http://www.balkaninstitut.com
http://www.balkaninstitut.com

198

Balcánica XII

Драгупш МиЬовиЬ, КРАЩШНИЧКА ЕПИКА, Балканолошки институт САНУ,
Посебна издаьа, кн>. 10, Београд 1980, 182 стр.
Монографща Д. Muhonitha je плод
аеговог вишегодицпьег истраживачког рада, Hajnpe самостално а онда и у
оквиру студиjcKor префекта Балканолошког института Xajdyu,u у умошеоринама
народа ]угоисшочне Евройе. У том кон
тексту она je писана синтетички и
представл>а значаjaH прилог литератури
о ешщи jужнословенских и балканских
народа.
Епске песме о KpajminnnniMa — jyнацима муслиманске епике, по узору на
xajfly4Ke и ускочке песме, аутор еврстава у засебну целину целокупне ерпскохрватске народне епске поезще. С
друге стране, он их посматра као посебан феномен песничког Hacrajaina, разBoja и да.ъег уобличаван>а и ширеша
ове епике у оквиру yeajaMimx односа и
културних веза народа jyroHCT04He
Европе. У том погледу посебно се изABaja ауторово исторщеко одре!)ива1ье
тематско-садржинске основе на)занимл>иви)их мотива, )унака и дога1)а)а, kojh
су могли да буду транспоновани у
поези)у, затим шихово преплитан>е са
осталим песмама ерпскохрватске епике
ранщег периода или, пак, оних песама
Koje су се стварале као и песме о кра)ишницима. При том, с разлогом и документовано указу)е на специфично околности развитка крапшшпчке епике.
Д. Muhonitha, пре свега, mrrepecyje
Kpajuua као 1еохрафско-исшори]ски йо}ам. „Красина, као и многе речи у нашем
)езику Koje са аом HMajy за)еднички
корен или основу, представл>а)у стару
словенску лексику. Код нас се, од Hajстарщих времена, речи као Kpaj, крапи
на, кра^иште, кра)ишник и сл. везу)у
за пограничне краjene, жупе, насел.а или
некадаппье границе", вели аутор. То
су они погранични предели у KojHMa
je било или je могло да буде повременог
или сталног четован>а, сукоба, трвеьа.
Стога становници ових Kpajena HMajy
особине увек спремких ратника.
На ОСНОВУ ПоуЗДанИХ HCTOpHjCKHX
података о граничним сукобима, Миhoniih yTBpI)yje Haj3Ha4ajffiije floral)aje,
посебно у време кулминащце Kpajituiничког четован>а у XVII веку. Рато
вала на Kpajmm била су непресушна
инспиращца народном певачу да ствара
ликове jyHaKa 4Hja етика прераста доraÇaje обичне хронике. Стога и заюьучак: „Kpajnjjjnii4Ka епика je и у умет-

ничком погледу тако уобличена да
представлю, попут ха)дучких и ускочких песама, успешну сублимащц'у народног живота, одражава дух свога вре
мена, али нам показу)е и сопствено
усавршаван>е, колективну тежн>у, не
само стваралаца и певача него и слушалаца, да се оствари потребна лепота
израза".
И поред тога, поредеКи nojeflinie
варщанте, аутор запажа да има успелиjnx и непотпуних, слабщих песама. У
раду je, найме, приказана целина бележен,а и об)авл,иван>а Kpajrainnpaarx
песама, пре свега у вези са ньиховом
мотивском структурой. Тако je уследио
закл>учак да крапшшичке песме HMajy
CBojnx специфичности, како у односу
на ускочке и ха)дучке тако и у односу
на остале муслиманске песме на ерпскохрватском je3in<y. МиКовиН наслои да
истакне те посебне особине: je3HK пес
ме, устал>ена места при опнеиванъу jyнака и шиховнх поступака, уношен>е
описа карактеристичних за живот у муелкманско) средний, тежн>а да се ниже
више floratjaja, што се може тумачитл и
као тежша ка опширности. Све то, ме1)утим, сматра аутор, не може )аче ос
порите чин>еницу да се ускочке, xajдучке и кра)ишннчке песме служе у
основи истам поетским средствима „и
да сам облик не може бнти критери)ум
о томе да ли je пека песма KpajKiniiiiHKa
или не. Довольно je навести да Kpajinuничке песме тзв. „херцеговачког Tima
(по Шмаусу) и албанске кра^ишничке
песме (kangë kreshnike) нису дуже
од просечних ха)дучких или ускочких песама. Стога садржаj песама imjбол>е noi<a3yje да ли je песма из круга
KpajuujHH4Ke епике или mije, а питание
облика песама може само да допуни
наша сазнан>а о кра^шпничким песмама" и уопште о )уначким народним
песмама у уоменом стваралаштву на
ерпскохрватском je3HKy, па и других
^ужнословенских и балканских народа.
То je МиЬовиКа и довело до тезе да
кра)ишничке песме треба тако назватн
по KpajmumnntMa, као што су по xajдуцима неке jyHawe песме назпане —
ха)дучким, а друге по ускоцима — ускочким песмама.
Део CBoje студне МшадвиЬ je посветио разматран>у ерпскохрватске краj mu
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Критике, прикази, извешта^и
нкчке епике и деоетерачких албанских
KpajmnHH4KKX песама. Поред помена
Красине и главних Кра)шнника, у албанско) поезщи налазимо доста сличностн, посебно у погледу етичких норми Koje су, свакако, резултат уза)амних веза и утицаja у прошлости, сматра
аутор.
Сво)'а истраживаньа и заюьучке, ко)И
су знатно проширнли наша рани;а зна
ка о муслиманско; епици, МиЬовиЬ je
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засновао на обилие^ rpat)H, на збиркама
песама и рукописима, на расправама и
зборницима. Тако je истраживачки
поступак oöoraheH низом илустративних примера из песама и литературе.
Няковом анализом проширене су временске и просторне координате Kpajmnничке епике у контексту усменог юьижевног израза балканских народа.
Muodpai Сшсу'ановгЛ

"AyyeXoç N. AevxeoaXoi, О APTOS КАТА THN rENNHZIN KAI THN ТЕЛЕYTHN, Atojvai 1979, 9-266 стр.
Ангелос Дефтереос, писал моногра(pnje о Символично) и MaiujcKoj функцией
хлеба, йри ро})ен>у и смрши, код савремених Грка заснива CBoja разматран>а на
досада необ)авл.ено) eTHorpatpcKoj гра!}и
прикуплено) од 1888. до 1977. године,
Koja се чува у Архиву одел>ен>а за
фолклор Ачинске академще наука, чи)и
je он сарадшж.
Монографи)а има два главна дела,
Kojn садрже више оделлка. Први je
посвеНен верован>има и обредима у
вези са хлебом у вези са нероткшьом,
трудницом, породщьом и новоро^енчетом, а друга — веровавши и обре
дима са хлебом у вези са смрЬу, пратеКи цео ток — од тренутка умиран>а,
до укопа и помена током године.
Неплодност жене (неротюпье) проyepoKyjy, по вероваау савремених Грка,
зли демони. Да би се заштитила од
ньих, она увек носи са собой комадиН
хлеба као хама}лщу. Из истог разлога
хлеб се жpтвyje извору да би се уми
лостивили зли демони Kojn спречава^у
жену да зачне. )едном pe4jy, сматра)у
Грци, велики je грех немати порода.
Нероткшьу нерадо прима сеоска сре
дина. Од нъе се не узима квасац да се
замеси хлеб, а ни свештеник не прима
од н>е хлеб kojh се дели као нафора у
цркви.
С друге стране, eepyje се да he
трудница одржати плод у животу и
лако донети живо дете на oeaj свет
ако увек носи са собом залога) хлеба
ушивен у неки део одеЬе. Бесквасни
хлеб, као noBojmma, дару)'е се ма)ци
одмах после nopoíjaja да би се она и
дете заштитили од урока и злих де
мона. Новоро^енчету се, из истог раз
лога комадиЬ од овог хлеба запасе у

noBoj. Tpeher дана по poïje&y 04eKje
се долазак „cyljaja", за Koje се припрема
посебан хлеб. У неким кра)'евима Грчке
oBaj хлеб се употребл>ава у изво^еку
jeдне пантомиме праЬене посебном иг
рой, за време Koje се у рули држи
хлеб и при том no3HBajy „cyt)aje" да
се придруже играчима. По завршетку
ове обредне игре хлеб се раскомада,
а делови 6anajy у бунар, ишред куКних врата или у море. Познат je обича)
да се испече велики округао хлеб, пробушен на средини, кроз Kojn се дете
чим се роди провуче три пута, ради
здравлл. Прво flojeibe детета обезбеtjyje се посебним хлебом. Кад дете порасте и престане да доja, хлебом се жели
да заустави Majwifflo млеко. Кад се дете
разболи, пред н>им се ломи шещцално
за то умешени хлеб. Oeaj хлеб меси
седам жена. 1едан део од хлеба баца
се на раскреницу да би се зли духови,
ко)'и су изазвали болеет, вратили на
место одакле су дошли. Кад дете наврши годину дана, испечени хлеб се
стави на н>егова ле!)а. Док он пузи
четвороношке, родителей к сроднили
му проричу будукност.
У другом делу юьиге аутор oöpafcyje
маги)'ску и симболичну улогу хлеба у
посмртним обнча;има. На почетку разматра верование по коме хлеб може да
предскаже смрт. Посто)'ь, ме^утим, и
супротно верование да хлеб може и да
отера смрт. Чим неко умре одмах се
испече хлеб од чистог пшеничног брашна. OBaj хлеб у Tp4Koj има различите
називе. Он се ломи изнад поко)'ника,
а други, ман>и хлеб, ставлл ce noKojнику у руке. ТреЬи хлеб се положи на
место на коме je покойник издахнуо.
У другим KpajeBHMa Грчке бесквани
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