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g Драгослав Антони}евиК

одликама. Ради лакшег комуницирааа, под термином Влах соединили

смо неколико ¡гднородних влашких етничких група с различитим име-

нима: Аромуки, Карагуни, Куцовласи, Фаршериоти, Арванитовласн и

Цкнцари. Свк се они ме!)усобно назява)у именем Влах, а тако их Hajqemhe

ословл>ава]у и народи с Kojroia долазе у додир. Уколико je потребно да

истакнемо иску обр< дну или обича)ну специфичност Koja mije за]едничка

свим Власима, током излаган>а употребиНемо етникон коме она припада.

Године 1974. и 1975. боравили cano на теренима Грчке у Епяру,

Тесали)и, Макгдощци и TpaKHJH, где смо непосредчо проучавали Са-

ракачане и Влахе. Тсренска проучаван>а Влаха у СР Македонии сбавили

смо у неколико «ахова у раздобл>у од 1974. до 1978. у населлада на

Овчем пол>у, у штипско] и струшко-охридско) области. Beh тада смо

ретко наилазили на расуте сточарске колибе у планинама као последнее

групе упорних номада са стоком ко)има je урбани живот Beh увелико

закуцао на врата. Под оклопом свог древног занимала, они су сачували

понешто од свог архаичног погледа на живот и свет, уз та)анствене ак

центе маги)ских обрсда и знамсаа KOJC савремени живот брише и ускла-

î)yje с модгрним начином миииьеаа. Традиционална култура (¿рака-

чана и Влаха изумире пред нашим очима, и на путу je коначног ишчез-

нуЬа. Судбина обрсда и обича)а je таква да све оно што се ствара као

ново у данашн>ем напреду)уКем дроцесу обликован>а живота, н>их свс

више удал.у)с од аихове изворности. Разговарали смо са Саракачанима

и Власима, посматрали их на послу, а понекад у обреду, игри И песми.

Обавештен>а доби)ена на овако непосредан теренски начин и досредно

путем анкете од сарадника са терена нагомилала су прилично етнограф-

ског материала. Можда je гаьига негде оптереКена ман>е знача)ним

етнографским подацима на уштрб целине; ме^утим, задржававье на

н>има je настало у жел>и да се не пропусти ништа што би каснще могло

да се користи у дал>им проучаван.има неких питанл.

Без непосредних теренских проматрааа не бисмо могли flOKpaja

разумети суштину номадско-сточарског живота и добита поттгуну сли-

ку ове особене ку.тгуре. За етнолога je повезиваае истраживача са испи-

тивачима на)бол>и начин да се откри)у и на)скривени)е стране л>удског

живота. И поред тога, за многе nojase, нарочито оне из области маги)е и

релипч'е, било je тешко добита рационална об)ашн>ен>а за н>ихово и

данашае упражн>аван>е. У на}веКем 6pojy примера добрали смо одговор

„такс се вал>а". Тсренска гра^а raje била довольна и ¡едина KOJOM смо

се користили у писа&у каиге. Нарочито су Пуквил и Лик, два путо-

писца из прошлог века, пружили знача)не податке. Незаобилазни су

и радови с Kpaja прошлог века марл>ивих теренских истраживача сто-

чарских друштва на Балкану: Ва)ганда, Томсона и Уе)са KOJH су ове

популаци)е сместили у тачно одре^ен соци)ални, исторщски и морални

оквир. Дела из пера Хега, Хацимихалщеве, Кемпела и Кавадиаса су

изузетно вредни литерарни извори из раздобл>а измену два рата и после

рата. Посебно истичемо веома надахнутог истраживача Кавадиаса,

правог spiritus movens у проучаваъу Саракачана, чи)им смо се резул-

татима обилато користили, нарочито н>еговим тумачен>има неких ноjai ta

у области Mantje и релипце. Поменута литература у целини припада

врехенском периоду с почетка XIX до дедесетих година XX века. Слику
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о сточарима и аиховом животу допун>авали смо, проширивали и пот-

вр!)ивали сазнан>има из музе)ских збирака у JaibHHH, Солуну, Алексан

дрополису и Атини. MysejcKH предмета не иду временски дал»е од Kpaja

XVIII века. Преглсдали смо и архивску rpaljy у Солуну и Jaibmur,

тражеЬи писана документа о Саракачанима и Власима. Она се углавном

односе на раздобл>е измену два светска рата и oflpe^yjy преломан тре-

нутак У сточарству, прелаз с номадизма на седелачки начин живота,

сагледан кроз економске и друштвене структуре тога доба и важеКях

законских прописа. О етнографско) гра^и, поготову о обредима и оби-

ча)има, у овим документима нема ни речи. И ранади истраживачи су

уцозоравали на чин>еницу да сточарска номадска друштва на Балкану,

можда услед свог изузетног начина живота, нису присутна у писании

изворима, а доготову нема података о обредима и обича)има. Недостатак

писаних извора удотпун>авали смо археолошким обавештетьима Koja

су дотвр^ивала известан истори)ски континуитет неких обреда и обича|а.

Етнографски материал упореСен са археолошким доказима потврдио

je ону важну улогу исторщско-компаративцог метода KOJH je добио

знача)но место у OBOJ ктъизи.

Иако je савремени етнографски материал преображен и увелико

претрпео утица)е разних истори)ско-друштвених мена, ипак у н,ему

лежи жива структура Koja je TpajHa упркос сукцеси)и дога^а)а KOJH су

били неминовни. Кад се очисте наслаге савремене едохе долази се до

основе чи)и корени иду донекад у праистори)у. Насто)ало се да се сви

расдоложиви етнографски подаци и обавештеаа неу)едначене вредности

и знача}а, често сасвим случа)'но забележени у временски различитим

епохама, удореде и повежу у веродосто}ну целину. ГраСа je CBOJHAX садр-

жа)ем давала елементе и одре^ивала правде на ко{ик.а су доникле ана

лиза и синтеза.

На лрви поглед изгледа да обреди и oöH4ajH живе у некаквом хаосу,

у маси противречних Hfleja, где je узалудно трагати за било каквом

ьиховом логиком и дореклом. МеСутим, систематско рашчлаааваае

je доказало да они нису збир неповезаних чшьеница, него да живе у

органско) цслини у KOJOJ je могуЬно и присуство коегзистенцще супрот-

ности. TajaHCTBCHH и чудесни, адсурдни и заблудни, обреди и обича)и

дредставлта)у незаобилазне етапе у развитку друштва кроз Koje je лро-

лазио човек у свои епском ходу ка осва)аньу света путем разума.
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П Р В И Д E O

I САРАКАЧАНИ

Расиросшрснъеносш

. . Саракачани данас углавном живе на грчко) државно) територи}и,

поглавито на континенталном подруч]у ссверне и централке Грчке

(Ецир, Тесадща, Македонща, Траки)а), где смо их у дшьим групама

срели joui увек као сточаре номаде. Ман>е Саракачана среНемо на север

но« делу Пелопонеза и на острву Еубе)и. Незнатан 6poj ce до Данас

задржао у ByrapcKoj као сталноседелачки жител>и. Из JyrooiaBHje,

тачки)е речено из СР Македонвде, иначе малобро)ни Саракачани иселиля

су се у Грчку 1963. године. На преласку XIX у XX век, граница н>ихове

распрострашености ишла je HajcesepHHje до лини]'е Драч—Тирана,

Скощьа, Софи)е и планине Балкан, што значи да се дружала од }адран-

ског д\ора до залива Бургаса, како je утврдио A. BojepirçaH.1 Ме^утим,

из података KOJC доноси српска етнографска литература, a Kojy Bojep-

ман HHJe користио, линщ'а расдростран>ености Саракачана иде далеко

на север до планина Тастрепца, Копаоника и Гоча.2

Порекло и йрошлосш

)едан од вредних исграживача саракачанског ¡езика Garsten Hoëg

донео нам je y свои делу Les Saracatsans, Etude linguistique и врло

корисне етнографско-фолклорне белешке поред осталог. Он je y два

маха 1922. и 1924. године провес више месеци у саракачанским коли--

бама у округу Загоре у Ециру, и у првом реду проучавао саракачански

1 A. Beurmann, Ftrnvieidemrtschaft in Südosteuropa, Braunschweig 1967, 146.

* Д. АягонщевиЬ, Саракачани, Balcánica VI, Београд 1975, 202,
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12 Драгослав Антони]евиЬ

говор. На основу лингвистичких и ентографскик цодатака, Хег тврди

да су Саракачани наследници древних племена ко)а су посто)'ала у овим

планинским регионима Грчке joui у преткласничним временила. За

ово мгошьевье употребив je заюьучке до KOJKX je дошао P. Aravandinos

о тако старом пореклу Саракачана. Osaj грчки историчар je jom 1905.

први изнео мишл>ен>е да су Саракачани живели номадским животом

веЬ у старом веку, и да воде порекло од старих номада Акарнана ь Епи-

рота, што се углавном доказу)е на основу ¡силка, обича}а и физичког

изпедэ.* С друге стране, Хег je показао да Саракачани не само што

нису сачували трагове страног порекла у свом }езику и обича}има, кон

кретно мислегш на ¡езичко-културне елементе Куцовлаха, него не налази

никакве куцовлашке трагове ни у фонетском погледу ни у граматичко}

структури. Он таког)е тврди да се у ди)алекту KOJHM Саракачани говоре

у Едиру, TecanHJH и Македонии oceha потпуно ¡езичко ¡единство.4

На основу конкретне анализе и поре^еаа саракачанског доцалекта с

другим двд'алектима континенталне Грчке, Хег претпоставл>а да се он

формирао пре много векова.8

Мишллвье о древнем пореклу Саракачана подржали су и

познати научници као што су К. Amantos, Man. Triantafyllidis,

Ant. Keramopoullos, К. Karavidas, G. Stadtmüller и други. Сви

се они слажу у погледу повезаности, сличности и непромеаености

живота овог номадског племена од старих времена до данас.

Свакако да меСу стручвьацима KOJH су се банили Саракачанима,

¡едно од на5важни)их места припада незаборавно} Ангелики Хацимихали

Koja je у два тома оставила досад Hajsehe етнографско-фолклорно дело

о Саракачанима, на{потпушци етнографско-фолклорни приказ о н>има.

ТреЬи том je, на жалост, остао у рукопису услед н.еле изненадне смрти.

Предмет аедог рада био je у првом реду да комплексно опише живот и

културу Саракачана у нлховим на)традиционални)им облицима. И она

као и напред навсдени аутори сматра да су Саракачани пореклом join

из старог века и тврди да по пасторалном животу, култури, друштвено}

И породично) организаци)и, а посебно уметности, noKasyjy елементе KOJH

су прототип ране грчке културе.' На основу пореСевъа ликовног мате-

рщала, она je показала потпуну сличност измену мотива саракачанске

д^коративне уметности и геометри)ског стила преткласичне Грчке.7

Уз то истиче ¡единство уметничких облика KOJH су ¡едноставни, статични

и геометри}ски, исти у свим покра)'инама где живе Саракачани, а уз

потпуно одсуство натуралистичког израза, што се сасвим разлику)е од

уметничких облика код Куцовлаха.8

ПоменуЬемо ¡ош нека дела нови)ег датума Koja монографски обра-

l)yjy или комплексан живот Саракачана или само по)едина питав>а из

шиховог живота и културе. Campbell je у CBOJOJ юьизи Honour, Family,

• П. 'AgaßavTivai, Movoygaifía neql KovtaoßM^on, 'Abfpia 1905, 38.

• С Hoëg, Let Saracatsans. Une tribu nomade grecque. 1. Étude linguistique pré

cédée, d'une notice ethnographique, Paris—Copenhague 1925, 78 i Predgovor VIII.

• Ibid., 82.

• A. Xarír]f4xá^r¡,£aoaxaramoi, Т6цо$ JTgturo;, цацоь А', В" 'Ав^а 1957, 495.

' Ibid., 82.

• Ibid., A. PS'.
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and Patronage усмерио анализу на питало сродности институци)а и

структуре породице у KOJOJ су моралне обавезе по|едшща окренуте

искл>учиво сродницима. Породице Koje нису повезане непосредним

сродством или браком налазе се у сродству преко кнституци)'а. Систем

друштвених вредности базира на концепту части, снаге и поноса. Он се

cjc/nobyje са традиционалним институщфма и глсдиштима, те за]'едно

управл>а|у понашаньем Саракачана. Кн,ига не дэ)е комплексан етно-

графски преглед саракачанског друштва, па ни нлхове културе.9 Она

je у првом реду модерна студи)а из области сощцалне антропологи|е

Koja представлю знача]'ан допринос проучаваау друштвених структура

у ОБО) области. Гра1)у за csojy студоцу, Кемпел je добио непосредно на

терену 1954. и 1955. године. Као што je CBojcraeHo друштвеном антро

пологу KoJH HHJe посебно заинтересован за питан>е порекла Саракачана,

Кемпелов закльучак je далеко уздржашци. МеСутим, и он као и наведени

аутори сматра да Саракачани по древни« вредностима и институщчама,

Koje je истраживао и на Koje je наишао у непосредним проматран>има,

не flajy никакве доказе да потичу од неке друге наывд'е осим од Грка.

Саракачани join увек задржава)у оно што сел>аци данас зову „старим

обича}има" — морална начела у породили, у друштву — KOJH су дре сто

година били отпти за све грчке планинске за}еднице, а и данас nocToje,

мада су сада у раскораку с другим вредностима урбаног или страног

порекла.10

Joui )едан Грк по имену Georges В. Kavadias, Сак дознате француске

етнолошке и социолошке школе André Leroi-Gourhan, Marcel Mauss,

G. Gurvitsh, C. Lévi-Strauss и многих других, донео нам je изузетну

етнолошку студи|у под насловом Les Saracatsans de Grèce за Kojy се мо-

же реЬи да представл>а ¡единствену анализу и кохерентну синтезу о

матсрщалном, а посебно духовном животу Саракачана у Грчко). Зак-

л>учци овог аутора, донети на основу минуциозних структуралних ана

лиза коje су поштоваде дщалектичко-истори)ски метод у приступу и

тумачен>яма, noKasyjy се као юьучни за разумеванье културе }едног од

HajcrapHjœc номадских сточарских племена на Балканском полуострву.

И Кавадиас се придружу}е групи научника KOJH CMaipajy да Саракачани

нису ни безнача)на етничка група ни посебна расна група, него део хе-

ленске популаци)е, са извесним оригиналним животним и културним

одликама.11 1едно од HaJHOBUJHx дела о Саракачнима из пера грка Nes-

tora Matsa, KOJH носи духовити наслов Небески кров, више je етнографски

путопис сачивьен углавном на лично прикуплено) теренско) гра^и и

утисцима. Аутор на литераран начин доноси csoja мшшьен.а о животу,

култури И психичкич особинама Саракачана. Многи аегови закл>учци

не могу се увек у целики и са сигурношКу прихватити из разлога што их

често града на чисто суб{ективно-емотивним гледиштима, не sacHKaajyhH

их на научно) чшьеничко) гра^и.12

• J. К. Campbell, Honour, Family, and Patronage, Oxford 1964, V.

" Ibid., 6.

11 G. B. Kavadias, Pasteurs-nomades Méditerranéens, Les Saracatsans de Grèce, Pari«

1965, 10.

11 N. Mdraa, £тет ало OÜQCHÓ, 'Авт^а 1968, 9—110.
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14 Обредй и обичази балканских сточара

Мс1)у бугарским научницима KOJH су се бавили питааем Сарака-

чана у cBojoj земл>и поменуНемо Hajnpe П. Чилева13 и А. Ишнркова14

ко)'и су заступали тезу да су Саракачани грчког порекла. Затим поменимо

Басила Маринова са юьигом Принос към изучаванешо на ироизхода, биша

и кулшураша на Каракачанише в България. То je нащотпунищ етно-

графски приказ матери)алне културе Саракачана у ByrapCKOJ. Што се

тиче порекла, аутор je на страни оних бугарских писаца KOJH сматра)у

да су Саракачани потомци грцизованих Трачана.16 Константин Тиречек

у CBOjiíM делима Пъшувания йо България и Княжесшво България, тврди

да су Власи (Аромуни) били погрчени, те дт су се у Срби)и и Бугарско)

из)ашн.авали као Грци. Он сматра дя су били погрчени у CBOJHM зимским

стаништима Koja су се налазила ме^у грчким насел>има.1в Ова тврднл

не изглгдч прихватлэИва пошто се зна да су Саракачани говорили грчки

и ван грчких матица, а тако^е су и у Србвду и у Бугарску дошли с грчким

¡езиком као ¡натершим.

У jyrocnoBeHCKOj научно) литератури nocroje само три расправе Koje

се непосредно баве Саракачанима. Прва je Петра Скока под насловом

Саракачани, али je она више приказ и одговор на Хегову иьигу, уз

Kojy je дао и cBoja лингвистичка тумачеаа и поре^ен>а с балканским

¡езицима. Друга je Лепосаве ЖуниЬ, чисто етнолошка студада год насло

вом Саракачани на Гочу. Она на занидцьив начин да)е еволутиван пре

сек }едне саракачанске некад типично номадско-сточарске породице

Koja се веома брзо инкорпорирада у ди)асдори српског становништва

одво)ивши се од CBOJC матице. Ова микростуди)а Лепосаве ЖуниН je

драгоцена за разумеван>е преобража}а живота и културе Саракачана у

CpÖHJH (прелаз са номадизма на ратарство). Tpeha и HaJHOBHJa студи)а

je од Драгослава Антони)евиНа с насловом Саракачани. Настала je из

непосредних теренских истраживан.а у Грчко) током 1974. и 1975. го

дине. Аутор je обрадио питаше промене традиционалног номадоосто-

чарског живота Саракачана и шиховог дреласка на нови сталноседелач-

ки начин живота KOJH се огледа у дол>опривреди, занатству и трговини.

Занимл.иво je да je Josan ЦвИ)иК, ¡сдан од зачетника цроучавааа сто-

чарских кретан,а на Балканском полуострву, KOJH je лично дроучавао

грчке области и упознао се на Пинду с балканским номадским сточарима,

noipeinHO yöpojHo Саракачане у влашко-аромунску групу сгочара.

ЦвИ)иЬев закл>учак je да су се „сви досел>ени народи, Словсни, Арба-

наси и Аромуни морали у erejcKHM областима навикнути на Taj начин

живота. Упоредо с тим су имитирали грчКе обича)е и навикс, и при-

MajyhH аихов JCSHK, претопили се у грчко становништво".17 Посебно

желимо нагласити да je Тихомир ЪорСевиН са путописном белеии ом

На Боденику (предео у средоьсм делу планине Вел. Тастребац) из

лета 1894. скренуо пажшу ондашао) ¡авности на веома егзотичан живот

13 П. Чллевь, Саракачани, Извьестия на народни етнографски музей в София I,

София 1921, 49—55.

14 A. Ischirkof, Bulgarien, Land und Leute, l—2. Leipzig 1916—1917.

15 В. Маринов, Принос към изучаванешо на ироизхода, биша и кулшураша на

Каракачанише в Бъл1ария, София, 1964, 12.

16 К. Йречекь, Княжесшво България, ПЛОВДИВЕ 1899, 139, 142—143.

17 J. ЦвщиК, Балканско йолуосшрео, Београд 1966, 194.
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Обреди и обичаЗи балканских сточара 15

И обича)'е Саракачаиа сточара номада, и том приликом направив сасвим

тачну разлику измену Саракачана грчког говорног ¡езика и Влаха ро-

манског говорног ¡езика KOJH осим занимала нема)у ништа за}одвдчко

са Саракачанима.18 Српска научна литература с Kpaja XIX и почетка

XX века бслежи, често више случащо, по KOJH податак о номадима сто-

чарима грчког говорног ¡езика, назива)уНи их Ашанима или Црцовун-

цима.19 Сви ти помени и евентуални шири описи, изванредно употпу-

»yjy сяику о начину номадског сточареаа и живота Саракачана.

Нарочито после об)авл>иван>а Хегове кн>иге nojasro) се веНи 6poj

радова KOJH су новим аргументима потвр^ивали необоривост тезе о

саракачанском дореклу из периода дрсткласичне Грчке. Поменимо

нека имена: J. Ancel, Ed. Hermann, A. Haberlandt, St. Kyriakidis, N.

Hammond. Kao реаквда на Хегова гледишта и ставове аегових след-

беника )авл>а се веЬи 6poj румунских научника. Од н>их je на}познати)и

Theodor Capidan KOJH je с бро}ним разлозима, често и политичке природе,

осдоравао тезу о грчком пореклу Саракачана.80 Он je писао дч Сарака-

чани нису потомци старих грчких племена него румунски Куцовласи

KOJH су давно хеленизовани. Osaj сажет преглед на)главни|их дела о

Саракачанима Koja говоре о кассовом животу и i ултури наговестио je

два дотпуно опречна гледишта о аиховом пореклу и настанку: ¡сдан с

Хегом на челу да су Саракачани исконски Грци, а други с Калиданом

и аеговим слсдбеницима да су Саракачани погрчени Аромуни. Са овим

смо веЬ зашли у питан>е лорекла Саракачана и дошли до чишеница на

KOJHMa се sacHHBajy обе хипотезе. Резултати добщени на основу ¡езичке

анализе да)у више доказа за прву хипотезу. Прво, истиче се апсолутно

¡единство саракачанског говора KOJH у свом саставу не noKasyje никакве

трагове аромунског говора. Друго, да Саракачани нису били пре XIX

века уопште сталноседеоци него искл>учиви номади сточари. Хег у

тринаест тачака резимира главке одлике саракачанског говора, упоре-

ÇyjyhH их с грчким ди)алектима сталноседелаца, у чему налази и слич-

ности и разлике. Ме^утим, на)више сличности ипак показу)у са епирским

говорима KOJH у свом развитку подржава)у сродност с ди)алектима у

Цумерки, Етоли)и и Акарнашци.21

Све до XVIII века, у истори)ским изворима се уопште не помшьу

саракачанске сточарске за)еднице. 1Ьих не помишу ни византи)ски писци.

Та чиньеница je изазвала ме^у истраживачима велике сумше о ньиховом

пореклу Koje не npecrajy до данас. Сви се труде да прона1)у истори)ске,

}езичке и етнографске чин>енице као доказ за проширен>е и.вд озакошеше

)едне или друге хипотезе. Осим ¡езичких, у недостатку истори)ских из-

вора прибегло се у првом реду етнолошким и фолклористичким до

18 Тих. Ъор^евиК, Наш народны живош VIII, Београд 1937, 98—108.

19 Српски Егаографски зборник V, Београд 1903; VI, Београд 1908; XVIII,

Београд 1912; Годшшыща Николе ЧупиКа IV, Београд 1889; Отэцбина XXI, Београд

1889.

10 Т.' Capidan, Saracacianii, Dacoromania 4, 923—959.

al П. Скок, Саракачани, Гласник Скопског научног друштва III, Скошъе 1929,

155—179.
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16 Драгослав Антони^евиЬ

казима. Сам Хег je у друго) кн>изи донео прегршт юворних саракачан-

ских песама к приповедака, као и технички речник KoJH ce односи на

дастирство, одеНу, храпу и флору.

На основу терлоша Влаха и Влахула, како се у лирским саракачан-

ским песмама назива жена и дсво]ка, a Koje je Хег записао у друто) вдьцзд,

Капвдан je засновао CBojy критику Хегове кнлге о Саракачакима. Он

je Hajnpe поменуте речи превео са Романул и извео закльучак, противно

Хеговом тврСешу, да je Taj назив довол>ан доказ да су Саракачани Ру-

муни KOJH су лре пет или шест векова били грцизовани.*' Ме^утим,

Скок сматра да oBaj назив KOJH Саракачани удотребл.ава)у у CBOJHM

песмама нема оно значен>е Koje му да)е Капидан и упозорава чмьеницама

да OBaj термин обележава само номадско занимаше.*3 Поред поменутих

назива, Капидан je и у пасторално) саракачанско} терминологии нашао

велики 6poj румунских речи, па му je и то послужило као доказ да су

Саракачани грцизовани Аромуни. Скок je и овде приметно и на основу

компаративне {езичке rpatje показао да je у овом случа}у више реч о

албанским него о аромунским сточарским терминима.24 Мшшьен>има

Koja се слажу да Саракачани номади воде порекло од HajcrapHJHX време

на, нарочито се поред лингвистичких придод^у и етнолошки аргу-

менти као што су обкча}и и веровааа, традиционални облици уметности,

елементи друштвене организацще и слично. Све се то чини из разлога

што HCTopiíjcKH mije могуНно одредити аихово прво ¡авл>ан.е, па отуда

се наука све више ослааа на етнографски материал ца основу кога се

изводе amuronije.

Сви sacrajy пред чин>еницом да ни антички писци нису оставили

никаква обавештеша о номадским саракачанским племенима. То се

тумачи и тако да та племена нису била у могуКности да се креКу у уским

оквирима полиса где би непосредно могли да их ynosHajy. Они су се

држали удаллни)их Kpajesa и планинских простора.85 Уз то чомадски

живот HHje овим малим племенима пружао могуКност да створе поли-

тички живот. Уколико грчки писци много говоре рецимо о Скишима

номадима, то je стога што je овде реч о великим народима KOJH су насе-

л>авали огромне територи)е и имали ÖpoJHC сукобе с другим народима,

па тако оставл>али трагове у само) истории ратова. Озе и сличне, на-

зовимо их HcropHJCKe ,,перипети)е", за)сдно са исторедским духом ро-

мантичне посталександрщске епохе створили су повол>ни}е околности

за бедежен>е чудних обича}а, начине живота и слично, што je била честа

тема и старе историографи}е. Насупрот томе, како сматра ХацимихалИ-

jesa, не преда}емо се пред аргунентима ex ignorantia услед тога што

нема обавештоьа о Саракачанима, него баш у нлховом непосто)ан.у

Имамо join Jewry потврду мишл>ен>а да су Саракачани у стара времена

били ]одно номадско племе, племе без полигачке исторще.*' Овоме треба

11 Ibid,, 168.

" Ibid., 168—169.

" Ibid., 169.

" С. Hoëg,;op. cu., 89—91.

" A. Hadíimihali, op. cit., 92.
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додати и додатак на коме су многи писци инсистирали, a ça KOJHM смо

се и ми сретали у личнкм разговорима са Саракачанима. Найме, веЬнна

од н>их не зна место свог дорекла, а други су лотпуно збуаени над их

угщтате за порекло. Код неких група je створена традици)а од генеращце

до генеращце да cBOJe пррекло везу)у наспьучизо за цо)ам цланине и

дланинсккх места на ценима бораве преко лета. Под притиском истори]-

ских и друштвених прилика дошавало се да су неке груде морале да

надуете дланинска пасишта у ¿пиру и биле приморане да дроведу лето

у Аграфи, што je за н>их значило да су изгубили cBojy „отацбину". Ус-

лед ратова, болести и других невол>а, овакве промене су биле честе

за владавине Турака, особито за зреме Али-паше Ja&itHCKor. Удраво

из ових разлога на)чешНе произлазе додаци о аиховом пореклу и рас-

дростра&ености, TJ. да долазе из разних кра}ева као што су Сирако,

Сули, КатцанохорИ]а и друга дланинска места из KOJHX су били дримо-

ради да беже. Отуда и кад доби)емо нени податак о н>иховом дореклу,

сачуван на чистом дамКе&у, он не идо диье од дослодн>е станице н»и-

ховог номадског живота, а временски не иде дал* до последвьнх година

турске владавине.27

je могуНно да су ови дримитивни л.уда KOJH се држе на|старщих

облика живога дошли из нског села или града. Да je било тако, ондэ би

се могли лриметити барем и на^манд остаци нлховог pasBHJCHHJer облика

живота, до)авили би се остаци наследии од сеоског и ратарског жи

вота KOJH би разбщали аихово ¡единство, колико у самом животу толико

у обича}има, верован>има и уметности. Архаични облици обича^а, датри-

]архална организашф и ycrpojcTBO лрофесионалног, економског и

друштвеног живота, готово потдуна независност од градова и села са-

чували су до наших дана н>яхов лримитиван карактер.28 Питамо се да ли

je могуКно да се )сдно длеме, народ или етничка груда, ако су Hajnpe

живели под веома ловоллшл^ седелачко-ратарским животним условима,

дрешавши на далеко примитивней начин сточарско-номадског живл>е-

н>а, у кратком времену толико прилагоди новом начину живота да не

одржи и сачува ни)сдну везу с дретходним животом било духовним

било матери}алним? Све што смо аналитячки могли да установимо дроу-

чава)уЬя Саракачане noTBp^yje ко зна до KOJH дут изузетну архаячност

у н>иховом матерщалном и духовном животу. Jep како иначе об)аснити

истоветан начин на KOJH поставл>а)у шаторе (и то je доказ шиковог старог

комадског живота) на CBOJHM далеким лутовааима, истоветан начин на

KOJH граде колибе, a KOJH je сасвим различит од начина како то раде

други сточари. А шта се може реЬи и лретдоставити о брзом И само н.има

CBojcTBeHOM начину придремааа и печеаа хлеба, о примитивнич сим-

болима KojHMa yKpauiasajy култне хлебове, о н>иховим ¡едноставним

¡елима, а посебно о основном покуКству, дал>е о pasöojy за ткан>е KOJH

има антички облик, о ¡едноставном начину лрераде вуне и изради одсКе

о nocTojaiby само шима CBOJCTKCHHM везовима и орнаментима., и толиким

другим карактеристикама живота Koje су сво}ствене само аима? Како

3a4yÇyjyhy дриврженост традиционалним обича)има и фол-

17 1Ш.

•• Ibid.
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18 Драгослав

клору? Довольно je само навести изузетно придржаваше ендогами)'е.

Бракови измену Саракачана и Влаха уопште нису дознати. Они се не

одржава)у ни измену других етничких група грчког говорног ]'езика.

Пом'-нимо веома богате посмртне и свадбене обича]е KOJH су не само

архаични по свои садржа)у него и различити у поре^ешу са обича)иэда

исте врете код Влаха, Албанаца и других балканских сточара.

Утврг)ено je да join нема тачних етнографских образложеаа Koja би

могла дт докажу етничку сродност измену Саракачана и Влаха. У на

чину жизота тих ípcjy великих сточарских група наилази се осим зани-

ман>а и на нске разлике и судротности Koje су утолико упадл>иви)е што

се обе етничке групе налазе у истом проделу и под истим животним и

економским условима. Два HajBcha имена у савремено} грчко) етноло-

THJH, Stilpon Kyriakidis и Georgio Megas, делом су кроз сопствена истра-

живааа, а делом кроз радове CBOJHX ученика констатовали да се разлике

на подруч)има обича)ног живота, посебно свадбених и догребних оби-

4aja, могу упечатл>иво доказати.29 Резултати наших истраживаша пот-

Bprjyjy нека глгдишта и мшшьен>а поменутих грчких етнолога. Она су

посебно занишьива на пол>у фолклористике (игра, песма), па ако се

упорсде с влашким материалом исте врете, уверл>иво доказу}у да пос-

Toje мале сагласности измену Саракачана и Влаха. Завршава}уЬи наша

разматраша можемо приметити да разна питааа у вези са пореклом

Саракачана Hehe можда никад битк решена, утолико пре што живот

неписмених пастира nnje нашао места у залисима ни класнчних ни сред-

шовековиих писаца. Отуда и теза да су Саракачани непосродни потомци

сточарских saj< д:щца дреткласичне Грчке представл.а тврдн.у Kojy je

тешко доказати, али и оспорити.30

Што се тиче етногенезе треба на Kpajy додати и резултате грчког

антрополога Ариса Пул>аноса KOJH je вршио антрополошка мереаа на

Саракачанима и заюъучио да су они HajcrapHJH народ у Европи. Он

тврди да су ндхове морфолошке и телесне особине свуда исте, као што

je иста и архитектура н>ихових колиба, као што су исти украсни мотиви

ндховог ткааа и дубореза, као што су иста и аихова верован>а и cyje-

Bepja, што свакако ¡ош више додстиче паучнике на дал>а испитиван.а и

изналажен>а нових антрополошких и етнографских доказа. И najHOBHJa

Пул>аносова антродолошка мерен>а лотвр1)у}у н>егову тезу. Он сарака-

чанску додулащцу смешта у континентални или елиротски тип евро-

поида KOJH je много старей на европском него медитеранском тлу.

Исти тип je пратио Гоман ме^У мезолитским и неолитским популаци)ама

Укра)ине. Захвал>у}уКи Гомановом раду знамо да je ,,кроман.онски"

(у на)ширем смислу речи) антрополошки тип у заладно} Европи за време

гораег палеолита исти у неточно) Европи и на степама руске равнице.31

На епиротски тип наилази се не само на масиву Пинда него и ме!)у Епи-

ротима у северозападно) Tp4Koj Koje je Пул>анос проучавао 1957, а

према KOJHMa je osaj тип и био назван. Он се протеже преко Динарских

Алла на запад бар до UIsajuapCKe. Европл>ани горшег палеолита нису

"A. Beurmann, op. cit., 144.

" J. K. CambeU, op. cit., S.

n A. N. Poulianos, Sarakatsarà : The Most Ancient People in Europe, IXth Inter

national Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Chicago 1973, 219.
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могли ишчезнути без трата. Шихови потомци су поехали Ешфоти, а

ibitxom на)репрезентатявни)а груда, тако реНи ¡езгро епиротског типа,

jecy саракачански изолати.32 Тако антрополошке црте епиротике пока-

ayjy да су се одржале у посебним географским регионима и да ce cycpehy

у „компактнвднм" облицима меСу Сарачачанима плашшских подручна

Пинда и Балкана упркос другим промедама jacHHje филетичке еволу-

ционе природе. На Taj начин je, бар индлректно, утвр!)ена старина са-

ракачанског типа. Саракачани иксу ништа друго до локални горнл-

палеолитски преостатак, или можда поновно ¡авл>ан>е. Пошто су еко-

лошки изоловане групе, они су локална специ)ализаци)а у KOJOJ je сслек-

ци)'а могла кмати извесну улогу за)одно с другим могуйим чиниоцима

удруженим са животом у планинском подруч)у. Ако се заглсда у исто-

pnjcKy прошлост раса на нашем Континенту, Саракачани се могу смат-

рати HajcrapnJHM сгановништвом Европе, закл>учу)е Пул^анос.33 На ос

нову антрополошких мерен>а извршених на Саракачанима у Самокову

у ByrapCKOj, и то на 24 мушкарца и 20 жена, Олга Некрасова и Петар

Боев су заключили да сви они првснствено noKasyjy срсдоземни расни

тип, а само у незнатном 6pojy дикарски, анадолски, монголоидни, као

и протоевропске трагове.34

Из многих об)ективних разлога ни]'е могуНно дати тачну, па ни

Приближну статистику о 6pojy Саракачана. За Грчку можемо користити

об)авл>ене Бо)ерманове податкс, KOJH ce односе на 1956—57. годину.

Грчки државни простор имао je у то време око 10—12 хюьада сарака-

чанских породица Koje су се бавиле номадским сгочарен>ем, што одго-

вара 6pojy од 80—100 хшьада л>уди, са 2.900 целингата и сточним фон

дом од округло 1,8 мил. оваца и коза.35 Према подацима Koje доноси

Кемпел на основу властитих истражизаньа о Саракачанима> caAw y епир-

CKoj области Загора за 1954—55. годину било je 152.000 оваца и коза,

што значи да je по глави становника долазило 24,5 оваца.3*

" Ibid., 220.

" Ibid., 221.

м О. Некрасова и П. Боев, Принос към аншройологияша на Каракачанише, Из

вестия на институт на морфология БАН 6, София 1962, 83—84

*• A. Beurmann, op. dt.

" J. K. CampbeU, op. dt.
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II ВЛАСИ

Име, J63UK, расиросшрагьеносш

Ако посматрамо сточарску влашку етничку ¡часу на Балканском

полуострву можемо говорити само о дзе потпуно различите етничке

груде: о Карагунима (т), они KOJH носе црне гун>еве) и Фаршериотима

(чи)'е име потиче од места Фаршери у Албанищ, а носе искл>учиво бела

одела). Bajranfl je закл»учио да обе групе себе назива)у Аромунима

(Араман, Арман, Армен).1 Веома оштра одза)ан>а ових две)у груда према

НОШН.И губе се све више у нови)е време jep поменуте индикаци)е иш-

4C3auajy, ноипье се више не носе сваки дан него ¡едино о празницима,

што не додушта никакве закл>учке о етничком прииадништву. Кара-

гуни су претежно са сталним летаим седиштима у планини Koja je могуНе

чврсто ограничити, а у 4HJoj се близини по правилу веома често налазе

н>ихови сопствени даццьаци. Фаршериоти живе дреко целе године

под шаторима и у покретним тршчаним колибама, а насупрот Карагу-

нима су током читаве године упуКени на коришКоье закутиьених испаша:

у лспьим ¡цссецима на дланинама, преко зиме у низинама.3 Истичу се

ратничким, храбрим и суровим карактером. Избегава}у мешан>е с дру

гим народима, чак и с Куцовласима. Чува)у древне обича}е и крвну

освету. Углавноч су сточари номади и живе у родовским за)едницама.

Ва)гандову поделу на Карагуне и Фаршериоте, две на)знача)ни{е

групе Влаха, Бо)ерман je 1960. и сам потврдио на терену. Ми смо тако^е

1973, 1974. и 1975. на теренима Грчке и СР Македонще констатовали

присуство ових две)у водоНих груда Влаха. Данас у шиховом. ¡езику,

ношн>и и обича)ном животу nocroje само такве разлике Koje je ¡едва

вредно помшьати, а нсЬшш од н>их су само привидне. Грци назиза{у

1 G. Weigand, Die Aromunen l, Leipzig 1895, 275.

* A. Beurmann, Femweidevartschaft in Südosteuropa, Braunschweig 1967, 127.
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Фаршериоте „Арванитовласима" jep долазе из Албани)'е, а поред свог

матерн>ег ¡езика служе се и албанским. Карагуне назиза|у ,,Куцовласи-

ма". Та ознака ипак првенствено важи за подрупъиво име, и у отворено«

говору долу^е као увргдч. Куцовласи су у ствари „Нопави Власи", при

чему се на „honan" мисли у преносном значен>у и треба да искаже да ти

л>уди говоре веома лошим грчким |езиком.

Надимак „Цинцари" добили су Аромуни од Срба у чи)у су земл>у

дошли. Надимак je настао зато што су Срби посебно залазили оштар

изговор гласа „ц" у речи „цинци" (пет) уместо ,,чинчи". Термин Цин-

царин je потом започео да се шири све до Mafjapci<e и Румуюце, али ни]е

напредовао на jyr. Само се join ретко 4yje у Едиру, где je задржао CBOJe

првобитно погрдно значен>е у луно) мери.*

Аромуни себе често назива)у ¡едноставно Власи. Ме!)утим, и ово

име наводи на заблуду; найме, као што се може доказати, seh готово

хшъаду година сви се сточари у подруч)у )угоисточне Европе измену

Истре и Крита, Албанще и Румуни)е безмало ¡единствено назиза)у

Власи, а да не nocroje нити су посикали односи сродства са Аромунача.

Земл>орадничко становништво у Грчко) тако^е подразумева под име-

ном Влах номадског сточара без обзира на то да ли je он Аромун или

сгочар неке друге народности. Ме^утим, сточари номада KOJH y Грчко)

сами себе назива)у Власима, по правилу су Аромуни. Аромуни KOJH

данас живе у Грчко), JyrocnaBHJH, Албани)и и ByrapcKoj, y ме^увремену

су увелико изгубили свеет о Befaoj припадности „Аромунима". У jyro-

словенском Я^лу Македощц'е назива)у се, д«>душе по)единачно, joui увек

арамани али меСу собом говоре „цинцарски", како сами кажу. Тако

велики 6poj различитих имена могли су номадски сточари Балканског

полуосгрва добити }едино због сталног лутан>а од места до места, из

|едне области у другу. Та имена су ипак Kpajae незгодна, а у погледу

порекла и раширености, чак и неодговара}уНа.

Покушава]уЬи да разумемо Влахе данас нще изнена^у)уКе што наила-

зимо на сталну збрку и у погледу н>иховог груписан>а и у погледу раз-

Meurraja. Углавном можемо реЬи да су данас у комлактним масама нас-

тааени у ¡ужном делу Балканског полуосгрва, али да су на путу посте-

пеног ишчезаваша. Власи нису никад имали сопствену државу, али су

се одржали у оквиру Римског, Византи)ског и Турског Царства Koja су

се смешивала на Балканском полуострву. Проширени на пространо)

тсритс'ри)и Koja укл>учу}е }угослави)у, Грчку, Албани}у и Бугарску,

они у наше време нигде не сачшьава}у преовлаСу)уКу дсмографску масу.

Кгко-тако су одтжьвали ме^усобке везе у оквиру некадаппьих царевина

у KojHMa нису nocTOJane границе Koje да!шс деле балканске длжаве.

После пропасти Tj-рског Царства, аихови односк су пресечени. У исто

време, уместо }едне од националности Koje живе у многонационално)

царевини, они су постали ман,ина у свако) од савремених балканских

држава.4 Главна концентраци}а Влаха била je на планинском ланцу

Пинда. Непрекидан предео пашаака и природне шуме протезао се од

Фурке до Вовуса. То je била одво}ена група народа Koja je презимлЛ

• G. Weigand, op. cit., 273.

1 P. H. Stahl, Ethnologie de l'Europe du Sud-Est, Paris 1974, 14.
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вала углавном у Тесали)'и, у дплинама дон>ег тока Титерасиуса и Пенер-

са. Аспропотанска група на ¡ужном Пинду, од Мецова и Крани)е до

Гррдики)а, презилуьавала je углавном на обалским пределима |ужног

Епира и равницама Тесали]е.

Као централно подруч|е Карагуна щоже се сматрати средишаи

дсо Пинда изнад 1 .000 метара надморске висине. 1ужна граница подруч)а

лежи отприлике у зони Гардигаца, а измену осталог заузила отприлике

лини)у додина река Саламври)е и Аспропотамоса, односно облает врха

Какардитсе (2.488. m), Агоа (2.148.ю) и Лудате (2.038 т), па лреко пла-

нинске масе Мецова, све на север до Смоликоса (2.633 т), те главне

групе Влаха са отприлике 100km протезааа у правцу север—jyr, што

чини потпуно затворен комплекс „непрекидне масе центра".6 Ман.а

подруч]а на северу од овога налазе се на планини Грамосу и око Корче

у }ужно} Албании. Власи су у рани)им вековима обухватали и средиипье

планинске ланце ¡ужне Албашце.* Завича) фаршериотских Влаха био je

у средню) Албании где селя Фаршери и Фратар joui увек чува)у то

име. Огранци Фаршериота живе и у брдима измену Ресна и Битол>а у

М1кодони)'и. Beha подручна кастан.ености Влаха у |угословенском делу

Мяксдони]е су Овче пол>е, пданина Огражден, око градова Крушева и

Битол>а, као и у македонски^ источним брдским просторима. На)удал!е-

HHJe групе Влаха као последн>и трагови аихове диаспоре су у Лопари и

Цу«а)и у EyrapCKOj, где су побегли из предела Грамоса ¡ош 1912, сачу-

вавши CBOJ номадски начин живота и исту ношн>у као Власи грамо-

стеани.

Цинцари у македонским градовимаи новонасталим селима долазс

исюьучиво из Anoamíje и са планинског масива ГЬсада. Апсолутно je

погрешно дретпоставити дч je овдс реч о аутохтоном романском ста-

новништву Koje се од дазнина од-ржадо у македонским градовима и

селима. Напротив, CBI су они свесни свог порекла и sHajy тачно време

досел>аван.а. Извесно je да je рани)е било у нашим градозима Цинцара,

али тада су ту били ¡едино као занатли)е и пословни л>уди KOJH су жизели

без CBOJHX породица као печалбари.7 Цинцаре сусреКемо као HajHcrype-

HHJe страже до европских градских срсдишта као осниваче и носиоце

познатих трговачких фирми у Пешти, Бечу, Новом Саду, Земуну и

Београду. Налазимо их joui растурене и у босанским градовима као

зань.тли)е и трговце. Ипак су планинска додруч)а централног Балкана

она истинска места у ко)има почива)у корени балканских номадских

сточара Влаха. Као што je иознато, Грци углавном не воле високе пла-

нине, па према томе су ови сточари имали на)веЬи део планинских под-

руч)а за себе, и држали су на}богати)е паииьаке и поседовали на)бол.у

дрвсну гра!)у на простору од брда Сфата на северу до Пиндз ¡ужно од

Зигоса.8 Капидед je с правом рекао да je планина за Аромуна оно што

je море за Грка, а равница за Словена. У дланини налазе храну за стоку

и скровишта у тешким временима. У планини проводе CBOJC блажене

• A. Beiirmano, op. dt., 128.

• Ibid., 129.

7 G. Weigand, op. cit., 303.

' N. G. L. Hammond, Migrations and Invasions in Greece and Adjacent Areas,

New Jersey 1976, 41.
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тренутке сакушьени око ватре после исцргаьу}уНег радног дана, кад се

шале, neBajy и npiriajy. Неретко се у шиховим песмама изражчва дубоки

бол за ониэда KOJH су отишли у равничарске Kpajese да apraiyjy на ту!)им

иман>има.в Sajelo с ноиньом и другим фолклорним особеностима

(обича)и, песме и ел.) )'езнк, je одлучу|уНе мерило за учзршКиван>е и

етничку ИД^нтифккаци)у. Латински елеменат je не само до правилу

одрсдио граматички облик влашког jesKKa него му je дао и Hajsehn део

}езичког блага. Наравне Д1 се у н>иховом ¡езику налазе елементи KOJH ce

Mopajy приписати староседелачком балканском супстрату. МеСутим,

романски ¡език Влаха, мрда у велико} мери искварен и догенерисан ре-

чима из других балканских ¡езикъ кма четири кон>угаци]е као класичан

латински ¡език. Тачно je да се старо латинско ¡езичко благо сачувало и

да се разне влашке групе на Балкану «огу апсолутно разущети. Ме-

1)утим, мора да je seh веома рано дошло до offiajaaa разних сродчих

нареч)а тако да се свака група разви)ала дал.е, а тиме и од^о}ено jr-дча

од друге.10 У н>иховом )сзичком благу застушьени су грчки, албански,

словекскч, па чак и старословенски елементи.11 Поргд матерн>ег гонори

се и ji зик респектоване државе на 4HJoj ce територИ)И морало привре-

Сивати у оквиру eKOHOMHJe удал>ених пасишта, или у оюиру занатско-

-трговачког заншшьа Koje их je везивало за настан>еност. Насупрот

женама, мушкарци су увек показивали велику наклоност према страним

jesHipwa, али се нису трудили да их потпуно науче. 1ош и данас се у

влашким областима често наилази на стари)е л>уде за Koje пре много

доцещца на Н.ИХОБИМ великим сеобама ка новим пасиштима нису joui

цосто}але територщалне границе и KOJH су, према томе, могли сасвим

добро да pasroßapajy на грчком, српском, албанском и турском je3HKy.ia

Ми смо у влашким селима на Пинду чули да се матерая ¡език увек

говори у куЬи> званичан грчки у комуникацици, с Грцима и странцима,

а у школама и црквама иооьучиво се употребл»ава грчки. У JyrooiaBHJK

се ,,цинцарски" {едва joui преноси на младу генераци)у. Само старщи

чланови породице говоре CBOJ ¡език KOJH je веома снажно прожег сло-

BeHCKiw или грчким народским JCSHKOM. Они KOJH су путозали по свету

(трговци и занатлще) говоре и по више светских jesmta. Пукзил je при-

метио у неким породнцама чак и библиотеке снабдевене юьигама на

страним ¡езицима.18

Порекло и ирошлосщ

Порекло. — Питаае порекла Влаха и н>нхове nojase на Балканском

полуострву поставл>ено je Beh у прошлом веку, али join ни до данас

HKje решено. Неки истраживачи су се надметали у хипотезама да би

доказали ово или оно н>ихово порекло Koje je много пута било моти-

• Th. Capidan, Romami nomazi, Dacoromania IV (1924—1926), Quj 1927, 275.

" A. Bcurmann, op. cit., 123.

11 F. Kanitz, Die Zinzaren, Wien 1863, 4.

11 A. Beurmann, op. dt.

» F.C.H.L. PouquevdUe, Voyage dt la Grict, 2, Paris 1826, 351.
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висано одобрении долитичко-драктичним интерескча и цил>евима.

О дореклу Влаха не дч)у ни исторщска наука нити етнографска и ¡езлчка

истраживан>а ¡еднозначно об]'ашн>ен>е и тумачеае. Отуда с правом

эдожемо Влахе назвати загонетням народом. ]од-ш сматра)у дч они воде

порекло од романизованих старобалканских племена, а д-эуги дт су

непосрсдчи потомци римских колона. Нови)'а кстражнзааа (археолошко-

-антрополошка) указу)у на то дт у сгаари чине лалеомедгггеранско-индо-

европску симбиозу и тип л>удл KOJH се протеже и ван граница Балканског

полуострва. Студи)е Koje су Власима посветили лингвисти спчдч)у ме!)у

на)бол>е. Проучаван>а историчара тако^е су дтла неке знача)ни|е лрилоге;

напротив, аспект KOJH samtvwjy етнологи)'у (ндтов традгщионаляи жи

вот), слабо су проучени. Найме, познате су опште одлике н>иховог жи

вота, али ни издтлека нема студи)а Koje су досвеНене третираньу сдеци-

¡алшсс етнолошких

Ва)'ганд, иначе лингвист по струци, дуто je проучавао )'език Аро-

муна. Он je обилазио балканске дутеве дч би у више наврата непосредно

на терену посетио и истраживао лингвистичка питан>а. Об)авио je текс-

тове на аромунском и дао дронищьива запажааа и о аиховом животу.

IberoBa досматран.а прикуплена у flpyroj половши XIX века иззрщена

су у тренутку кад )гдинство те популащце joui Hitje било разби)ено и кад

ce jom могао лако задазити приличан 6poj каракгеристичних црта прош-

лости.

Прошло je више од сто година откако je тадч ¡ош сасвим млади

]иречек oÖjaBHO у извешта}има са зас^дааа Крал>евског чешКог научног

друштва у Прагу (годиште 1 879) CBojy дознату расправу Власи и Мор-

лаци у дубровачким сиомеющима и тиме покренуо питан.е дорекла тих

сточара на ¡адранском простору. Отад се тим питан.ем бавио читав низ

истакнутих паучника, а да нису дошли до задовол!ава)уЬих решеаа.

Дна путника, Пуквил и Лик, у размаку од неколико година лрокрста-

рили су области сезсрне ГрчКе у npsoj половшш XIX века. Они су

шшга блиским путевима, донек^Д витали иста места. Тако се могу по

ртдити ньихови описи и сазнати како се одви)ало шихово вутован>е по

Турском Царству у то време, с караванима, водичима, хановима, лрско

висеКих мостова. Човек je запан>ен мешавином становништва, нсси-

гурношКу Koja влада на путевима Koje oimcyjy, обича)има KOJH су задр-

жали патри)архално обелсж)е. Обо)ица су често наилазила на Аромуне

Koje ¡един назива}у Власима, а други Влахиотима.

Занимл.иво je изнети неколико по)единости из KOJHX ce на)бол.е

ВИДИ са колико потанкости, веродосто5носга и нежних ocehama onncyje

Пуквкл номадеке Влахе с ко)има се сретао на дутовааима кроз Грчку.

Они се брину само за csoja стада, пратеЬи годиипьа доба лута)у с врхэви

Пинда кроз долине Koje се протгжу у свим правцима до обала мора.

Огрнути су црним кабаницама од кострети. Живе под шаторима, а на-

мешта} им се cacroJH од грубих лростирки и вунених покривача. Воде

CBoje дородице и носе csoje олтаре и CBoja богатства. УвршКени су ме^у

обвезнике KOJH unahajy данак султану: харач и десетак од стада, а даж-

бине пашама на 4HJoj ce територщи налазе. На препланулом лицу носе

отисак годишн>ег доба, обично су крудни и jara. Шихове главе има)'у
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римске пропорци)е. Време Koje слабя националне типове rotje могло да

их претвори ни у Грке ни у Албанце. Пребацу|у им дч су шкрти, тврдо-

глави, али кроз н>ихове русшичне o5u4aje наилазе се на ддану отвореност

Koja не nocTOJH у карактеру источньака. ЕЬихове жене, по природа обда-

рене смислом за колорит чи)'и je узор дяо Рубенс модерно) школи, HMajy

од лепоте само дугу плаву кос>', гримизна уста и свежину здравл>а.

Дебело сукно у Koje су одевене; дуге шарсне чарапе Koje иду до испод

колена и кецел>а од црвеног вуненог предива )'едва доволда да скри|е

стидне делове чине шихов уобича)ен украс.1*

Иако многа н,ихова запажааа показу jy прецизност, нлхова тума-

чеша су понекад спорна зато што се о балканском становништву недо-

вол>но знало. Оно се тадэ joui налазило у стади]уму кад се питало да ли

су Албании у ствари Скити Kojy су дошли са Кавказа, да ли су Црно-

горци Албании, да ли су Власи Грци, итд.15 Ме!)утим, Пуквил и Лик

су савесно поступали у CBOJHM путописима, иако нису владгди )езиком

народа (Влаха), па стога нису могли да ступе у приснэди однос с народом.

Зато се догадало да Лик не сазна чак ни аро/уунска имена станишта.18

Veje и Томсон су у csojoj кнлзи Номоди Балкона на|потпуни)е и

документовано обрадили Влахе северног Пинда, нарочито оне из Са

марина, nocBehyjyhn посебну пажн>у н>иховом животу, ¡езику, o6H4ajHMa,

фолклору и истори)и. Tpaím Kojy су нам. прсзентирала ова два вал»ана

истраживача настала je бележсшем на лицу места и пошатраньем мно

гих обича^а уживо. Гра^у су допуаавали И подацима из писанях извора.

Они су расправл>али о пореклу Влаха, сматра)уНи да су потомци рома-

низованих старобалканских брдских племена пре него правях римских

Колониста Koje би веЬ одавно апсорбовале остале расе Koje насел>ава)у

градове, а досебно Грци. Они су дошли и до смеле хяпотсзе: наимг,

да су Власи можда неко ази)ско племс и да трагови нлховог номадског

живота указу)у на то да им je домовина била нека ази)ска висораван са

Koje су многа номадска племена стизала у Евроггу У свим временима.

Мало je важно што им, je ¡език романски, кажу Veje и Томсон, jep су

Бугари, пример KOJK je сасвим при рули, народ KOJH je променио CBOJ

jesHK. Ме^утилх, они се ипак orpa^yjy од ове хипотезе и заКл>учу)у да

нема потребе да се само због номадизма траже преци Влаха чак у ASHJH

или ван Балканског полуострва. Они се могу наЬи у сточарским пле-

М(1има у fj-дима; ко;и су били прину^ки да се сваке зиме спушта)у на

ккже пгдикс ргди гсше, где су дошли под утица} римских колониста и

тако се романизовали.17

Eojf рмьн cMtipa да мкоге чин>снице говоре о томе да je ипак реч о

потомцима Илира KOJH су романизовани под римском царском влашКу,

а можда и римских колониста и во)ника са тог подруч)а. Томе само при-

видно противрсчи чшьеница да главна подруч)а распростран.ености

тог народа, колико историографща може докучити, леже ван данаинье

" Ibid., 353.

и Р. H. Stahl, op. cil., 15.

" G. Weigand, op. cit., 275.

" A. J. B. Wace — M. S. Thompson, The Nomads of the Balkans, London 1972,

272.
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Илирще. МеСутим, не саде се превидети, с ¡едне стране, да je исторщско

подруге распространьеша сезало на запад до JaflpaHCKor мора, а да je,

с друге стране, готово целокупна национална стабилност, не само je-

зичка, била у велико} мери поремеКена или разбщена дод дритиском

словенског заузимаша землл после 600. године. Xojcnr показу)е да се

римско провинщцско становништоо могло одржати само на по}сдшшм

местима у унутрашн>ости земл>е против иадиран>а Словена KOJH су дошли

на Балкан као зешьорадници.18 HaJBetm део старог римског провинци)-

ског становништва je ипак напустио завича) щ>Д словенским притиском.

Романизовани Илири (долом сиакако и Трачани), водеЬи стада, напус

тили су тада œoja пол>опривредна имааа и избегли пре свега на jyr.

Повлачен>е у западне македонске планине и у ивичне зоне тесалских

котлина било je ¡едини повол>ан излаз.19 Иако je порекло номадских

сточара ¡одна од великих етничких загонетки Балкана, ипак се са из-

весном сигурношЬу може претпоставити, тврди Бо}ерман, да je то ро

манизовано илирско-трачко становништво. На основу климатских и

вегетационих услова KOJH су владали у Илирику, они су seh пре него

што су их потиснули Словени обавл>али трансхумантно (полуномадско)

сточарство, а пошто су изгубили ceoja земл>ишта могли су лако да цреСу

на номадско сточарен>е.ао

Колцида, ро^ен и одрастао као Влах, нацисао je 1976. занимл>иву

кндгу Куцовласи. Он их проучава и смешта у оквиру грчког народа,

с намером да покаже присну етничку и биолошку везу измену Куцовлаха

и Грка. Доста пажн>е nocBchyje ¡езичкилх разматрантИма, друштвеном и

породичном жизот>- и обича)има, у ко)има песма и игра има)у знача}но

место. А>тор заступа тезу да су Власи и саврещени Грци истог аутохто-

ног порекла.81

. . Носиоци палеомгдитеранске привреде на Балканском полуострву

кроз хил>аде година били су Власи, етнички супстрат KOJIÏ je према пос-

ЛСДН.ИМ истражизан>има Бранимира ГушиНа настао из палеомсдите-

ранске-индоевропске симбиозе, те стално новим притицан>ем из околних

низи)а до данас очувао CBoje виталне снаге. Али нису били претежно

етнички гени KOJH су обликовали Taj влашки тип човека, него у првом

рсду економски закони таквог сточарског начина живота. Власи, бал

кански номадски сточари, етногенетски чине ¡единствен л>удски тиц,

независно од тога KOJHM се }езиком данас служе и за Kojy ce национал-

ност HsjauubaBajy. Ова) тип л.уди се протеже далеко преко граница

Балканског полуострва и раширен je по читавом перимсдитеранском

подруч}у, али je с тог гледишта joui исувише мало научно истражен.*2

Ван сваке сумн.е je и данас на снази претцоставка да су сточарска

племена, али не потпуно романизована, у беспутним шумама тешко

лроходних брда балканских простора у годинама сеобе народа нашла

спас од варварских упада и наставила да nocroje и живе. Упади варвара

" A. Beurmann, op. cit., 125.

" Ibid.

" Ibid.
u A. Mig. KoMoiÖu, Öl xovraoßM^oi, 9еаааХоч1щ 1976, l—222.

" B. Guiiá, Wer sind die Morlakm im adriatischen Raum? Balcánica IV, Beograd

1973, 463.
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су вршени углавжщ дуж nojmrx путева и главних комуникащф Koje су

изградили Рийцьани.23 Било би готово немогуКно проценити колико je

хшьада л>уди остало у брдима и скровитям долинама, шумама и пеКи-

нама балканских покра|ина Koje су римске ленде напустиле на Балкану.

Нема сущье да су Илирик, Траюца, Македонка и Едир join били нас

танете пастирским друштвима Koja су говорила некой врстом исква-

реног латинског ¡сзика кра)ем IV века. Они су били суочени са двема

врстама опасности (ако су их уопште били свесни) Koje су долазиле из

два супроткаправца: византи)ско-грчког експанзионизма с jyra и вар

варских на)ездт са севера.24 Римска царевина се распала веК у V веку»

а први словенски досел>еншщ су на Балкану веК у VII веку. Сточарска

друштва о KOJHM1 je овдо реч била су вероватно старобалканска племена

Koja су Hajnpe романизовали римски господари, а доцнще их пословенили

Словени, приД')шлице Koje су стигле са севера. Било je сасвим очигледно

да ти балкански сточари нису били ,,чисти" Ршуьани, како то неки упор

но желе дтнас да докажу.'6

Исшори]ске весши. — Hcropnja Влаха на Балканском полуострву je

HcropHJa дугог и спорог наста)ан>а KOJC се наставлю до наших дана, а

4HJH je Kpaj, изглодэ, сасвим близу. Хуни ко)и су владтли великим де

лом Европе искористили су прилику дя се прошире на Балкану све до

Цариградэ. Хунски коньаници су прешли преко доаег Дунава неколико

луга и ощьачкали Mesnjy, М1кедони)у и Тесали)у (446 447). У то

време су романизовани сточарски народи на Балкану били приморани

да призна)у покровительство источног цара. Он je за ньнх значио извесну

безбедност, али су им високе планине и густе шуме ипак пружале Haj-

бол>у заштиту, свакако више него под-эшка византщске бирокарти)е.

Планине су биле хладче и опасне, али су сточари у нлма имали право

уточише и слободу.28 После распада хунске царевине (након битке код

Недтоа 454.), источни цар Марюцан (450—457) наставив je ¡елинизаци{у

Балкан*.

О рано) HCTOpnJH Влаха ни)е могуК никакав подробан

Све византи)ске и средаовековне исторще писане су из градова, из

равшща и са обала, а оно што се дешавало у бреговима HHJe углавном

бележ'дао, чак и да je било познато самим писцима. И тако, докле год су

Власи оста}али у брдима у унутраппьости, они су били ван сфере истори)е,

а кад год су, или ако су икад, сишли са брда и настанили се у равницама,

лако су измицали пажн>и и били апсорбовани у околно становништво.

HajpaHHJH помен о томе да се влашки ¡език говори на Балканском

полуострву потиче од дво)ице грчких писаца из VI века, Прокопи)а и

Теофана. Први je у свом списку утвр^ених места навео неколико ти-

пичних влашких имена као што су ,,Sceptecasas" (,,упадл>иве ко-

либе") и Gemellomuntes" („Планине-близанци"). Теофан je дао извешта)

о {едном изгреду у току xaJKe против Авара на Балкану, кад je византи}-

» Ibid., 453.

14 A. F. Sanborn — G. Wass, Transylvania and tht Hungarian-Rumanian Problem,

Florida 1979, 82.

" Ibid., 86.

" Ibid., 83.
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ска BOJCKa прогоняла непри)ател>а. Найме, с ¡едне ¡цазге je склизнуо

терет, а човек KOJH се служио домаНим ди)алектом узвикнуо je: „Torna,

torna, fratre!" Н>егове речи упуКене разгару значило су: „Клизи, клизи,

брате!" Ме1)утим, други су ове речи протумзчили као: „Врати се, врати,

брате!" И тако ce BOJска нагло повукла.27

После VI века прошло je доста времена пре него што су Власи били

поново поменути. Читамо на страницама Cedrenusa да je Самуилов брат

Давид био уби)ен око 986. године измену KacropHJe и Преспе, код места

званог Лепи Храстови, а убили су га неки влашки номада. То je први

помен Влаха као народа, али позивагьа на н>их и вьихово помпн>ан»е

nocrajy ускоро потом чести, па налазимо неколико веЬих Kpajesa KOJH

носе Нэихово име. Неколико векова су Тесали)а и ¡ужна Мак^дотф

називане Велика Влашка, д >к je Мала Влашка обухватала делове Акар-

HaHHJe, Етоли)е и Епира. У оба та случа)а, ме^утим, влашко становништво

je вероватно било ограничено на брегове на копну и заузимало исти

општи пoлoжaj као и дтнас.'8 У Кекавменовом Сшрашешкону (1075—1085)

налазимо подробней опис Влаха. Taj византи)ски писац с раскошним

П0)единостима omtcyje побуну Грка, Бутара и тесали)ских Влаха из

1066. године против експлоататорског фискалног режима цара Констан

тина X Дуке. Кекаьменов опис je HajcrapHJH податак о познатим годиш-

н>им кретанлча Влаха из планинских предела у равничарске Kpajeae, и

обрнуто, према годвдшьем Д^бу. Према Кекавменовом опису, Власи су

проводили зиму од октобра до марта у TccaimjcKoj равници и по оброн-

цима Пинда. У априлу би кренули за)гдчо с породицама и стоком према

северу, преваливши дуг пут, да би у ¡уну били дубоко у унутрашн>ости

Балканског полуострва, вероватно на Шар-планини или другим маке

донским планинама.2' Т'Д^а сто година касни)е имамо jom jeflaH опис у

дневнику рабинера Беаамина од Туделе KOJH je путовао копном до ис-

точне обале Грчке око 1160. године. Он oimcyje Влахе хитре као ¡елене

KOJH силазе ça CBOJHX планина у грчке равнице и врше разбо}ништва и

шьачке. Нико се не ycytjyje да рату)е против н>их, нити било ко)и крал>

може да их потчини под csojy власт; не исповеда)у хришКанску веру.30

Измену ова два извешта)а nocrojH неколико помена Влаха код Ане

Комнен. Тедан од н>их je сачуван у Амксщ'ади (1118—1148). Принцеза

onHcyje да je н>ен отац у пролсЬе 1091. био блокиран у Цариграду, па je

зато упутио поруку hecapy Никифору да одмах perpyTyjc во)ску, делом

ме^у Бугарима и ном^дским плсмекима Власима. Ана Комнен je веома

добро познавала Влахе. У н>ено доба, они су на царигргдским пи)ацама

продавали добро познат ВЛЕШКИ сир и вунене тканине Koje су изра^ивале

влашке жене.*1

Повел>а Алекси)а I Комнена (из ¡ануара 1 105) и ¡една патри)арши)ска

повел^а издата готово у исто време пружа)у тако^е неоспорне доказе о

сточарском номадизму балканских Влаха. Као што се види из ових до

17 N. G. L. Hammond, op. cit. 38.

" A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit. 257.

-" BiaamuujcKu taeopu за uauopujy народа Jyiocjiaeuje III, Посебна издан>а Ви-

эантолошког института 10, Београд 1966, 214.

10 A. J. В. Wace — M. S. Thompson, op. cit. 258.

11 M. Gyoni, La transhumance des Vlaques balkaniques an Moyen Age, Byzantinosla-

vica XII, Prague 1951, 36.
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кудената, дише М. Гиони, ¡една влашка сточарска за)едница саставл>ена

од стотинак породица дошла je да користи зидске паипьаке на Свето)

Гори. Влашке жене и дево)ке биле су одевене у душка одола и зэ)едно

с пастирида чувале стада. Сви су живели од длечних дроизвода и давали

данастирида чинидбу у натури (сир, длеко, вуну). Ме!)утид, влашки

катуни су из разлога доралне природе били врло брзо црогнани са сво-

]ид стадида са Свете Горе.32 Гиони ynyhyje ца joui ¡едну повел>у из 1 190.

године Алекси]а III Ангела из Koje се В1оди да je ¡цанастир Лавра у Све-

Toj Гори дао повластице влашким пастирида да на аеговид лланинскид

испашама Hanacajy стада за вреде лета, а у току зимских десеци да буду

на дасиштида у Меглени, с тим што су били ослобо^ени пореза.33

Теодор Продрон, византщски десник из XII века, у сво}ид дведа дое-

дада лодшье влашки сир као одштедознату и веода цен>ену храну у

Цариграду. Сир се на imjaipi у то вреде догао кулиги за ¡сдан „стаде-

нон" (новац дале вредности). У CBOJHM доедада, лесник подинье и вунене

огртаче (карактеристичне влашке кабанице) Koje су ткале влашке же

не.84

Роданизована сточарска друштва нису разудевала грчки и бринула

су се због све чешКег до}авл>иван>а грчких BOJHHX ¡единица и убирача

пореза KOJH су говорили грчки. Разуде се да je вьихова дриродна на-

дера била да се слободно Kpehy са сво)ид стадида за исдашада.35 Пла-

нински кра)еви Балканског полуострва били су у IX и X веку на)бол>а

сточарска подруч)а за оне народе KOJH су )ош увек чували извесне еле-

денте латинског у свод ¡езику. Те л>уде (Влахе) су у грчко дравославл.е

превели грчки дисионари, али су они остали неписдени; нису ни знали

да се Ридско царство распало. ЖивеЬи у придитивнид околностида де^у

сво}ид овцада и козада, тако^е нису знали да посто)и неки стари град

звани Рид, негде у далеко) Италэди. Другид речида, дретлоставл.адо

да нису идали истори)ских усдодена, нити географске дерспективе.3*

Тедан од на}веНих делова тих дегенерисаних „Родана" живео je y X

веку на дланини Пинду, у Тесалщи, издеру Епира и Мак^дони)е. Друга

група Влаха била je веК на лланинада Балкана, издеру Црног и Тадран-

ског дора. Tpeha група je увелико живела у Далдацщи.37

Кра)ед XII века, Власи су од)еднод избили у средиште интересо-

ван>а. Ту долази дозната лобуна Влаха у вреде византи)ског цара Исака.

Кроз цео средаи век крстарила су огродна стада нодадских сточара

на висоравнида Балканског полуострва. Оно нодадско становништво

je терало стоку на испаше у планине и, обратно, у низине и жупне дре-

дсле, због чега су наста)але дотешкоНе с власницида дреко чи)их су

поседа пролазили сточари. Плативши дссетшщу, пастири су догли да

живе на даццьацида са сво)ид породацада и да слободно naiiacajy стада.

" Ibid., 37.

» Ibid., 38.

м Ibid., 30.

" A. F. Sanborn — G. Wass, op. cit., 84.

" Ibid.

" M. Gyoni, op cit.

" Ibid.
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Баснословие бро)ке забелокене у визанстадским изворима о величию!

стада, на пример оних 10.000 оваца Koje je Точа, поглавар села Ликан-

доса, наводно дао JycrHHHHHJany, сам» су потврд! веома разви)еног

сточарства тога доба.88 Подчци ко)е нам пружку грчке, бугарске и српске

повел>е, а посебно Законик цара Душана, тако|)е говоре о сточарским

мигращцама xoje су ишле од Епира и Тесали)е на jyry, na срединой

Балканског полуострва, да би се завршиле на северу у польским Карш-

тима у XIII веку, на некадяшшим земл>ама Ма^арске, у области Седмо-

гр&дске. У XIV веку у Кардатима имамо сточаре Влахе као придошллпе

с Балкана. Писани кзвори из друге половине XIV века свецоче о влаш-

I им MitrpaiJKJajv а у источник Бесьидимь i<oje TÍ Kotje долазе а Балк-i ског

полуострва.39 ПипгуЬи о средиьовековним катунима на основу писаних

исторщских извора и других доузданих докумената, JOBHH Трифуноски

je иж-нтификовао око 36 влашких катуна из сргднлг века KOJH су се-

налазили у разним деловима наше зешье, почев од Kpajaer jyr? на пла-

нини Кожуфу, па до планине Велебита. Он помшье и друге катуне Koje

HHJe у.'.^ао кдентификовати и закл>учу)е '-а су у животу срегя>овекоьних

Влаха на)веКи знача] имала сточарска кретанл: „То су сточарска спуш

тан>а, када су пастири са стадоща силазили са дланина у жупне пределе

и npmuopja, и сточарска пэдьа&а када су се враКали на планине."40

Влашка племена су остала на лицу места jom од времена Михаида-

Палеолога, независна и после турског осва)ан>а Епира. Свесни CBOJC

слободе и положа)а у ко)ем су се налазили као у засели, они су били до-

вол>но мудри да се потчине турском госдодару, да бол.е од осталих

хришКанэ задоби|у нетто повол>ни)И положа) л imahajy öjarajmi го^иш-

н»У су« у Koja je пре била знак вазалске покорности него ропски данак.

По ту цену су били ослобо^ени меша&а Турака глобилаца и посредника

власти. Османли)е су радо прсузимали Влахе и у csojy службу, где су

као дознаваоци места и домаКег ¡езика с великим успехом били кориш-

Нени и као уходе. Они су имали на)веКи знача) и за снабдеваае трупа

при надиран>у по брдовито) и често беспутно) унутрашн>ости Балкана

са CBOJHM малим, али вичним и издржл>ивим кошима. BOJHO oprai изо-

вани jom у византи)ско), а каснще и у српско) држави, скренули су паж-

н>у османли)ских команданата на себе.41 Слободни у вероисповедашу,

о ободни у CBOJHM породицама, они су пролазили кроз буре револуци}а

Koje су толико дута потресале Едир, до фаталног доласка Али-даше Ja-

аинског под 4HJH су japaM пали, уз тешке одмазде, насил>а и погроме

KOJH су се почели сдроводити над ньима. Номада су турским феудалцима

као дзжбину длаКали главнину и десстке и мирно лутали под заштитом

закона или, бол>е реЬи, обича)а KOJH у Турско) замен.у)у законик. Ме1)у-

тим такво станке ни)е могло да norpaje под зеленашком и грабежлл>и

вом улравом Али-даше }ааинског. Под из говором да штата сточаре од

разбо)ника, он им je изнудио данак и од )едног до другог упада дримо

s" W. Antoniewicz — К. Dobrowoiski — W. H. Paryski, Pasterstvo Tatr polskich i

Podhala, Wrodaw—Warszawa—Krakow 1970, 102-109.

40 J. Трифуноски, Географске каракшерисшике средповековних влашких кашуна,

Силшози)ум о средоьовековном катуну, Научно друштво СР БиХ, Посебна издан,а II,

Capajeao 1963, 37.

41 В. Guaié, op. cit., 460.
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равно их да ysmiajy najaM, право испаше, оно што je природа одва|када

Д<деливала несреНном. Join незадовол^ан тим наладом против сво|ине

сиромаха, он ид je уступно Cßoja добра, и тако постао поседник 6poj-

них стада, образованих од заоставштине бегова Koje je протерао из Епира.

Bpoj коза и оваца Koje су припадала Али-паши, Пуквил je оценио у

вредности од преко два «илиона турских гроша.42

Као што су статистике о Власима у прошлости сасвим непотпуне,

исто тако ни данаппье статистике о ньиховом öpojy не да)у тачне податке.

То ни)е ни Moryhe пошто Власи у државама европског ¡угоистока нису

званичко призкати за националну машину. Преда томе, они нису ни

обухваКени никаквим полисом становништва. НемогуНност да се сазча

н>ихов 6poj долази утлавном из три разлога: а) админисграшф ове или

оне балканске државе забелсжила je то становништво као припаднике

влада)уЬе националне државе; б) они су се сами из)ашн>авали да при-

пада)у jeflHoj или flpyroj од тих доминира)уЬих нащца како не би били

хендакепирани у друштвсном животу; в) добар део Влаха je измешан са

осталюч становништвом. Они су на лугу да нестану a Taj процес je олак-

шан чщьеницом да се готово свуда служе са два {езика, TJ. CBOJH« и

jesHKOM народа ме!)у Kojmx живе.43 Можда HajcrapHJH употребл>ив öpoJHH

податак илцацо за средину XIX века. Он потиче од грчког списателл

Рангэбеа KOJH наводи 6poj од 600.000 душа. Чак су Лик (1835) и Хан

(1854) оценлвали 6poj Аромуна на пола милиона.44 Bajramj je на CBOJH«

путован>има 1889—90. покушао да до!)е до тедел>ни}ег обухватааа лет-

н>их сточарских станишга Карагуна, уз коришКен>е индексног 6poja лет

по {едком летаем стану. Резултат je био поражава)уЬе мали — округло

150.000 становника. Разулхе се да у oßaj 6poj нису биле обухвайене остале

групе влашких сточара као номадски пастири, рецимо Фаршериоти и

други, а тако^е ни цинцарско становништво по градовима.415

Према )едном пол>опривредном билтену грчког пол>опривредног

Друштва KOJH je обавл>ен 1925. юдине, сопственика стоке номада било

je: 786 Арванитовлаха (Фаршериота) и 3.409 Куцовлаха (Карагуна).

ВршеНи теренска истраживаша 1953, Сандерс je тврдио да на територи}и

Грчке у то време ни)е било више од 10—12 хшьада породица сточара

номада.4' Према rp4KOJ званично} статистици из 1928. године, на тери-

тори)и грчке била су 19.672 Влаха. У ByrapcKOJ их je 1926. било 1.550, у

Лгослави)И према полису из 1921. близу 9.000, а лрема полису из 1948.

око 10.000, од тога 9.508 у СР Македонией. По неким подацкма, у Алба-

ни)И их je донедавцо било 15.000 душа.

Мада je историка балканских Влаха у велико} мери нфсна, }една

чинэенииа je ипэк неоспорца, найме да су од времена caoje лрве nojaae y

истори)и;допуштали да их постспено ancopöyjy веЬи народи KOJH их ок-

РУЖУ)У- Они никад нису имали школа на свом }езику осим понекад ос-

новних, па и то на кратко време. Расутима по малим оазама о Meíjy наро

" F. С. H. L. Pouqueville, op. cit., 385.

" Р. H Stahl, op. cit., 14.

44 A. Beurmann, op. cit., 138.

" G. Weigand, op. cit., 302.

" I. T. Sanders, Rainbow in tht Rock, Cambrigde 1962, 106.
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дима на)различити)их ¡езикэ и порекла, ме!)у нацизма с великом истори)-

ском прошлошКу, лее им се треба дивити како их давно нису сасвим

апсорбовали народи KOJH их опкол>ава)'у. У том погледу су показивали

изванредну отпорност. Велики пр!фодни прирашта] овог витэлног сто-

чарског станопништва турско ocBajan>c и споро напредован>е образо

вана били су знача)'ни узрощ KOJH су успорили н>1'хово изумиран.е

При свему томе се н>ихои 6poj стално алн споро смашивао, а они су и

сами томе помогли одсуством националног. осеНаша CBOJOM раштрка-

ношНу и моКи самопозлачеша. Претежно су их алсорбовал! Словени,

Албанц! и Грци. Данас су потпуно окренути зешьама и државама у

ко)има живе, Heryjy jc3i к дотичке земл>е и сасвии. г/бе некадалпьа од-

и )'езичка и расна и етничка.
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III НОМАДИЗАМ

Сточарска кретања

Природч зеиљишта и разноврсни климатски услови морали су

веома радо да наметну балканском човеку нотребу за сезонским кре-

тањима са стоком према годишњим добима и вегетационом развоју

појединих области. Врло повољни еколошки услови Балканског полу-

острва, у првом реду планинске областк с богатим испашама, одлучивали

су опстанак сточарствг и одређивали правце сточарских кретања. Гео-

графски састав Балканског полуострва, носебно јужно од Скадра и

Родопа геома је подесан за шире развијање нодадског сточарства и то

са ситнијом стоком. Номадско сточарство не прикупља и не обезбе-

ђује храну за зимски гериод, него се потпуно прилагођава ономе што

природа сама даје. Почев од Скадра до Пропонтиде, дубоки V усечеци

мсрски заливи и развијене удолине које су под утицајем М'"ДИтеранске

климе пружају и обезбеђују преко читаве зиме богате и сигурне паше.

С друге стране, високе лланике у унутрашњости Полуострва дају добру

летњу пашу за бројна стада.1 Долинска поља Албаније, од Скадра до

,\влонијс, затим подручја Амвракикоса, Епира, долине Етодије и Акзр-

наније које се цротежу хоризонгално према Аспропотамији, нриобалне

области Јоније, Пелопонеза, Арголидокоринтија, Атикобеотија, Теса-

лија, кои приобална трачко-македонска подручја са свим унутрашњим

долинама, а нарочито Халкидикија, била су подручја кроз која су у

прошлим вековима пролазнла и боравш«а помадска стада Саракачана и

Влаха.а

1 Д. Антонијевић, Прило1 проучавању сшочареких мшрација на Балкану, Ва1-

ашса VII, Београд 1976, 311.

• 1Ш.
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ИсткчуНи географске характеристике Епира, JosaH Цви)иЬ je рекао

да je 10 облает изразито дланинска с Пиндом као доминантой, тешю

пристудачна и затворена, сасвкм неповол>на за зелуьораДау» и да je

кроз сва KCTopHjcKí раздобл.3 била типично сточарска. Посебно je део

око Jaaroe сасвим огол>ен и веома кршевит, кречн>ачк.ч и кзрстац;

шума има тек севернвде од Bojyuie и распростиру се до )ужне Албани)е.

С обзиром i а то Д1 у ово) области има на)више воденог талога nocroje и

дростране суьати Koje je ЦвщиН упоредио са на)бол>има на Балканское

полуострву. Изванредчо повол>ни природни услови за испашу и бо

гатство воде условили су nojasy номадског сточарства чи]и су носиоци

били Власи и Саракачани. Вековима су се са пиндских висова у Елиру

кретали номадски сточари са стадима у разнице Тесалэде и Арте у пот-

разя за пашом у зимско време, а то je Цви)иКа и навело да закл>учи

како je Епирска облает „на)повол>шца за студи)е сточарских кретааа

на Балканском полуострву".8

Македонка je тако!)е }една од ретких области на Балканском полу

острву с карактеристичним лланинама и жупада Koja je од памтивека

пружала гостолримство HJJ старшим облицима сточарског нач:ша жизота.

Планине великих масива язм^г)у KOJHX су дубоко усечене питоме кот-

лине Mrçajy простране сувати, делиадще са шущама у KojiiMa се развщало

номадско и полуномадско сточарен>е, са сезонским пастирскям крета-

аима измену летоваюшгга на дланинскилх маашима и зимовишта у

ниским и топлим котлинама, или у ErejcKow или у Тадранскоад npH^opjy.*

Срс доьа гора, Родопи, Пирян и Рила, врло високе п:1анине Балканског

долуострва, прекривсне пространим ôoraïmi пасиштича, пружале су

тако^е изванр(Дне природне услове за номадско сточаревье.

Бранимир ГушиК сматра да корене сточарске прявреде треба тра-

жити у HajcTapHJHM временвда населйвааа простора Сргдоземл>а. Она

je настала из потребе дэ се станрвницима створи ново средство за одржа-

ван>е живота пошто су нестала велика крД1 крупно стоке Koja су дотле

настааивала простране степе Сродоземл>а И чинила главку храну тих

ловаца. Отварааем Гибралтарског мореуза и дцзан>ем морског нивоа за

прско сто метара дошло je до озбил>не промене клипе Koja више HHje

омогуКавала опстанак степе.5 Медитерански човек, тада ловац и скуп-

л>ач, ишао je за тим крупним сисарима кад су они у току године — кре-

ЬуКи се за обновл>еном пашом — рсдовно мешали пасишта измену морске

обале и високих сувата дерим^дитеранског орогена. Тако je удознао

Пролазне путеве Koje су те мудре животише као прве извиделе у тешко

проходном першу дитеранском дланинском земл>ишту. Он je дотом

ишао тим истим лутевима и са сопственим стадима, кад je лридитомио

дивл>у овцу и дивл.у козу Koje су тада у великом 6pojy боравиле у ме-

ДКтсранским шумама и чи}и се досчедоьи траговя joui и данас налазе на

* J. ЦвщиЬ, Основе за ïeoipaifiujy и îtOAOÎujy Македонце и Сшар« Cp6uje III, Бсо-

град 1911, 1020.

4 В. С. РадовановиН, Горла и Дон>а Белица у Сшрумичком Дримколу, Гласник

Географског друштва XXII, Београд 1936, 21.

• В.' Guäie, Wer sind die Morlaken im adriatischen Raum?, Balcánica IV, Београд

1973, 454.
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Корзици и неким острвима источног Средоземл>а.в До сличнкх закл>у-

чака дошао je и грчки професор Сотирос Дакарис. Он je утврдио да су

се услед климатских разлога KOJH су диктирали и с«сшкзан>е бщьног

покривача, животшье саде сдуштале са Пинда до обала «opa у време

л>утих зима, а враКале с пролейа. Те исте цутеве следио je и праисторщ-

ски ловац као и н>егов Касни)и наследник сточар номад.7

С променом Климе у постдлиостоцену и стваран>ем досебних при-

родно-вегетаци)ских услова морао je Taj првобитни сточар номчд да се

прилагоди новим природним условима И дя csoja кретааа са стоком

усмери према годшшьем фенолошко-вегетационом циклусу. „Тако су

се релативно тощоде и влажгаце зиме проводкле у приморским облас-

тима, где je у то доба године било посвуда довол>но паше, а у летае

доба, када je приморска облает била посве без паппьачке вегегапэде,

ти су номади имали све ysjere да прехране CBoja стада, те тако себи Я

стоци ocnrypajy нормалац живот. У ¡есен су опет почели спуштати стада

све ниже и с надоласком првог снега, поново су се нашли у ITpHMOpjy."8

Дакле, човек млаг)ег каменог доба почео се бавити припитомл>аван>ем

животщьа Koje су дотада живеле као дивл>е. „На периферии мсдитерана

у ¡адранском прибреж)у и у динарско) реги}и ова фаза првобитног сто-

чареаа надошла je тек у мла^см неолиту и то судоЬи по налазима с ¡ед

ким jaKHM мнграциоким приливом из средщшьег м^дятерана. До тог

закл.учка археолози су дошли по сродчости културних налаза у Херце-

говини (ЛисичиЬи) и одговара)уНег материала са Сицили}е."* Касни)а

со}еничарска насел>а бронзане епохе на Балкану поседу)у безмало све

врете домаЬих животшьа, у првом реду овцу и козу. За со}еничэре се

каже да су били на}старИ)И чобани; они су се у неку руку придржавали

номадског начина живота.10

Узгред поменимо да je у науци }ош увек остало отворено питаае

где и кад je настало сточарстно. Да би одговорили на ово доста сложено

питаае, археолози, етнолози и историчари су стално покушавали да

поставе неке нове теори)'е Koje се углавном своде на питан>е, да ли су

ловци каменог доба, KOJH су ишли за циновским чопорима животинл

и стално се са н.има обрачунавали, дошли на помисао да припитомл>а-

sajy и raje стоку, или je за то пре био способан землюрад-щк KOJH ce

ловом бавио само узгрсдно. Покушава;уЬи са разних страна да анализи-

pajy чин>енично стан>е, к )едчи и други су joui y XIX веку защьу-

чили да nocToje правилни ступаеви у passojy, TJ. да после лова долазя

сточарство, а затим земл>орадн>а. }сдчом реч)у, еволуционизам XIX

века дефинисао je сточаренье као истори)ски стади)ум Kojij je претходио

полюпривредно) цивилизаци)и. Данашаи истраживачи, ме^у ко)има и

• Ibid.

7 HaJTonmije се захвал>у)е.мо Сотиру Дакарису, проф. Тааинског унивгрзитета»

на добщеним подацима.

• М. Markovic, Narodni ¡ivot i obiíaji sezomkih stoíara na Velebitu, Zbornik za

narodni iivot i obiíaje JAZU 48, Zagreb 1980, 121.

• A. Benac, Neolitsko naselje u Lisiüitima kod Konjica, Glasnik Zemaljskog muzeja X,

n. s., Sarajevo 1955.

*• A. Benac, Naíin stanovanja u prehistorijskim periodima Bosne i Hercegovine, Glas

nik Zemaljskog muzeja VII, n. s., Sarajevo 1952, 131.
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познати X. Деблер, достали су веома опрезни у погледу оваквях, како

они кажу, чисто схематских гледщцта ко)и само доводе од заблуде.

Што се тиче сродишта тог Hajpamijer сточарства, истраживачи га траже

на Блиском истоку у деветом милени)'уму пре наше ере, кад се опгриллке

)авл>а)'у и прве припитолцьене овце у подруч)у Загроса, планнне у за

падном Ирану. Beh око 8.000 година пре н. е. држане су припитолуьене

козе и овце у Анадоли)'и. Свюьа и тур нису у то доба joui биле домаКе

животшье. Мег)утям, ловило се у равницама где су боравили чопори

тура, ¡елена, дявллх магараца и лопатара, а га)ило се не маае од четр-

наест културних бил>ака, од KOJKX поменимо крупник, пир и грашак,

али су rajcHe и пшеница и одрег)ена врста ¡ечма.11 Амерички археолог

Н. Глик je 1933. године открио на Блиском истоку пеКине с цртежима

ловачких племена, на KOJHMa су приказали жртвено-култни обреди.

Он je на основу тих слика и других археолошких доказа поставио хипо-

тезу да je прво уториваае (припитомл>ава1ье) дивллх животшьа служило

¡едино у сврху да се оне сачува}у — задрже за култна кла&а.11

Драгослав CpejoBHh и Зага Летица су таког)е на археолошким на-

лазима са локалитета Власац у Ъердтду, „неолитску револущцу" кул-

тикиемьа бил>ака и припитомл>аван>а животин>а везали за „идеативно

мишл>ен>е и донашан>е, не инструментално и сврхе несвесно" неолитског

човека, и изнели претпоставку да je ,дрва култивисана бшъка и прва

припитомл>ена животиаа претходно морала бита проглашена светом

(можда у смислу тотема), да je као таква строго изд-зо}ена од caoje цри-

родне средине, да je брижл>иво чувана, дэ се за)едница одчосила према

H>oj на сасвим посебан начин (вероватно у смислу табуа)".13 Према истра-

живаьима Г. PoxaJMa, придитомл.аван>е стоке je настало из култа или

тотемизма.1*

На основу праистори)ских археолошких налаза на подруч)у Лике

и IIpHMOpja, нарочито оних у околини Велебита, може се утврдити да су

ондаипьи илирски становници били сезонски сточари и да се сточарска

кретан>а Либурна и Тапода на релацвди планина-примор)е и обрнуто

могу реконструисати и упоредити са савременим сточарским миграци-

jaMa Koje не noKasyjy нимало одступаша ни разлике у погледу марш-руте

креташа.16 Стваран>е великих држава античког света и организованье

градске приврсде по там државама у оквиру муниципи)а и полиса, са

ослонцем на ратарске и сточарске области уже и шире околине, омо-

ryhasajy у старом веку разво} номадског и полуномадског сточарен>а у

неупоредиво ширим размерама него у праистори)ско доба. Beh y Хоме-

рово време je raje&e оваца и коза сачюьавало важну грану хеленског

живота. Епир je био земл>а пастира за време читавог старог века, како

je то документовао и Хег.1в Антички писци доносе обшье приказа из

11 H. Döbler, Jäger, Hirten, Bauern, Berlin—München 1971, 154.

11 E. Vardiman, Nomaden, Düsseldorf 1977, 58.

13 Д. Cpeioimli — 3. Летица, Власац l, Посебна нздаша САНУ DXII, Одел>ен>е

истори)ских наука 5, Београд 1978, 119.

14 Г. PoxaJM, Насшанак и функцща кулшуре, Београд 1976, 88.

11 M. Markovic, op. cit., 122.

** С. Ноeg, Les Saracatsans. Une tribu nomade grecque. I. Étude linguistique pré

cédée, d'une notice ethnographique, Paris—Copenhague 1925.
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Kojroc се може закл>учитк о nocrojaay сточарсккх миграци)'а измену лет-

н>их и зииских иошша на Балканском полуострву. Иако H^flocrajy ег-

зактни прикязи, штак се на основу маргиналних напомена и описа може

саставити драгоцена слика Koja у Kpajftoj линией лружа приближай ути-

сак о античком сточарству. Климатски услови грчке терятори)е примо-

равали су стада и пастире на сезонски номадизам, и у том погледу нема

никаквих разлика измену старог и новог века. Као доказ навешЬемо

одломак из Софокловог Крала Едииа, где гласник у крал>евом присуству

жели да освежи памКеше свога слуге, па каже:

Сигуран сам да ме je познавао када смо

на Китерону, он са двоструким, a ja са

{едким, стадом, живели Као суседи, а то je

трахало читава три полугодтшта, од пролеНа

па док се не ¡ави Арктур. Када би дошла

зима, ja сам се враКао у CBOje craje,

а он Лансовим торовима . . ,17

У ¡едном од говора Диона Хризостома, неки евбе)ски дастир опи-

cyje cBoj начин живота овако: ,,3ими обичавали смо напасати стоку у

равници, пошто je било довольно паше и много сачуване зелене сгочне

nñhe. Лети, напротив, водили сто стада у дланину."1? И велико Хоме-

рово дело да)е многе знача}не податке о стародревном начину сточареша.

Полифемова пеНина представлю савршсну слику сточарске средине

Koja би се у наше време могла приписати Саракачанима или Власима.

Хомер onncyje пеЬину до по)сдиности5 на пример да су полице-сушаре

биле пуне сирева, а по торовима збщена ¡апьад и ¡ариЬи, затворени и

одво}ени по врстама и узрасту. У чабровима и водрицама цедила се

сурутка. Полифем je утерао у пеЬину 6poJHO стадо Koje je било одреСено

за мужу, а муж}аке je осгавио напол>у. Тада je почео да музе козе и

овце, а под сваку je ставио н>ено младунче. Половину млека je згрушао и

начинио грудве сира Koje je ставио у плетене корпе да се цеде, а другу

половину je ставио у посуде да би му послужила за вечеру. Полифем je

напасао стоку прилично далеко; одлазио je са стадом ¡утром рано, а

враКао се на вече.19 Као илустраци)у навешЬемо joui неке примере из

Oduceje. Пошто je сместио OflHceja, Еуме) наоружан мачем и кошьем»

умотан у дуг огртач од овчи)ег руна, чувао je ноКну стражу да би одбра-

нио стада од грабл.ивих звери или пллчке ратника и суссдних пастира.20

Како je познато, на Ахиловом штиту су измену осталог приказана четири

говс дера како са CBOJHM псима покушава)у да oTcpajy два лава KOJH су

управо уграбили ¡едног бика.'1

Стока je у класично} Грчко) била мерило вредности добара. У

XXIII певаьу Илщаде CTOJH да je Ахил прирсдио спортска такмичеаа

за свог при)ател>а Патрокла KOJH je подлегао у борби. Измену осталог,

17 M. Gyoni, La transhumant* des Vlaquts balkanique an Moyen Agt, Byzantino-

slavica XII, Prague 1951, 40.

" Ibid.

" H. Döbler, or. cit., 151—152.

" A. Beucrmann, Fermoeidemrttchaft in Südosteuropa, Braunschweig 1967, 79.

" Ibid.
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победници су дпби)али и троногу посуду за ватру у вредности 12 говеда,

а као утешну награду joui и лепу робтьу Koja je вродода четирл бика.и

Неки грчки родови имали су надимке KOJH алудира)у на богатство у

стадима оваца, а неки римски крал>сви су, по лсгенди, водили порекло

од овчара. Овца као жртпена живоппьа, давалац вуне, млека и коже,

истозначна je с богатством, и моКи. Пастир je високо цен>еч. Може се

реКи да je епоха патри)архалног пастирског номадизма нашла cBoj

HaJBHum израз у лику доброг пастира.23 Хесиод нас тако!)е обавештава

да су пастири живели веома скромно. Становали су у колибама од лаке

rpaí)e Koje су сваког лета морали оправл>ати. И унутрашн>ост колибе са

опьиштем и лежа)и око опьишта с japehiiM и овчи)им кожама, безмало

onroBapajy дананпьим саракачанским и влашким колибама.**

По Платону, брдски пастири нису имали ни државног уре^еаа ни

писма, живели су под во!)ством старсщина породила и оста)али дуто у

планинама, што je зависило од климатских услова.25 Према Хегу, доб

ром познаваоцу сточарског живота на Балкану, KOJH je покушао да из

оскудних античких података прокате знаке да je сточарски номадизам

у crapoj Грчко) био веома разви)ен, произлази да су рел>еф и Клима тог

простора одувск управо изну^ивали Taj облик живота и призре^иван>а .

А према Бо)ерману, „два економска простора Koja су образована лрирод-

ним орографским и климатским датостима могла су и у античко доба да

се користе само помоЬу покретног сточарства. С обзиром на навод-

1ьаван>е, земллрадша je могла да се одрекне додзтног простора у планини,

али сточарство istje. ИскортиНаван>е просторних планинсккх простора,

одувек je било могуЬчо само помоЬу покретне сточарске привреде,

привреде удгллних испаша".89

Поставлю се питан>е како су облици живота и привре^ивааа пас-

тира као и н>ихових кретан.а изглодали у то рано доба у унутраипьости

Балканског полуострва ? Да су Македонии били тако!)е сезонски номади

види се из ¡одчог одломка Ари)анове Анабазе KOJH омогуЬава да се уве-

римо како су веКину мак^донског становништва сачин>авали пастири.

Према ApHjany, Александэр Велики се ¡едном приликом обратно CBOJHM

BOJHHUHMa и рскао: ,,Када сте дошли под Филипову власт, водили сте

луталачки и ¡адчн живот. ВеЬина вас, одовени у животиаске коже,

напасали сте овце у планинама, а да бисте одбранили те овце, борили сте

се, трпсЬи поразе против Илира, Трибала и Трачана, sauníx суседа.

Он (Силип) je био Taj KOJH вам je дао да уместо кожа носите хламиде,

и он вас je са планина свсо у равнице."87

Писани извори слабо обавештава)у о томе каквим су животом

живсла и чил;е су се бавила ср< дн>обалканска племена у предримско

доба. Ме1)утим, о томе се меже пок<што сазнати посредним путем. Пи-

о тим племенима, Фанула Папазоглу загажа да су нека од нлх

'" Хомер, Mjtujaàa, Београд, 404—418.

" H. Döbler, op. dt., 174.

и A. lieurmaiiii, op. cit., 80.

" H. Döbler, op. cit., 154.

•• A. Beuermann, op. cit., 81.

" M. Gyoni, op. dt., 40.
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удадоьиво покретллва. За Трибале каже да су се у масама с целим по-

родицама кретали кроз Траюцу претежно као сточари. Они нису при

падали категории стално настан>ених зелуьорадчика, а због соли за

исхрану стоке, стално су се борили с Арди)'е)цима.28 Преда помену Ами-

|ана Марцелина, у време римског oœajaaa у Траки]'и сретала су се „лу-

Tajyha племена Koja не SHajy за среден живот и законе".29 Дардони|а,

земл>а богатих пашн>ака, кроз све векове je морала упражаавати но-

мадско и полуномадско сезонско сточареае.30 Страбон je сматрао

Бесе бедним народом KOJH живи у колибама. Он тако^е показухе да су

Рилиьани покушали да Уарде привикну на полюпривреду пошто

и« je земл>а брдовита и не омогуЬава ратару да се на H>OJ настани. Опште

говореЬи, у северном сектору Балканског полуострва — сектору KOJH je

изложен посебно дутом и ефикасном процесу романизацэде — налазимо

ÖpoJHHJe трагове номадских племена старог века.31

Антички извори из римског времена, такоСе ynyhyjy на н^дчосмисле-

не знакове номадског и полуномадског сточарен>а. ITocTOJH ¡сдча Цице-

ронова анегдота о Марку Порци)у Катону (234—149. пре н.е.), оном

Римл>анину старог морала KOJH je CBOJe говоре обично завршавао уоби-

4ajcHHM захтевом да Картагину треба у сваком случа)у разорити. Он je

написав юьигу о пол>оприпрсдц, а другом приликом je очевидно дао

Hsjasy о том питан>у. Найме, aera су ¡едног дана упитали Koja je врста

привре^ивааа imjyHocHKJa, на шта je он одговорио: „Вал>ано се бавити

сточарством." А шта потом? ,>Ма и умерено се бавити сточарством."

А шта би дошло за тим? „Бавити се земл>орадн>ом." Ханс Деблер у

разматрааима о сточарству с правом закл>учу)е да je економска снага

старик Римл>ана стварно била засновала на сточарству, а сама зс.м.ъа

добила je илхе по призору KOJH je морала пружати у старо време. Називали

су je „Землл телади". Стада су сачшьавала валуту, економско мерило

за поре!)ен>е, а куповна цена за жену или куКу, оруж)е или накит испла-

1адвана je у говсдима.32 И кад су Ргоиьани загосдодарили читавим Или-

рИКом, староседооци су наставили да се Kpehy са CBOJHM стадима на

простору npHMopje—планина и обркуто, у зависности од годиипьег

доба, што се д;оже заюьучити из више разлога, а уверл.иву дотврду

пружа и камени натпис на живо} стеки у Ломско) дулиби, на северном

делу Велсбита, на коме пише како се илирским сточарима Ортогопшима

допушта Слободан приступ до извора живе воде на Беговачи у дужини

од 500 корг.ка и у ширини од само ¡едног корака.88

Кад je у питан>у економска основа сезонског номадизма треба напо-

менути и то да je важцост овчИ)ег сира у старом веку далеко премашала

важност кравл>ег сира, како закл>учу5е Гиони. Балканско полуострво je

у старом веку могло да се похвали тако сталним средиштшщ производное

сира као што су острво Китнос, Киклади, Крит, затим предсли Беоти)е

и Далмаци)е. Поред тога, сир из Дардани}е je тако^е ужйвао одличан

" Ibid.

" Ibid., 36*.

u M. Gyoni, op. eu.

» H. Döbler, op. cit., 176.

" M. Markovii, op. cit.
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глас. Како произлази из једног податка из „ЕхробШо клшз тшкН",

Далмација и Дарданија су срсдином IV века наше ере изиозиле сир у

осгале покрајине Римског царства.34 Сир у сточарским домаћинствнма

на Балкану остаје све до данас „сита храна чељадима", како каже Б.

Гушић. То је онај немасни сир у динарским крајевима, шкрипавац,

који је стална замена хлебу у неродним гладчим годинама, алк и иначе.

„Још и сад Малисор пред госта износи на стол, прије сзаког другог јела,

кришке бијелог сира, који остаје за чигазог ручка као иначе хљеб."*'

Овај кратак поглед на стари век открива трагове балканског ном^дског

И полуномадског сточарења као типичног облика економског и културног

живота који се одржава вековима са знатном жилавошћу у овим географ-

ским, етничким и историјским просторима.

С друге стране, поетски начин посматрања градских становника

тога времена стилизовао је и улепшавао одређене видове античког

пастирског жЈтота. Не само свирање на петотонској Пановој фрули

него и карактеристична представа пастирског бога грчког предела Ар-

кадије, божанства с јарчевом главом и ногама, који не само да споља

носи животињеке црте него управо оличава похотљивост. Од њега није

сигурна нијсдна нимфа; као и хришћански ђаво, он одржава јарећу

природу у њеној примитивној чулности.36

Номадска сточарска кретања у средњем веку далеко су интензив-

нија и сложенија него у старом. Поменимо само чињеницу да су у изград-

њи материјалне и духовне културе балканских народа током средњег

века, а посебно у формирању етногенетских и међусобних односа, управо

сточарске миграције имале кључни значај. Непостојање сталних насеља,

покретне колибе или шатори подигнути у близини летњих или зимских

испаша, мало личне својине која је ношена на коњима током сезонских

миграција и дуга путовања на којима учествују сви чланови породице,

све је то представљало нов живот и стил који је показивао снажне

номадске особине. Појачан развој балканског номздизма у средњем

веку могућно је објаснити не само поменутим историјским условима или

само повољним еколошким разлозима, односно постојањем просторних

подручја са богатим испашама на балканским планинама која су се могла

користити само сезонски, него и специфичним византијским и средњо-

вековним пореским системом. Стално настањено сељаштво морало је

да плаћа високе натуралне ренте световним господарима, власницима

земљишта, као и манастирским поседницима. Свако властелинство је

имало обилне слободе при утврђивању тих натуралних давања; под тзв.

обликом десстка скривала се чак обавеза испоруке једне четвртине

укупне жетве.87 Да би се избегла таква пореска самовоља. једина мо-

гућност је била да се отуђи непокретна својина коју је било лако контро-

лисати, а с тим у везв И опорезовати. Међутим, са иметком у стоци, тзв.

" М. Оуога, ор. «'»., 41.

и В. СиЛб, Еко1о!к1 м/ом па рто$1оти ггагићитагипо^ побагепја иа Ва1капи,

Одредбе позитивног законодавства и обичајног нрава о сезонским кретан,има сто-

чара у југоисточној Европи кроз векове, Посебна издања Балканолошког инсти.

тута САНУ 4, Београд 1976, 147.

•» Н. ОбМег, ор. ах., 175.

" А. Веиепшшп, ор. аг., 87.
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,,лута|уЬом имовином", У удалении планинским кра^евима где je него-

ван номадски облик привргде и живота било je веома тешко надзирати

приходе, мада je nocrojao и био обавезан десетак у стоци.38 Отуда су

номадска сточарска кретаньа у средоьем веку далеко разви)ени}а и сло-

женща него у старом. У Македонии, Епиру, ТесалИ)и, Албани)'и, Ср-

би)И и ByrapcKoj, номадско сточареае тога доба доби)'а нове замахе.

У вези са тим nocroje и писани исторфски извори, о чему je било говора

у одел>ку „Порекло и прошлост".

Слом средоьовековних држава у ¡угоисточно} Европи KpajeM сред-

ьег и нечетком новог века rarje иеповол>но утицао на номадско сточа-

ренье. Напротив, могло би да се докаже и супротно. Потребе за месом,

млечким производима, вуном и кожом у градовима и во)сци биле су у

Турском Царству тако велике да су власти малим порезима на овце,

углавном наплатом за зимске и лепье испаше и самоуправним повлас-

тицама за номадске сточаре, од почетка помагале ову врсгу заниман>а.

Овоме je ишла заруку И широка повезаност планинских и жупних пре

дела KOJH номадским сточарима OMoryhanajy да се са стадима Kpehy од

зимских до легких испаша, и обрнуто, и онда кад су те испаше удал>ене

)едке од других до стотину и више кялометара. Стога je номадско

сточаренье на Балкану за време турсье власти узело тако широке раз

мере. Н>име су се бавили чисти номади Власи и Саракачани, али и Срби,

Бугари, Албанци и други балкански народи као полуномадски сточари.

За osaj период на Балкану je особена по)ава ширен>а читлука

и то у низинама, котлинамэ и долинским зонама, нарочито поткра) тур-

ске владавине. Читлуци су, као што Немо показати, одиграли знача)ну

улогу у подстица&у и учвршЬиван>у номадског начина сточареаа на

Балканском полуострву. Цвщ'иК je у више махоаа указивао на ю да je

пространо равничарско земл>иште без шуме посебно погодно за ширсн>е

читлука, док су брдски и планински терени били неповол>ни за такву

привреду.39 На}важни)а подруч)а раширености читлука у Грчко} били

су разница Тесали)е, затим на северу плодне равнице око Солуна, Се-

реза и Драме, а у ByrapcKoj нарочито долина Марице и подунавско под-

pyqje. У Македочи)и3 то су биле долина Вардара, а посебно Скопска и

Овчепол>ска котлина. Исто важи и за ¡ужноалбанске котлинске пределе,

од KoJHx треба посебно поменути Корчанску котлину.40 Све поменуте

области претворене у читлуКе биле су у рукама аграрне феудалне арис-

TOKpamje. У току зимских мссеци, на читлуцима, посебно око ErejcKor

мора, у долинама Вардара и Марице, слегала су се небро)сна номадсьа

стада. Турски фсудалци, господари читлука, нудили су овим сточарима

испаше на CBOJKM чктлуцима уз oflronapajyhe закупнине. Од тих закупа,

тврди Бо}ерман, притицало je у Касе cnaxHJa више новца и добити него

од земл.орадничке делатности. Бременом су се многи власници читлука

сасвим преусмерили на пашн>ачку привреду, што je имало за последицу

иселлванл рани]'ег сеоског становништва у брдске реоне. Напушташе

целях низинских подруч}а усяед игел>авай>а достигло je врхунац у време

Кад je систем читлука, упоредо са спорим пропаданием Турског Царства,

" Ibid.

" J. Цви)иЬ, Балканско йолуоешрво, Београд 1966, 208—210.

40 A. Beuermann, op cit., 88.
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Beh био дошао до Kpaja. „Резултат тог напуштата било je присва|аае

спахилука од стране номадских сточара. Закупнина сточара често je

била послгдн>и приход KOJH су бегови могли да извуку из CBOJHX иман>а."41

Као што je познато, неометани територи)алким границама унутар Тур-

ског Царства, сточари су се кретали ça CBOJOM стоком надаса)уЬи je тамо

где су пашааци били по повол>ни{о) цени.4*

Поступан распад Турског Царства и разво) капиталистичких робно-

новчаних производних и друштвених односа утицали су неповолло на

номадско сточареае. Од почетна XIX века, са стварааем националних

држава и утврСивааем државних граница на Балканском полуострву

разби]'а)у се некадаипье везе измену планинских лепьих и зимских исца-

ша, због чега се поступно cKpahyjy путеви сточара номада. Распад Тур

ског Царства 1912. и подола аегових дослгдн>их остатака на балканске

државе били су тежак ударац номадском сточареау на Балкану . Архивски

извори за оно HCTOpnjcKo раздобл>е и у нашо] и у другим балканским

земл>ама пружа)у богату rpaljy на основу Koje се могу обраСивати разно-

врсна питаньа у вези са последоьом фазом номадских сточарских кретааа

на Балкану.

Додуше, сточарима je, како се то вида у öpojHHM архивским доку-

менткма XIX века, царина дозвол>авала прелаз преко границе уколико

би се обавезали да са стадима исте величине у пролеКе, односно у ¡есед,

пре^у границу и у обратном правцу. KacHHJe je уведено и npeopojasaae

сточног фонда на граничним прелазима, уз обавезно плаКан>е пореза.

Често су ове таксе прсвазилазиле н>ихове матери)алне могуКности.

Власницима стада je на)теже падало то што су се морали И национално

опред'мьивати. Околности Koje су у претходчим вековима доводиле до

снажоьа економи)е дал.инских испаша и до изгра^ивааа номадских об

лика живота, образовашем националних држава постале су веома оте-

жане.43 JCÄHHO ce joui у Грчко} и деливдчно у СР Мак«^ дони)и могу

и данас срести Саракачани И Власи као послсдн>и издании балканског

сточарског номадизма. Н>их смо и непосредно на теренима имали прилику

да проучавамо и да уочимо како joui увек CBoje животне потребе под-

MHpyjy економиком покретног сточароьа.

Саракачани. — За Саракачане у Епиру je и данас карактеристично

да за време лета Hanacajy стада на северним падинама Пинда, док зими

бораве у низинама Епира или западне Етолще. Неточна страна север-

ног Пинда je вековима привилеговано земллшгге за становаье Влаха

и испашу Н.ИХОВИХ стада. Пиндски друм преко Зигос-npcBoja за Мецово

и Ja&iffly, на подруч)'у северне ni дине, са глсдишта паипьачке привреде

чини знача}ну граничну линщу. У местима северно од друма живе пре-

тсжно влашки, a JJOKHO од друма саракачански сточари. Саракачани на

тесалвдско) страни Пинда користе пашн.аке за време лета, а преко зиме

Kpehy и користе паипьаке на терену noKpajHHe Локриде или ¡ужне ни-

3Hje око Мисолунги)а. Саракачани са Олимпа гоне стада преко зиме у

|ужне низи)е Тесалще, у области око Ларисе я северно од Трикале.

С високих паппьака Парнаса и Хеликона, Саракачани проводе зиму у

« Ibid., 90.

41 Ibid.

а Ibid.
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Пределу низи)ског места Стириона." Планине у грчком делу Македонке

су омшьена дасишта Саракачана номада. До наших дэна се користе

планине Верной, Вермион и Па)ак, као и ¡ужна подруч)а висинских

паппьака Ка)макчалана. Прс другог светског рата коришКена су пасишта

и на ¡угословенском делу Ка)макчалана. Из ових предела одлази се на

зимска nacmirra y низи)'е око Килкиса, Солуна и Хадкидика.48 Године

1955-56 (а ми смо 1975. дошли до истих подятака) Саракачани су вдали

на Ка)макчалану чврсто одре^ена и стална лепьа пасишта Koja ce редовно

почюьу користити у npojiehe. Констатовали смо да та пасишта и данас

носе стара имена саракачанских родова: Жута, Хацидлис, Султо)'анис

и друга. На те приватне паппьаке Hcrepyjy стоку Саракачани не само из

солунске pernje него и из Тесаладе. Стока се данас из Тесали)е до Kaj-

макчалана древози возом уместо караванима. Тридесетих година нашег

века, Саракачани су водили посебне преговоре с Турцима за прелаз са

стоком на зимован>е у источну Траки)у. Сам Каравидя, изврстан позна-

валац приврсдних прилика у Грчко} тих година, саветовао je Али-Бега

богатог земл>опоседчика из Амвроси|е, да утиче на Турке из источне

Тракте да прихватаjy Саракачане на CBOJHM пасиштима за време зиме

и да им да)'у извесне олакшице и гаранти}е.4в

На тсритори)И данаппье Бугарске, Рододи су били право средиште

саракачанске економи)е, затим Средн>а гора, Рила. Витоша, Пирин и

друга пасишта. Саракачани су се кретали из ових планинских предела

на зимска пасишта у Солунско пол>е, Орфански залив, Серез, Ксант и

друга места у Грчко).47 С повлаченьем државних граница према Грчко)

и TypcKoj, крета&а су сведена на много уже просторе и много ближе

области, што je сасвим переметило номадски качин сточареаа. Кара-

вида moue да су Саракачани 1929 — 30. на)авили из Бугарске да he зи-

мовати на Ксанти)у (западна Траки|а) са 10.000 оваца и у Комотини

(такоСе западна Траки|а) са 2.000 оваца.48 Саракачани из Бугарске од

лазили су на зимовавье и у источну Траки)У на испаше турских бегова,

с тим што су чували и н>ихове овце и бршгули се о н>има особито за

време }агн>ен>а. У току лета су тако^е узимали од Турака |едногодишн>е

овце и одводили их на летн>е испаше у Родогаша."

Према подацима с ко]има располажемо, a KOJH потичу с Kpaja XIX

и почетка XX века (такво стан>е се према нашим испитиваньима задржало

готово до другог светског рата), ман>е групе Саракачана цомада боравиле

су на планинама Срби)е: Чемернику, Варденику, Старо) планини, Jac-

трепц>', Копаонику и Гочу. У току зиме, ови Саракачани су силазили са

стоком у топлщ'е низинске кра)еве до Бирча, Лесковачке Мораве и

¡ужних предела моравске низще. Иначе je општа карактеристика да су

се Саракачани вековима користили и држали истих и проверених сто-

" Ibid., 148.

" Ibid.

и К. Л. Kaeaßtoa, 'Ауеоъха, 'AVipa 1931, 84-85.

47 В. Маринов, Принос към чзучаванвшо на йроизхода, биша и кулшураша на

Каракачанише в Ьг, пария, София 1964, 31.

41 К. A. Kaeaßfoa, op. cit., 83-84.

" Ibid.
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чарских путева у CBOJHM кретааима од зимских ка лепьим испашама, я

обрнуто. Та кретааа су била одре^ена традкционалннм сточарским

календчром: ЪурСевданом у пролеЬе и Митровданом у jeceH, древним

датумима KOJH су за све сточаре на Балкану представляли сезонске ое-

лидбе измену долина и планина.

Власи — Искл>учиво као летн>а боравишта )едне групе Влаха сто-

чара Koje називамо Карагунима служе висока планинска села Грамости,

Денску> Самарина, Периволи и друга изнад KOJHX ce налазе богата па-

сишта, на)чешНе у лично) CBOJKHH. Ту би спадала и села на планини

Неогуш, западно од Bepnja, и друга. Зими се ова насел>а Hanyiurajy и

сточари ce cnyiirrajy у тесали)ске равнице, нарочито оне око Олимпа и

Солунског залива, као и пределе Кампан.а измену Солуна и Bepnje.

Друга група je ишла западно од Арте у Епиру, као и у предео Мусаки)е

на }адрану.60

Насупрот Карагунима, Фаршериоти не поседу)у сопственс испаше

него Mopajy да их закушьу)у и лети и зими. Они чего бира)у исто место

али кад желе дч избегну плаНан>е дажбина одлазе месецима на путовааа

за|едно с породицама. 7едва да вреди помена оно што поседу)у од покрет-

ности. Л>уди навикли на живот у слободно) природа, изванредно су

очеличени и задонолли с малим. Куда чеяник поведе групу, тамо га

она следа и препушта му старанье о свему. Н>ихова кретааа се протежу

од Уадранског мора до планича Бугарске, Мак^дони)е, Cpönje, до Мо-

peje, а Ва)ганд je забележио да се дешавало да су са CBOJOM стоком сти-

зали и до Кавказа.51

Власи су се кретали и у )езерске области Охрида, Преете, Малика и

аихових планинских паппьака. Главна зачска пасишта била су на обал-

ским равницама око Солуна, Акарнагаце и Етоли|е, а тако^е и у Алба-

HHJH. Леттье испаше Влаха на недоучту МакедонИ)с биле су najqeiiihe у

планинским масивима Осогова, Пл>ачковице, Ограждена и Беласипе.

У ByrapCKOJ су посеНивали Родопе за време лета, а зиму су и надал,с

проводили од давнина у позкатим низи)ама грчког erejcKor простора,

на обалским мз)урима Драме и Сера. Неке групе су презшцьавчле у су-

ccÄHHAt долкнсккм и котлинским зонама с повол>ном Климом» измену

осталог и на Овчем пол>у.м Услсд зимских хладноЬа ко)е су понекад нас-

тупале на Овчем пол>у било je покретних колиба за становаше, првсн-

ствено у климатски повол«ни)см ивичном делу, а у централном детту су

боравили у изна)млэеним сеоским куЬама и ruiahajyhw закуп за станован>е.

Напасаае на OBI м поллма под угаром и ноЬно затвараше стада у торове

давало je драгоцено 1)убр!во. до кога се иначе у та времена гешко до-

лазило.53 И источни делови Балкадског г.олуосгрвэ, тзв. Шоплук, брл и

су стециште номадских Влаха; наравне да не треба заборавити ни пла -

нине у Срби)И као што су Сува дланина, Варденик И Чемерник Koje су

привлачиле номадске Влахе.

" G. Wcigand, Dit Агопшпеп l, Leipzig 1895, 302.

§1 Ibid., 303.

" A. Beuermannj op. dt., 131.

" Ibid., 133.
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Животик и привредни простор Фаршериота дружао ce joui почет-

ком овог века од планинских зона у ¡ужно) Албашци, где су те номад-

ске трупе узимале у закуп лепье испаше, до низи)а на обали у дон>ем

току Семани)а, северно од Валоне. Они су продрли и у западне македон-

ске низи)е. Данас су претежно ограничени на подруч)а западне падине

Пинда.54

Са четири занющьква описа номадских каравана KOJH су сачюьени

у размаку од само 150 година, чвда се суштина као што Немо видети

HHje готово ни за длаку променила, употпуниЬемо слику сточарских

миграцэда на Балкану. Први опис с почетка XIX века долази од Пук-

вила. MurpauHja Влаха ища у себи нетто импозантно и свечано што rotje

никако уобича)ено код других племена. У одре^ено доба, а то je око

Св. Димитри)а, окупл>ена племена прославл>а)у општу светковину на

Пинду. После те церемони)е, сшарци одржава)у саветоваше и одабира{у

неколико снажнИх породица KOJC he се старати о каравану. Пошто се

утврди ред поласка, свештеници га нajaвл>yjy молитвама. После тих

свечаности, за KojKMa долазе дирллви растанци, читав народ се уско-

меша и Kpehe на пут по групама. За свако одмориште предвидено je

време колико треба у н>ему остати, а означено je и сизко преноКиштс.

Тако се, пише Пуквил, роде „птице селице" удал>ава)у од CBOJIIX гнезда,

праКене CBOJHM новим породицама, дт би се винуле до мора у нади да

се врате кад се пробуди пролеКе. Стада се лен>у у лелу)авим колонама на

падине планшт. Бука прапораца о вратовима japaija и овнова, свако-

врсно оглашаванэе животиша, многи збркачи гласови шцавл>у)у, прате

и иду за дутом поворком исел.еника са Пинда. Старци, младиЬл, дево)ке,

MaJKe Koje носе новоро^енчад на лейима, сви корача)у опкол^ни дома-

Ьим живопоьама, снажншг коаима и мазга»па, сви натоварени пртл^а-

гом на коме пева петао, „часовник колиба" KOJH об)авл>у)е ноКна бден>а.

Сви блистави од здравхьа, зрачеКи чадом, иду у потрагу за обшьец и

блажом Климом У cBoja зимска станишта под шаторима. Да им држан>е

HKJe мирно и пасторално, човек би гледа)уЬи те лута)уНе колоце веровао

да je пренет у време кад je север изручивао csoja пустошка племена на

несреЬне пределе Истока, 3aiuby4yje Пуквил.56

Друти опис с Kpaja XIX века je Ва)гандов. То je шарена немирна

слкка кад се наиСе на караване сточара. Пошто je пут у ствари само

стаза за товарне жИвотшье, поворка тешко натоварених кон>а протеже

се често неколико километара. Жене и деца седе удобно на високо насла-

гано} постелжни на лепима кон,а и мазги KOJH корача)у полако алл си-

гурно. Л>}гди и полуодрасли дечаци иду поред н>их, али стада ce xpehy

одво^ено под добром стражом наоружаних мушкараца и опасних снаж-

шк паса. Ако се увече стигне до преноЬишта, тада се уз велику галаму

приликом стоваран.а терета одшца живо кретаае око ватара на KOJH«a

се припрема вечера, иначе главни обед. Путсван.е Tpaje данима док се

не стигне до зимовника.58

" Ibid., 138.

" F. С. H. L. Pouqueville, Voyage de la Grèce 2, Paris 1826, 360.

" G. Weiganü, Ethnographie von Makedonien, Leipzig 1924, 50.
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ТреКи приказ сточарског каравана je из пера познатог истраживача

Аромуна Теодора Капидэна. Десет Д1на пре поласка из зимоништа,

жене nai<yjy врсКе са старима из домаНинства. Пре него што караван

крене под ио!)ством челнию.1, жене натоваре припремлене стварк на

кон>е и мазге. Предводницк колоне су стада с чобанима у прат&и чу-

вених и л>утих овчарских паса. За н>има следе жене са преосталим ства-

рима Koje носе у рукама и;ш на раменима. Капидан каже да за оне KOJH

нису видели номадсме пастире и аихов живот, ништа Hrtje илустратив-

HHJe од посматран>а аихоиог чаробног изпкдг у том каравану. На раз-

даллщи од ¡едног сата хода при.неКу)'у се облаци прашине Koja ce диже

од когагга стада. На челу иде ован предводчик звани „гачу" KOJH ида

HaJBchy клепетушу о врату. Што се караван са стадима више приближава,

то се све гласное чу|у звона и дсч]а песма: „Долазимо радосни, jep

CMO искочили из тешке зиме". Песма се чу)е све гласщце, а л>уди кроз

4Hja села пролази караыан истрчава)у из куЬа да виде Влахе KOJH иду у

правду планине. У току покрета, л>уди и поодрасла деца употребл>ава}у

читаву скалу звиждука KOJH служе као нека врста наре^ен>а овцама.

После бул>ука оваца и коза, на сам.о неколико стотинака эдетара по)ав-

л>у|у се породице: najnpe одрасла деца у друштву држеЬих старица,

а иза »их остали чланови породице. Сви хода)у лагано измену прето-

варених коаа и мазги. Ретко кад he ce видети понека старица коja ce

због умора попела на мазгу. Ме^утим, веНина издржл>ивих мушкараца

jamy на .^обрим коаима. Ман,а деца и новоро^енчад смештена су у

сепетима са обе стране товара, а одраопф у спещфлне л>ул>ашке на

средшш самара. Караван се креКе у одре!)еним временским размацима,

¡утром и вечсром> од ра^аша сулца до поднева и великих вруЬина, а

после подне од 5 сатп до 10 у поКи. У п >дне се обично зауставл-ajy поред

неког извора, а увече 6npajy дхеста Koja су им добро позната, а она су

обично сваке године иста. Кад стигну на коначишта пусте мазге, кон.е

и овце да слободно пасу. Од.чах затим nornajbyjy ватру и разапишу шаторе

поред toe. Ако нема кише cnaaajy под отвореним небом. Жене се брину

око вечере. Млеко je основна исхрана на путу. У време Турака морали

су посебно да плате за сваког кон>а и м.азгу уколико би се десило да

ПреноКе на бсговском miaay. Тако путоваше Tpaje нише дана док не

стигну до CBOJHX легаих станшша.67

Четврти опис je из 1953. према Сандерсовом запису. Куцовласи из

Мецова, иначе ¡едног од аихових Hajnpo^aBn>oHHJHX села, нашли су

се на свои дсветодневном путовашу на летн.е испаше у планини Kojy

су очатраля CBOJHM сталним домом. На кон>има су била мала деца на

вуненим покривачимд сложеним преко седла. На ¡едном. кон>у било je

неколико кокошака привезаних за седло. Жене су носите CBOJ део то

вара, неке с малом Д^цом, друге с дрвеним сакама за воду Koje су причврш-

Ьене ремен>ем за аихова ле^а. На магарцима су биле мотке за додязаае

шатора. Читаву прворку су пратиле козе и овце и понека крава. Кара

ван се зауставлйо пред додне да се чел>ад одчори, а потом се помузу

овце и nyTyje се дал*. Кад je Сандерс упитао je/щу жену из каравана

•' Th. Capidan, Romami nomazi, Dacoromania IV (1924—1926), Cluj 1927, 272—

—273.
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да ли je деш! при)атно то шестомесечно премештаае, она je одговорила:

„Она се привикава)у на кретан>е, jep je то нужно." На питан>е колико

се она тако кретала; одговорила je: „Онолико луга колико идам година

— двадесет и три." Караван je имао CBOJG утвр^ене тачке састанка. Ту

се зауставл,а}у теглеКе животюье и подтоке логор где се сачека}у муш-

карци са стадима.68

Креташе каравана je било регулисано обича)ним правом или пи-

сашш законима. На сеоским путевима у Грчко) могу се видсти гомиле

каменьа у виду купа или снопиЬи сламе обмотани око неке гране иоби-

jeHe на н>иви KOJK одомшьу номаде да не CMJejy прслазиги преко иман>а

за време CBOJHX креташа. Пол>ски чувари патролира)у кроз CBOJ реон

веома енергично за врсме пресел>аван»а, односно кретаньа номадских

сточара. Они се не само crapajy да стока не залази у забраньене н>иве

него тако!)е не допушта)у да и)гдна номадска породица логору}е дуже

од двадесет четири часа на ¡едком месту.59 IlocTOJH традиционална

мржньа и неповерен>е измену сел>ака и номада. За номаде кажу да не

SHajy законе и пркосе им. Лута}уЬи сточари с много поноса говоре о

CBOJOM слободном животу и гледа)у с презиром на земл>ораднике стално

везане за земл>у. Они хвале CBOJ планински завича) KOJH не зна за границе

и зидине и не допушта соци)'алне разлике. Само je н>има припадала

планина у Kojy се тешко усуСивао да продре насилник ça CBOJOM BOJ-

ском. Нтхово присуство у суседству цивилизацвде обележено je оти-

мачином. Номад he украсти стадо од сел>ака чим му се укаже прилика

а напасаНе сопствена стада на сел>ачким усевима. Он je налает за околину

у Kojy до!)с, и сел>аци су заиста радосни кад номади крену у пролеЬе

да деле планину с дивл>им ветром и орлом; аихов пут je обележен пус-

тошеньем.60

Средшовековна документа су пуна жалби на сточаре номаде. Уко-

лико паше нестане на ¡едном месту, они су упркос законским мерама,

не npesajyhn ни од чега, осва)али нова подруч)а и уништавали ратарске

усеве. У Душановом Законику налазиио одредбу Koja ce такоСе односи

на сточарске караване. У члану 82. Hape^yje се: „Кад у }едном селу пад!гу

на одмор влашки или арбанашки пастири, други, KOJH за н>има иду,

да се не одмара}у у томе истом селу. Ако ли би ко силом лао на одмор да

плати потку и оно што je uaiacao."61 Нарсдба je очигдедно настала зато

да би ее села заштитила од нелри}атности и штета Koje су произилазиле

од честих пастирских пролазака. Података о оваквим далеким путо-

ва&има балканских сточара нолвща налазимо и KacHHJe y средаем веку,

а посебно за време турскс владавине.62

За стада оваца nocrojao je у Италэди веК у Hajpannje време тзв.

„пастирски друм". Као тиха травна река, каже ¡сдан итали)ански пес-

ник, пружао се „tratturo" преко зещье. На)мшье десет, ади и две до три

" I. Т. Sanders, Rainbow in th» Rock, Cambridge 1962, 108.

" Ibid, 117

" Ibid.

n С. НоваковиЬ, Зборник Сшефана Душана, Београд 1898, 195.

и Т. ЪорЬевиЬ, Сшочарска йушовагьа, Глаошк Српског географског друштв«

5—4, Београд 1914, 286—287.
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стотине метара широка трака тог пастирског друма одмотава се дреко

брда и долина у право) ликк)и од Алегаша до Адулског мора. По н»ему

{едино расте трава, на н>ему се не сме додлЬи никаква куКа, а никакав

ашов или плут не сме да засече земл>у Koja je од памтивека била резер-

висана за пастире да би неометано могли пролазитн на свои далеком

путу и напасати csoja стада. Државни надзоркик „guardie trattorie" y

Абруцима пази на то да IÍHKO сем пастора не дотакне та) пут. И на Сици-

ли)'и има таквих друмова за пастирска лутан>а KOJH воде са брегова на

море. Они су веЬином широки 30 метара и ту се назива)у „trazzera".*3

Основ/иг обележуа сщочарског номадизма

Сточарски номадизам на Балканском полуострву морао се повинути

принудама и нужностима Koje je наметао географски и исторэдски оквир

с читавим сплетом обича)а, друштвених институщф и схватан>а, фор-

MHpajyhH специфичан матерщални и духовни живот. И могло би се реНи

да сложеност номадског живота и ньегове културе, у извесном смислу

jecre данак н>егове нестабилности. Често ce 4yje да je живот номадских

сточара „¡едноставан". Треба се чувати тако смелих твр^еаа Koja би

такав епитет могао да подстакне. Сигурно да jecre ¡едноставан еко-

номском недиференци)аци)ом и техничком заосталошКу. Али свакако

то rotje у )езику KOJH крИ)е изванредно богатство, у уметности, у поетском

облику и другим елементима културе. Код ових сточара може се срести

HaJHCTaH4aHHJa друштвена сло}евитост. Ако се томе joui дода}у стара

хроника пастирских кретан>а и посвете у уметности, онда се може зак-

л>учити да су географски изузетак и л.удски парадокси, у оштром кон

трасту са соци)алном еволущфм модерних времена, али не без богат

ства човекове личности, створили и одржалн ¡едну аутентнчну сто-

чарско-номадску за)сдвицу на Балкану.

Koje су битне ц знача}не творевине нол\адске сточарске културе,

да ли je она посвуд на екумсни истоветна или слична, питание je на Koje

|ош KHJe дат одговор из простог разлога што се етнологща релативно

касно заинтересовала за проучаванье номадских сточарасос за)сдница.

Ме^утим, номадски сточарски начин живота и Саракачана и Влаха

чини их осебу)ним и flaje им посебан друштвени и културни статус у

оквиру глобалних друштава на Балкану. Према свим доказанил^ чин>е-

ница.ча, номадизам je као систем nocrojao на Балкар пре доласка Сло-

вена. Словени, KOJH су се у доба Визанпце налазили на терену данашае

Грчке, били су ратари кметови. Номадизам je имао то преиму^ство што

je био cynepHopHitJH и као шдституци)а и као начин живота. Сточарска

номадска за)едница ce Hajnpe cacrojn од ¡единствених аутономних зад-

ружно-родовских )еди!шца. Она je истовремено дружина у сошфлном

смислу и особл>е номадског логора „станща". Во^а такве групе код

Саракачана назван „целингас", код Влаха „челник", je глава водеНе

породице Koja као магнет привлачи друге породице. Н>егова овлашЬеаа

су велика пошто су сви преговори и сва организаци}а дружине у нъего-

" H. Döbler, op. cit., 177.
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ним рукама. У немирним временима Koja су пратила опадан>е турске

власти, целингас и н>егови следбеници су били добро наоружани и

¡ахали конье као и ньихови влашки дво)ници.в4 Права у само) произ

ведши и права над за)едничким изворима регулишу се неписаним оби-

4aJHHM правом. Оно заснива царалелну репродукщцу свих ¡единица и

нлхових односа KOJH их у)'един>у)у. Ова констаташф омогуКава да до-

Седо до закл>учка како се оквир матери)алног живота балканских но-

мадских сточара не може одва)ати од друштвених услова производное,

и да стварну аутономи)У сточарских друштава (коje неки неаргументо-

вано Herapajy) треба мерити по аиховим капацитетима репродукщце,

а не по условима непросредне производите. У томе je, чини нам се, сва

оригиналност сточарских номадских друштава и кл>уч н>ихове могуНе

еволуци]'е прсма сеоским седентарним за)едницама.68 Питан>е Koje се

поставл>а треба да добц'е нову формулаци;у и отвори дал>а испитиван.а

на лишци какве су исторнцске могуКности два|у начина друштвено-еко-

номске организаци)е, номадске и седентарне? Ме^утим, ова питан>а засад

излазе из оквира наше теме.

Четири карактеристике мигращцског номадског живота Koje наб-

pajajy Veje и Томсон изглсда да важе за свс номадске групе (чак и да-

нас), па због тога заслужу)у да буду кратко поменуте. Свака сточарска

мигращца да)е шири поглед на живот уопште и у супротности je с Kpaj-

Н.ОМ стагнащцом и животом, у забаченим селима. У исто време» она

озбилло исцрпл>у)е финанси)ски jep ce Mopajy одржавати две миграци)е

годишае са испашама и стаништима (летаим и зимским); меСутим,

оно што се губи у готовом, можд i се добила у здравл«у. Ту je затим чи-

ньеница да je бавл>ен>е пол>опривредом готово немогуКе, па je стога и

презрена. Ме1)у номадама nocrojn снажна дредрасудэ против земл^о-

радтье. Тако^е je вредно пажн>е то да су влашке речи Koje се сада могу

наКи у модерном грчком ¡езику, утлавном повезаче са стадима и крдима,

а да су грчке речи везане за мазге у велико) мери латинског порекла.

Тако докази KOJH nocroje с>ггеришу да су Власи од почетка водили више-

-ман>е номадски живот и да су углавном били зависни од стада и крда.

Стога je више него пуки случа) то да се н>ихов први помен у истори)и

односи, као што смо показали, на мазгара.86 Коначно, куКне потрепшти-

не Koje чине живот удобни)им Mopajy код номада бита преносиве. Отуд

обилие покриыача, простирки и ¡астука KOJH се виде приликом тих сеоба,

што представлю и знак изузетног богатства.

Ако бисмо покушали HOJMOBHO одредити сточаре номаде и аихову

културу, морали бисмо пре свега реНи да они за разлику од остадих

популацща живе веома изоловано, да долазе у додир с трговачким

градовима или nojeflHfflíHMa трговцима кад треба да прода)у робу, да

чине занимл>ив сегмент ширег друштва у коме никако иксу преовлаСу-

jyha група. Ове сточарске за)еднице зaдpжaвajy много од свог старог

идентитета и везаности за стоку и култ стоке, за csoje oGiwaje и csojy

м N. Hammond, Migrations and Invasions in Greece and Adjacent Areas, New Jersey

1976, 68.

" P. Bonté, Les civilisations nomades, La Recherche 53, Paris 1975.

•• A. J. B. Wace — M. S. Thompson, The Nomads of the Balkans, London 1972,

269.
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уметност. IbitxoHU посебност у погледу на свет кри)е се у вредностима и

начину живота. Животне навике и сточарска номядска привреда су

драстаро културно добро мгдитеранског простора, настали као naj-

бол>е прилагоСена могуКност да се удоволл географско) природа зем-

л>е. Балканско полуострво je део подруч)а Средоземног мора и пови-

&аьа се законима те peraje; она je joui увек у велико) мери очувала CBOJ

бшьни покривач ко)и je до наших дтна омогуЬио одржаван>е старе

перимедитеранске сточарске номадске и полуномадске привреде. Тек

техничка револушф и сощцални преврати, KOJH су са тим у вези, припре-

wajy и H.OJ Kpaj.e7

Данас се о номадима може гопоршн као о малом и осиромашеном

елементу становништва Грчке, Албанвде, JyrooianHJe и Бугарске.

Н>ихов 6poj одиста join увек спада зато што с paasojein интензивне пол>о-

привреде и механизоване обраде, на)веКи део земл»е у низини mije више

расположив за зимске пацпьаке. Номади су данас само блсда сенка

некад моКних народа. Екстензивно сточарство, у на}потпуни}ем смислу

те речи, везано за Саракачане и Влахе подразумевало je огроман утрошак

времена самим чувашем стоке, напасашем и сталним кретан>ем. Га)ен>е

оваца и коза je главки извор прихода. Због рудиментарног метода од-

rajHBaaa, редукци)а стоке зависи од природних услова. Да би се обез-

бедило одржаваше и узеЬан>е стада, посебно зим«, потребна je повол>на

клкма, па су отуда и била нужна кретан>а у приморске и жупне кра)еве.

Номадски живот je у иззесно} мери битан за све балканске сточаре KOJH

Mopajy да траже пасишта ц зими и лети. Ме1)утим, особеност номадизма

код Саракачана и Влаха je у томе да je у aux разви)ени)и и да je некад

укл.учивао целе популаци)е у ouaj начин за!шман>а. По правилу^ цела

група прати стадо jep je потребно много лица да се о ньему crapajy. Под

тим условима, ноцади нису у могуКности да се устаде на ¡едном месту и

да створе стална економска и културна средишта. Стога je номадизам

оставио печат на целокупан друштвени и породични начин живо га сто-

чара. Саракачани и Власи су истовремено и сопственици стада Koja прате

у затвореном породичном друштву за)едно с покуКством, на сталном

селешу од ¡едких д-> других, прилично удал,ених пасишта, од лепьих

планинских до зимских низинских, и обрнуто. Номадско сточарен>е не

зна за употребу сена. Због честог меаааа места боравка, шатор од вал.а-

ног пуста и округла колиба од треке, граша и траве представл>а)у Hajo-

ми1ьени}е типове склоништа. Власи у свои ¡езику има)у битне називе за

долове колибе, Koje су преузели из латинског. Мейутим, за делове куКе

користе се речи поза}мл>ене из турског и грчког. Примитивна природа

влашког ¡езика у noJMOBima као што су речи у вези са станованьем по-

Kaayje да су Власи вековима били номади. Бил>не произволе потребне за

живот прибавл>а}у од л>уди KOJH ce баве землюрадшом, на)веЬим делом

куповином, paHHJe и трампом. Ипак, главни састо)ак исхрлне ocraje

млеко Koje се вари на HajcrapHJH начин помоЬу ужареног камена белутка.

Основне карактеристике у матери)алном животу биле би следеНе:

грнчари}е готово и нема, судови за млеко и прераду хране су углавном

од дрвета и коже, тако да се ман>е-више може говорити о право} култури

В. Guüié, Wer sind die Morlaken im adriatischen Raum?, op. cit, 463.
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дрвета. Тако1)е je заступлена високо разви)ена прерадч вуне, затим

техника ткан>а и плстеша, као и иэррдт од. -he иоиъучиво од вуне Koja je

иста и лети и зими. Овдо Немо тщонути само \( дту изуsei ноет, а то je

да се вунено сукно носило на нагом телу, удраво како je било уобича}ено

за сточаре номаде. Дод^мо и то да се палеомл дитерански оданак, саставни

део шихове одсЬе, сачувао до данас.

Са архаичким цртама живота и културе, номадл одржава)°у поро-

дицу проширеног и задружног типа. У H>OJ се истиче патри)архални

култ старсшиле и челмика, щх д-зодчикз номадске трупе. У регулисашу

правних послова у духу етике традициналних обича)а помагао je савеш

сшараца. Иако je ¡один ме!)у н>има био на челу, он ни)е ништа више до

primus inter pares у TOJ групи. Породичне за)сднице има)у не само висок

ступан» самодовол>ности него и аутономно ypeljeae CBOJHX унутраппьих

односа, с веома изражсном соци]алном хомогеношКу. Целокупно друшт-

вено уре^еше номада, н>ихови шатори и колибе, локуНство, одоКа, сред

ства за превоз и све остало потчтьено je нужности да се прилагоде

тешкоЬама номадског начина живота. То тсшко живл>ен>е сачувало je

све традиционалне облике ¡гдне сдецифичне културе. Матери)ална

основа и начин рада код ових сточара остали су заиста у основи исти

током неколико векова. Искуства и зчан>а Koja су стицана у погледу

производное и дрераде млека преношена су с поколен>э ца поколение

готово без промена. Све je одре^ено вредностима Koje су изгра^ене тра-

дици)ом, а онцфлна контрола врши се преко обича)а, cyjesepja, дра-

зноверица и неписаних правних норми присутних као колективна снага

за)еднице и н>еног jasnor мнен.а Koje je укгьучивало строге санкци}е.

Морал жена je на веома велико) висини. Случа}еви неверства су

готово непознати. Положа) жене je нижи код Саракачана него код

Влаха. 1Ьима се npramcyje одговорност за првобитни грех, а сматра се

да су одговорне и за сексуалну изазовност. Ако се догоди да неудата

дево)ка доби)е дете, част породице захтева да je отац уби)е, а да дете

буде оставл>ено или укиштено. Тако1)е je Hajстроже кажаавано псоваае

wajKe, скрнавллн>е траве (испаша) и стоке. Прекршиоци ових забрана

сматрани су ,,изда)ицама хлеба", а лриликощ н>иховог кажаавааа учест-

вовала je цела за}сдница.в8

Oceha&e солидлрносга засновано на архаично) друштвено)'

организаци)и и на начелу самоодржааа за}еднице je веома развщено.

Оно се проверава и надзире строгим системой друштвене контроле

Koja HHJe формална, камерно и промтшьено организована, Beh архаична,

неформална и засновала на традиционално) контроли. Неки етнолози

ОфеНу лажау на занимл>иву чщьеницу да je веома изражена патрщар-

хална солидарност у етничким за)едницама (овдо je реч о сточарским)

у KoJHMa je изразито наглашен понос по)сдилих породица (у овом слу-

ча}у je реч о породицама целингаса), што може постати разлог за рас-

пад-иье саме за)еднице. Отудг je постулат функционалног ¡единства

често супротач емпирщским чшьеницама, да има и малу хеуристичку

вредност.

*' Т. Gälufca-Circmaru, Ritualne pastorale, Revista de etnografic ?i folclor 24,

Nr. 1, Bucurestí 1979, 108.
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Први помен добро познатог вековног исторщског сукоба измену

ратара и номадских сточара налазимо у Библгци, у сцени кад Авел>а ов

чара yÖHJa Каин ратар. Ова) сукоб je у ствари сукоб измену две културе,

измену два облика л>удског живота — номадског и ратарског. Дакле,

у почетку су ове две еконолоце, ратарство и номадско сточарство, сча-

тране за ривалскс. Ратар je културни)и и технички образовании од сто

чара, по природа миршци, noinryje власништво и сво)ину свог суседа.

Номад сточар je по природа агресивнИ)И, те прави штете jep нема стал-

ног боравка и непокретног власништва. С правом се може реЬи да су

лута)уЬи живот, öpojne недаКе и догами Koje je требало савладати на

лугу изоштрили н>ихов ум и скоцентрисали у шина многе елементе

професионално и друштвено стеченог искуства. Створено je оно што

називамо живом мемор^'ом и традищфм, што у ствари представлю

правило нлхове тактике над чиниоцима с ко{има се суочава^у и у при-

родно} и у друштвено) средний. Номадски живот претдоставл>а само-

поуздан>е и захтева дуго вежбаае joui од ро^ен>а. Номад je физички

жилав. Мора бити спрсман да брани csoja стада, CBOJy жену и децу од

напада давл>их звери и напада непрщателя.

Држа1ье пастира према стоци показу}е да одга)ан>е стоке ни|е ни-

пошто )едноставно економско питан>е. Пре свега, пастир необично воли

CBojy стоку. Воли je више од сьега. Он се нлм раз^вара, Mjcryje je или

обасипа лепим речима. Ако се омшьена животтьа разболи или угине,

туга je голема. У Кгьизи йройоведника пишс: „Jep што бива синовима

л>удским то бива и стоци, jrднако им 6iœa, како гине она, тако гину и

они, и сви HMajy исти дух, и чииг-к нкшта mije бол>и од стоке, jep je све

таштинз. Све идс на )едно место, све je од праха и све се враКа у прах.

Ко зна да дух синова л>удских иде горе, а дух стоке да иде доле под

31мл>у."69 Одт)а»е стоке je права страст, за Саракачане и Влахе, главни

животни цшь. 1Ьихова машта се даноноЬно бани стоком, н>ихова биНа

се яедшьу)у са животин>ама. Целокупан друштвени и психички живот

усресре^ен je око питан>а у вези са стокоэд. Она сачинлва само ткиво

друштвеног поретка и предмет je лшсткчног култа.

С друге стране, код номада смо уочили и типичан конзервативизам.

Он суштински зависи од више чишааца: ¡сдан je друштвени, други

психолошю . Под психолошккм нсподразумевамо насле!)ену психолошку

подлогу, seh ону Koja je изгра!)ена током сошфлизащце. Велики je 6poj

научника, пре свега социолога, KOJH су дрказивали природу руралног

нонзервативизд».70 Сви се слажу да он лре свега долази од саме аутар-

хичности руралног живота. Чим се промени такав начин живота, а у то

смо се и непосредно на терену уверили, долази до напуштан>а конзер-

вативизма и традиционализма или до н>ихових промена. За сточаре

номаде утврдили смо к то да извесни видони н>иховог конзервативизма

долазе и од православие цркве. Чини нам се да je старозаветна MOJ-

филозофща била присутна и овде, уосталом као и код неких

•9 Библи]'а, Kibuía Пройоведникова, глава 3.

'• V. Durié, Sistcm seoskog opiranja inovaàjama, Sociologija sela 1—2, Zagreb 1972,

36.
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других сточара номада.71 Знача)но je да су животни услови у ко)има су

израсли Саракачани и Власи, веома рано могли да предисдонира)у прик-

лан>ан>у конзервативизму. Те животне услове Koje 040 истекли обеле-

жава)'у отита статичност, општа и велика зависност од природе, те

посебан систем саме ьихове друштвене организащце и делатности.

Вековима везани за стоку и кретааа са нюм, они су окаменили многе

nojaBe и менталитет, што значи да сточар ни)е конзервативан по при-

роди, него природой свога посла и природой прилика у ко)има живи

и ради.

71 А. Гаме, EuO.wja y сеешлу друшшиних борби, Београд 1970, 207.
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ЯРУГИ ДЕО

I МАГЩА

Manya за йлодносги луди

Аутархичним друштвиада као што су за|еднице балканских номад-

ских сточара Саракачана и Влаха била je одувек преко потребна веКа

рэдна снага за чуванъе и rajeae блага. Као што je знатан 6poj л>удства

значио добитак за)едници, тгко je и велики 6poj y стоци (нарочито овцама)

имао пресудну улогу за одржаван>е живота. Отуда je jacittja чин>еница да се

принове у л>удству вргдну)у готово на исти начин као принове у стаду.

Плодчост код л>уди и стоке чада je основва иде)а изобшье налази се у

HCKOJ врсти коегзистенци}е и »laae- више иде упоредо. Уединство л.уди

к животшьа као целине природе и космоса, лепо потвр1)у)е ова сарака-

чшска изрека: „Право богатство jecre wHoroöpojHo потомство", а друга

вргдност исказу)е се у колективно1д уважаваау великих стадя.1 Пола-

зеКи од ових схватааа причен>у)у се щноге магвдске р?дн>е и обича)и у

различим^ видови^а дя би се постигла плодност и К"Д стоке и код

л.уди. Разуще се да се поступак KOJH ce npn«eH.yje y маги)и за плодност

код л.уди разлш<у)е од оног за плодност животшьа, али су Kfleje и веро-

вааа Koja croje иза маги{ске праксе, у основи потпуно исти.

Mamja плодности, ¡една од преовла^у)уНих nojasa Koje се придржа-

sajy Саракачни и Власи, у CBOJOJ суштини mije )гдноставна. Hajsehe

je cpeha имати велики прирашта) деце. Доиста je било ретко наиЬи на

сточара са два или три дстета. Hajivtaa? их je бивало по петоро, а многи

су имали и по петнаестсро, осалщаестеро и дзадссеторо деце. Разумл^иво

je да никад нису сва ocrajafla жива услед тешких услова живота, болести

1 G. В. Kavadias, Ptutewi-nomadts miditerrantts — Les Saracatsant dt OYÄe,* Paris
1965, 248. • •' '
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и епидеми)а.2 Нарочито je poÇeibe мушког детета представл>ало велику

радост за породицу Koja je на Taj начин добрала потребну радну снагу и

наставл>ача рода. Ро^еае кЬери не изазива такво одушевл>ен>е. Да би

избегле евентуалну негоюдност, саракачанске жене и дево}ке не cMejy

jecTH ¡алове животише. Кад mtajy менструацщу, сточарске жене из истог

разлога rairaynajy неколико власи из главе и закопа)у их у земльу. Ве-

pyje се да he се власи претворити у зми)е и оне затим затрудчети. Ако

je породила исувише öpojna, ма)ци се дще да jefle месо jaлoвe животише

како бк се прекинула н>ена плодност.8

Нарочито се пази на то да младожеаино рубл>е на дадне у HenpHJa-

тел>ске руке пошто се Bepyje да се преко рубл«а Koje je било у длдиру

с телом може уврачати и изазвати нмпотенцда код младожен>е. Стога

младожоьа треба да задржи на себи прл>аве ruhe испод свадбеног руха.

Поред тога, младенца носе зми}ску главу као ама)'ли)у, о чему he бити

посебно речи.4 У тренутку кад долази пред невестину колибу (на дан

свадбе), невестина MajKa обавще коноплей младожевьу, затим га оша-

мари и сви присутни полете ка н>ему и шамара)у га. Преада Кавадиасу,

у овом поступку се огледа двоструко значе&е. Прво, реч je о остацима

старог обича}а флагелаци)е прутовима KOJH има за цшь оствареае плод-

ности и изобил>а. Друго, овим чином желе се отклоните штетни ути-

ца)и (зли погледи, зли духови) KOJH стално Bpeöajy младенце и користе

тренутке радости да их нададну, па шамараьем привидно npersapajy

светковину у тучу.5

Саракачни у СР Македонии чува}у варщанту овог обича)а. Найме,

кад младожеаа до^е невестино) колиби, вьен отац га flapyje ¡едшш по-

jacoM KojHM га najnpe ишиба.' Код Саракачана у Србщи, младин отац и

дед опашу младожеау црвеним nojacoM пре него што сватови крену

с младом, одигну га три луга од земл>е и ударе по лицу говореЬи: „Да

ме памтиш синко."7 Флагелаци)у ради разбуктаван>а сексуалне Mohn и

цлодности познавали су и Римл>ани. МладиЬи, обично наги с nojace-

вима од коже жртвованих животян>а, држали су у руци комаде коз)е

Коже с KojHMa су ударали сваког ко би им се нашао на дугу. Веровало се

да то изазива плодност код нероткиаа и лак nopotjaj.8 За култ Артемиде

у Спарти био je везан обича) ритуалног шибан>а дечака чща je крв тре-

бало да попрека богшьин жртвеник."

Да би се побол>шала л>удска плодност, крст као орнаменат има осо-

биту важност. Отуда се на невестинско} сукн>и, н>еном дон>ем делу,

чарапама и рукавима као преовлаСу}уНи орнамент налази стилизован

крст у разним BapHjauHJaMa, симбол KOJH Саракачани назива}у месец.10

• 'A. X<ntimtz<U.q, ЕадахатснЬ/сн, 'Abfpa 1957, 141.

» G. B. Kavadias, op. dt., 249.

• Ibid.

• Ibid., 273.

1 Архив Македонске академще наука и уметности, Фонд Б. РусиЬа.

7 Л. ЖуниЬ, Саракачани на Гочу, Гласник Етнографског института САН VII,

Београд 1958, 95.

• R. Revend«, htorija magije, Beograd 1979, 48.

'•Д. CpejoBuh — А. ЦсрмановиК, Р*чиик грчке и римсм mauo/iàtvji, Београд

1979, 55.
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Знак крста налази се и на свадбено) погачи припрелуъено) за невесту,

о чему heMO посебно говорити. Саракачанка обожава крст и месец на

исти или сличай начин. Она дубоко Bepyje да ови симболи да)у плод-

ност. Стога je свака жена icoja je желела да зачне дете носила кецел>у

(подиу) традезиодног облика с неколико извезених месеца.1Х

И орнамент спирале, KOJH je тако чест украс на невестинском руху>

па и у саракачанско} женско) ношнл у целини, припада категории сим."

бола за плодност. Спирала од давних времена носи значеше месеца.

Према томе, она je лунарна хэдерофаниа Koja утиче на плодност жена.12

Тако^е и ,,дрво живота" као орнамент на женско) кецсльи изражава

симболику плодности. Дрво живота се уклапа у ритмове космоса KOJH je

узет и схваЬен као жив организам с периодичним обнавл>ан>ем и бес-

KpaJHHM подмла^иван.ем. Отуда je и начин посщааа космоса често

замшшьен у облику дрвета.13 Исти симболичан знача} плодностр има и

орнамент змл)е смотане укруг на венчано) кецел>и Kojy су жене но-

силе нарочито пред nopotjaj. Видели смо младе саракачанске MaJKe на

Пинду да о nojacy кешто веКих димензи)а носе сребрне пафте на KOJH«:

су угравиране две зми}е Koje тако^е има}у несумаив сим,боличан знача)

плодности.

Дал>е Кемо навести обича^е KOJH индиректно потпомажу плодност.

Нарочито се придржава}у извесних правила KOja ce односе на дан за-

чеЬа. Ако се свадба заврши у понедел>ак увече, жене из породице задр-

жава)у невесту Kpaj себе да je муж не би дотакао пошто je та roh део

уторка KOJH се сматра несреКним. даном. И код Саракачана у СР Маке-

дощщ, невеста се чува од уторка из истих разлога.14 Брачни односи се

тако^е забран>у)у суботом и недел.олх. Сматра се да су деца зачета у те

дане оптереЬена тешким манама. Супротно то«е, деца Koja су зачета у

понедел>ак обдарена су изузетним здравл>ем и памеКу.18 Идеална плод

ност Koja се жели постиКи jecre она Koja he допринети да ce pa^ajy мушка

деца. Стога кад невеста стигне пред колибу свога мужа и cjauie с кон>а

треба да неки дечак чщи су родител.и живи ускочи у седло и заузме

н>ено место. Невести се у крило тако^е да)е мушко дете да би млада жена

раСала еин ве.1*

Код Саракачана у СР Македонии, свекрва уводи младу у колибу

и Hajnpe 3ajeflHH4KH оби^у три пута око огаишта, а затим joj flajy ¡едно

мушко дете с ко)ид се она окрсне три пута и поглед'а у правду истока.17

Насупрот овоме младенцима je забран>ено да седну на троножаи Kpaj

опьишта jep ньегов облик симболизу)е женски полни орган, па им то

може донеп само женску децу.18 Готово je свуда и код Саракачана и

" G. В. Kavadias, op. cit.

u E. Philippidis, The Sarakatsan Apron in Thrace, Quality, Athènes.

" M. Eliade, Patterns in Comparative Religion, London 1979, 156.

11 M. Eliade, Sveto i profano (separat), Vrnjaika banja 1980, 65.

14 Архив МАНУ.

" G. B. Kavadias, op. ¿t., 255.

" 1Ш.

17 Архив МАНУ.

" G. В. Kavadias, op. cit.
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код Влаха уобича)ено да невесту или испред колибе или у цркви на

венчан>у nocnnajy плодовима као што су суво грож^е, нар, ¡ечам; леш-

ници, бомбоне, пиринач и слично. Док je невеста на кон>у, она из сита

баца пиринач и боибоне. Кад cuije с кон>а, невеста гази по плоду кара,

што асоцира на изобшъе и плодчост.19 Сзадбена погача са украсима има

посебну улогу. Централна тема су крст и месец KOJH ce пружа)у преко

целе поьршине. Око крста и месеца je дзострука эмщолика шара. Кад

невеста стигне пред младожен>ину колибу, она над CBOJOM главой ломи

снадбену погачу на четири дела Koje баца око себе.20 Свакако да ови

обича)ни обреди поред симболикс плодности истичу и ощболику изо-

бщьа и богатства, ¡едшщ реч)у л>удског благосташа.

Трудница се штити од побача)'а на више начина. Она носи ам,щлщу

од врбовог цвеЬа Koje се стави у ¡едну кесицу. Врба (vites agnus castus)

je иначе код Саракачана заступл>ена у многим, врацбинама. Н>ен цвет и

лишЬе треба да носи свака трудча жена да би детс лако и добро носила

и да би било jaKo. Дода)мо ]ош да врбом noBesyjy ограде на торовима

како би стока била плодна и здрава. Дечаци о Велико) Госпо)ини праве

крстове од врбе, као и метле да би почистили свако зло. Ако се врба

запали испред врата колибе биЬе отеране зле силе. }едном pe4jy, врби се

придз)е изузетно маги)ско значанье као симболу бесмртности природе и

извору живота. И код старих Грка се osaj исти смисао придавао врби.21

Код Влаха, трудна жена цикад не излази ноЬу да не би побацила.**

Други начин заштите je нешто сложегаци. Велику магичну ncfa,

има чвор и при венчан>у и при ро^ен>у. Ако жена доби)'е болове у петом

Или седмлш месецу, одмах се дотера )една црна овца, са ае се ишчуца

прегршт руна и без преслице се само рукама испреду три жице црног

вуненог конца. Сваки конац je намешен св. MapiijH (утица) хришНанства).

Ова три упредена конца се повежу у три чвора (или у дсвет) и тако се

доби)е такозвани свети nojac KOJH трудница опаше а носи до nopotjaja.

Bepyje се да nojac чува доте и трудницу да не побаци.23 Узица с чворо-

вима Kojy будуНа м.э)ка носи око струка да би дете остало чврсто везано

за вьу, очигледно има за последицу да изазове куративан или превенти-

ван ефекат.24 Не само ова узица него и ткани nojac од жене Koja je родила

три дута има изузетно мап ¡ско де)ство. Он се однесе у цркву и ту CTOJH

шест нсдел>а, а затим се носи да би nopot)aj био лакши. Он се тако^е

употребл>ава као маги)ски рекнизит и за плодност стоке.25 Овде имамо

HaijactfflJH пример како су и магщска иде)а и мэгн)ска пракса потпуно

идентичне на делу и за л>уде и за стоку.

Bepyje се тако^е да све ствари Koje су везане за породильу (н>еча

столица, одеЬа) преносе виталност. Болесняци (у болницам.а) су давали

CBOjy кошул>у да их носи трудница, а после nopol)aja су je узимали и

облачили да би оздравили.28

" Ibid., 263.

" Ibid.
п А. Хедимихали, op. cit., 142.

м Архив МАНУ.

г* А. Хацимяхали, op. cit., 167.

" G. B. Kavadias, op. cit., 297.

ïs Архив МАНУ.

" G. В. Kavadias, op. dt , 270.
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Oóu'/aju Приликом uopohaja

За негу породоиье се не зна у патри)архалним сточарским друшт-

вима. Жене покажу ¡гдна друго]' при nopoljajy. Ако жена добще болове

на nyiy (у време номадске мигранте), она застане (издво)и се) са свекрвом,

заовом или некой другом женом да би се породила. Порога) се обавл>а

на земл>и, а сисанче (тако кажу и за jarae) прихвати жена Koja je заостала

с породшьом. Новоро^енче утопле и пожуре да стигну караван. Поро

дила не jame тога и следеКег дана jep ce сматра за зло да породила jame

коаа.27 Bepyje се да je дете роСецо на путу за пашааке решено у зао

час. Дете решено под среЬном звездой je оно Koje се роди над су стада у

торовима или на испаши. Ме1)утим, HajcpehHHJe je оно дете Koje се роди

на какав велики празник.88 Дешавадо се да су се жене дораСале у шуми

док су сакушьале дрва. Тедна Саракачанка из Бугарске саопштила je

Маринову како je ишла по кон>а у планину и тамо се породила. Сама

je noMofey два камена пресекла пупчану врпцу, а потом из nojaca извукла

нит и повезала je.*'

Ако се будуКа MaJKa излазила у колиби, она се поражала клечЬеи

на землей испред опьишта на KOJCM гори веома ¡ака ватра. Пламен ватре

у овим тренутцима има маги)ску вредност. Из саракачанске колибе у

Бугарско] yKJiaaajy се чини)е и оглсдэло за време nopoïjaja. Породила

и иначе избегава да се огледа у огледалу. У току nopoljaja je на)бол>е

да породили има нетто од од«:Ке у црно) или длаво} 6ojn Koje по вероваау

чува}у породшьу.80 Да би се жена лакше породила, код Саракачана у

СР Македонии уобича}ено je да се кувано jaje три пута пропусти спреда

кроз породил>ину сукау.81 Из истих разлога да}е joj ce 4aj од траве

зване „богородичина рука". Порога) се тако^е врши у присуству жена

из породице. И код Влаха crapHJe жене помажу породшъи. Кад се дете

nojasH, HajcrapHJa од присутних жена подвлачи руку под сукньу поро-

дил>е (Koja се не свлачи) и прихвата дете. Мушкарци у овом тренутку

Mopajy бити удальени од колибе. Ако се жена у току nopol)aja онесвести,

неко од мушкараца се попне на кров колибе, пуца из пушке и гласно

изговара име породшьино.32 Кад je постел>ица избачена узима je му-

жевл>ева сестра или изузетно женина сестра, окади je и закона иза ко

либе, негде где ни л»уди ни нечисте животин>е не могу приЬи.33 Према

неким истраживан>има, постел>ица се закопава испод огаишта у колиби.

Ни)едан поглед, а нарочито мушки, не сме у том тренутку да дадне на

постел>ицу; она се иначе упогребл>авала и као лек, а служила je и као

нека врста ама}ли)е. Саракачани у Бугарско) eepyjy да je овя) KOJH je носи

заштиНен од метка и несреЬе.34

17 А. Хацвмихали, op. cit.

" Ibid., 168.

" V. Marinov, Über einige schwach untersuchte Seiten der geistigen Kultur der beweg

lichen Schafhirten auf der Balkanhalbinsel, Одредбе познтивног закояодавства и оби-

najuor права о сезонским кретшьима сточара у ¡угоисточно j Европи кроз векове,

Посебна издан>а Балканолошког института САНУ 4, Београд 1976, 305.

" Ibid.

« Архив МАНУ.

" V. Marinov, op. cit.

" G. B. Kavadias, op. dt., 250.

" V. Marinov, op. dt., 304.
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Ако се роди мушко дете, тада пулак (дупчану врпцу) обавезно за-

Konasajy пород опьишта у колиби, а ако се роди д^.во}чица, лонекзд га

закопава)у на исти начин, а понекад ван конаюца у каквом шумарку или

у корену неког дрвета.*8

Код Саракачана у СР Македонии, новороСенчетов пупак се сече

маказама и чува у посебно) кеси. Одсечени пупак сваког детета оставл>а

се као фетиш ко)и окушьа и у)един>у)е потомке.3* Маказе ко|има се пре-

сече пупак новоро!)енчета код Влаха у СР Макодони)И не cMejy ce от-

варати за четрдесет дана пошто ce sepyje да се у противном може пре-

кинути дететов живот. Посто|и обича} да се дете и породила намажу

плавом 6ojoM и да им се нюме нацрта крст на челу да их не би урекао

зао поглед и да не би оболели од болести Koje доносе шумске виле.*'

Као заштита од злих погледа, породил.» и детету код Влаха се стави на

сред чела чквит — плава мрля (тачка).38

После ро!)ен.а, дете се обично окупа у слано) води. Bepyje ce да уко-

лико je више соли у води да he дете утолико бита здравее. Из истог

разлога се у воду ставл>а у пеки гвоздей предмет. После првог купан»а,

дете се одмах положи на земл>у. Дете се иначе купа слаки треЬи дан,

a noBHJa се у вунене пелене. Вода nocejr/je моН очшпНен>а, регенераци)е,

даван>а новог ро^ен>а, jep оно што се потада у н>у „умире", а кад изиЬе

из воде je без греха или без прошлости, способно да прими ново откро-

вевье и да започне нов и стваран живот.8' Да би деца могла добро да

cnauajy, на |астук je пришивал крстиЬ од сувог дрвета, а крегиК je та-

Koíje ставлен и детету око врата.40 . :

Породил* не излази из колибе четрдесет дана; ако прекрши ову

забрану Bepyje ce да he joj млеко пресахнути. У том раздобл>у не треба

да л>уби никог у руку нити Д1 пева. Не сме иКи босонога ни прати главу

и косу.41 Сваке вечери пре поласка на починак, на ватру се ставе там}ан

и со, а у многим колибама током четрдосет дтна од nopotjaja стално гори

кандило од 4HJe светлости, како се Bepyje, беже дсмони. На четрдесети

дан после nopofjaja ,Саракачанка иде на поток да се и сама окупа и опере

CBOje рублэе. Тог дяна облачи нову одсЬу и иде у цркву, уколико се

налази у близини сточарског логора. Код Влаха ма)ка не сме дэ у^е у

цркву док joj свештеник не очита молитву пред прквеним вратима,

пошто се Bepyje дл она до тог тренутка HHJC чиста. Ако би уз пут срела

неку другу породшьу морала je ça н>ом разменити новац како се не би

ништа р1)аво дссило.42

Ако се из изнетих обича)а издзо)е суштинскя елементи на KOJC се

Саракачни и Власи nosnsajy у примени маги)е, а слично je поступио и

Кавадиас, видсЬе се да Месец, земла, ва&ра и змща представл.а}у пер-

35 А. Хацимихали, ор. dt.

»• Архив МАНУ.

" V. Marinov, op. cit.

" A. J. B. Wace — M. S. Thompson, The Nomads of the Balkans, London 1972,

102.

'• M. Eliade, Patterns, op. cit., 195.

*• V. Marinov, op. cit., 305.

" Ibid., 304.

" Ibid., 305.
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сонификаци)у сила Koje повол>но утичу на плодност л>уди.43 Ова четири

елемента као делови космоса значе извор живота. Та космологи)а je

у вези с ¡чаги)ским чином, плодности и чини ньсну методолошку основу.

У аграфично) и HepasBHjcHoj сточарско] среди!Ш, где се услед неразу-

меваша стварних чиньеница о небеским телим.а и природним по)авама

поред оног непосредног и рационалног што им она пружа)у (топлота,

светлост, влага), размшшьа се и на апстрактан, емоционалан и нераз-

говетан начин, те о н>има craapajy митове како би их бол>е схватили,

разумели и употребили.

Месец, жив и неисцрпан у сопствено) регенерации, извор je уни-

верзалче плодности. Митови о Месецу припису]у ягу женски пол KOJH

влада ноЬу, али се сматра и да je y вези с мртвима.

Симболика Месеца има амбивалентно значение; на jeднoj етрани се

односи на плодност, ра!)ан>е и pauiheae (л>уди и животи&а), а на друго)

се Besyje за смрт. Као што се Месец ра!>а3 расте, cuaayje и умире, тако je,

Bepyjy сточари, исто случа) и са човеком. ,,Н>егова смрт HHJe коначна и

потпуна, она je само промена облика nocrojaaa. С тим верованьем je

повезано уверен>е да умрли л>уди одлазе на месец или под земл>у, да се

поново роде и прикупе снагу за кову егзистенци)у."44 Симболика Ме

сеца je веома позната код народа Блиског истока. На ¡едно{ фресци са

археолошког локалитета Mapuja, Kojy je Парот назвао „фреском инвес

титуре" приказан je крал. Зищэи-Ливд у седеКеад положаjy како обавл.а

jeflaH жртвени обред. Занимллво je да он на глави има бели украс на

коме блиста месец као знак шеговог божанског порекла. Од милости

овог бога-крал>а зависила je плодност стоке.45

Од npaHCTOpujcKHx времена гледало се на Месец и жену као да сачи-

aaBajy орбиту плодносга. Са откриЬем сточарства и земллрадае, иста

симболика je сца)ала Месец и плодност жена и животшьа, бил>ни свет,

човекову судбину после смрти, воде и кишу.48 Митови о Месецу зау-

SHMajy jeflHO од на)знача)ни)'их места у верованьима балканских сточара.

Месецу се припису)у нарочите особине везане за процесс мена и плод

ност жене, али и за начин сточарског занимаша и »ихових кретааа.

Митом о Месецу успоставл.а се веза измену Месеца и жене, ньених ак-

тивности, схватааа и веровааа Koja се могу убедоьиво документовати

чиньеницаэда до KOJHX смо дошли проучава)уЬи сточаре. EpoJHH симболи

KOJH представл>а]у Месец у ликовном материалу у разним вари)антал^а,

тако^е noTBp^yjy иде|у о вези измену Месеца и женине менструаци)е,

вези чи)е лини}е у суштини носе отворени)у или скринензцу сексуалност

и ллодност.47 Украси на невсстинско) сукн>и и погачи ивду улогу м.е-

сечеве ама}ли)е.48 Невеста код Влаха (Карагуна) у Тесалщи носи мотиве

назване „месеци" на невестинско) одеЬи.49 Лунарна симболика je веома

код балканских сточара. Месечеве мене, насупрот Сунцу Koje увек

•* G. В. Kavadlas, op. dt.

" Religiozni obredi, obiíaji i simboli, Beograd 1980, 14.

" E. Vardiman, Nomaden, Düsseldorf 1977, 30.

" M. Eliade, Patterns, op. cit., 155.

" H. K. Baroha, VeStice i njihov svet l, Beograd J979, 28.

" G. B. Kavadiae, op. cit., 251.

" Ibid., 252.
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ocraje исто, одржава)у општи закон ра^аша и умиранъа; према томе je

Месец природни символ живота и смрти: плодност л>уди (менструаци|а

код жена) je y складу са „животом" месеца.60 Месец као симболика нлод-

носхи био je познат у антично доба и Византии. Селена: богиаа Месеца,

повезана je с веровашсм у маги)У плодности код л>уди и жквотшьа.81

Богшьа Ди)ана (са зми)аща), знак плоднссти, Besyje ce за Höh и Месец.

Месец и н>егова сво)ства (промена облш а, а са тим и мена) Besyjy се за

култ плодности. Ди)ана je код Хоращца мссечсво божанство и из|ед-

начена je са Артемидой.82 Заветни дарови богшьи Ди{ани нацени у

Неми)у (вулве, фалуси, статуете жена «oje до}е децу) показу)у да je ова

богшьа била првенствено заштитнвда жена, посебно породшьа.53

Землу као ма}ку свеколиког живота и природе потвр!)у)е сам чин

pal)aiba детета на зем/ьи. И закопаваше постел>ице Koja je до poJjeaa хра

нила дете и Koja се враЬа зелуьи из Koje he избити НОЕ живот, тако!)е

представлю ¡асну симболизаци)у животког циклуса.54 Земл>а je уопште

сматрана за израз и материнства ц ллодности. Порога} на земл>и, обича}

KOJH се често налази ме!)у многим народиэда, може се об)эснити прво-

битним схватан>ем зелиье као извора плодности, верованием да деца

,<долазе из земл,е".5Б Пре него што су физиолошки узроци зачеНа били

познати, л>уди су веровали да материнство произлази од непосрсдног

уношен>а детета у женину материцу.66 На земл>у са свш! што она нося и

садржи гледало се од почетка као да неисцрпан извор nocrojaaa. Beh

у старом веку je практиковгно да се новоро^енче изложи на земл.у,

да се дете caxpaayje у куЬи, да се болесник и самртник ставл>а)у на зем-

л>у, што jacHO реконструише слику првобитне богише земл>е, земл>е-

-AWJKC свих ствари и биЬа. Мистична преданост ма)ци-земл>и види се и

из сточарског верован>а да je грех чупати траву jep то земл>у боли исто

онако како би болело човека кад би му чупали косу или браду. Исти

пример налазимо и код других номадских сточара (алта)ских и угро-

финских).57 Занимл>иво je да Саракачани у Срби)и HMajy обича), да

л>убе земл>у по три пута >очи сваког празника ,68

Земл>а и аене силе у корист ро!)ен>а и новоро^енчета познате су у

античко доба. Земл>а ра^а сва биКа, храни их; затид^ поново у себе прима

н>ахово плодно семе. Уосталом, у античко време су ра^аше и смрт зрна

представл>али вечите преокрете у животу KOJH почшье земл>ом и завр-

шава се у земл>и.й9 Сам положа) жене приликом ра!)ан>а детета (показали

смо то код Саракачанке; на исти начин клсчеКи на земл>и nopa^ajy ce и

Влахюье) подсеКа на иредставу античке боггаье ра^ан>а Е)ле)ти)е чи)и je

култ у античко) Грчко) био веома разви)ен.во Жене су OBOJ богюьи при-

60 Religiozni obredi ,obilaji i simboli, op. cit., 13—14.

61 Д. CpejoBHh — А. ЦермановиК, op cit., 378.

51 H. K. Baroha, op. cit., 56.

53 Д. CpejoBHh — A. ЦермановиК, op. cit., 114.

44 G. B. Kavadias, op. cit.

" M. Eliade, Patterns, op. cit., 249.

" Ibid, 246.

58 Д. "Борщевик, Ашани у Лесковачком кра/у, Лесковачки зборник XVII, Лес-

ковац 1977, 218.

** G. В. Kavadias, op cit.

60 Д. CpejoBHh — А. ЦермановиК, op. cit., 130.
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носила длрове у од^Ни и накигу, а ньене кипове су украшавале венцима.

Богиаа Лета je клсчеНи на земли, ослоньена на брдо Кинг и обухвата]'уЬи

рукама палму, родила сво)у ц< цу Артемид и Аполона." Статуе богшьа

плодчости AyceKCHJe, Дами]с и других приказиване су у клечеЬем по-

ложа)у као да ce nopaljajy на земл>и.м

Вашру, исцел>ител>ицу животворну, Koja смртне чини бесмртнима,

Koja представлю суштину свих ствари, свеколике природе, самог чо-

века и аеговог менталитета, Саракэчани доби)а)у треьем два ^крштена

дрвета Koja предлавл>ч)у оба пола (мушки и женски), што симболизу^е

сексуални чин. У савремено} Грчко) се ,,жива ватра" назива „брак

ватре" дошто се пали са дза дрвета, „мушким" и „женским", уочи

БожиНа или Нове године.63 Ватра штити и ма)ку Koja ce nopatya Kpaj н>е

и н>ено новоро^енче. Уз то помаже новом опло^аван>у тиме што се пос-

тел>ица закона испод опьишта.84 Према античком предаау, Тетида

je калила Ахила над ватром да би учинила га бесмртним.65 У Риму се

сматрало да снага живе ватре доби}ена треньем помаже против злих

утица)а.вв Посто)И и следсКи обича) код Саракачана: узме се оштар

каменчиЬ, више пута се стави на ватру, а затим се шиме уцрта ог&иште

на тело новороСенчета.*7

Огаиште je иначе увек на средяни Колибе, а ватра на н>ему непрес-

тано гори. После заласка сунца, ватра се не преноси из колибе у колибу.

Кад жене заврше градоьу колибе, у »у се не усел>ава пре него што се

запали ватра треньем дза дрвета: чим je запале, сви joj ce поклоне. Онде

где се зауставе на сточарским путованьима, прва им je брига дэ запале

ватру и не race je док не крену дчл>е. Сматра се да he ce десити неко зло

ако се ватра угаси пре покрета. Уколико се то догоди^ сви су морали да

се мало покрену уназад и запале нову ватру.*8

Глава 3MUJe, чи)а je симболичност поливалентна, врши CBOJ утица) у

истом смислу.69 Представа SMHJC у античко доба noHCTOBehyje се са сли-

ком Мссеца пошто се и зми|а и Месец повремечо }авл>а)у и Hecrajy.

SMHJa им.а такоСе обележ}е сексуалног симбола. Она je и заштитшща

огнэишта, као и хтонско биЬе, а тако^е je у вези с мртвима чи}а je улога

у длодности веома знача{на.'° У византи)ским магщским каигама на-

лазимо 3MHJy као лек против секусуалне немоЬи.71 Оно што ¡асно произ-

лаэи из свих симболизама зми)а jecre ньихов лунарни карактер, с моКима

плодности, pereHepauHje и бесмртности кроз облике метаморфозе. Зми|а

je на првом месту повезана са женом и н>еном плодношЬу. А пошто je

она епифани)а Месеца, то и испушава исте функци)е.'а Као што се могло

» Ibid., 38.

" Ibid., 68.
•* G. В. Kavadias, op. cit.

" Ibid., 251.

44 Д. CpejoBHh — A. ЦермановиЬ, op. cit., 71.

" Ibid.

" A. Хацимихали, op. cit., 151.

" Ibid., 149.

" G. B. Kavadks, op. cit., 251.

" Ibid., 252.

71 Ibid.

71 M. Elkde, Patterns, op. cit., 165, 169.

http://balkaninstitut.com



Обреди и обича]и балканских сточара 63

видети из наведених примера, Месец je персонификован као „господар

жена", а сточари Bepyjy да се он у облику зми)е или човека пари с н>и-

ховим жснама.

Велики доо орнамената, особито код Саракачана, приказу)е змеду

украшену ромбовима (.KOJH симболизу)у вулву). Они несумн>иво HMajy

еротско значение, али коегзистенци)а звдце (фалуса) и ромбова, такоСе

изражава идо)у дуализма и реизггеграгцце, што je y HajsehcM степену

лунарни nojaM. М<дитеранска божанства се приказу}у са зми)ама у

рукама (арка^анска Артемида, Хеката, Персефона и друге), или са зми-

¡ама умесго косе (Горгона, Ерини)е и остале). Олимпи}а, ма|ка Алек

сандра Великог, играла се са змщама. За чувеног Аратуса из Сикиона

говорило се да je Ескулапов син зато што га je, према Паузани)у, аегова

MaJKa зачела са змщом.73 М,- гуКност интегращце садржина различитих

обича)а у кохерентан систем од Месеца до зми)е, од змя}е до зелцье,

од ватре до Месеца, претпоставка je ¡одчог континуитета, ако не видл>и-

вог и логичног, оно свакако симболичног и преображеног у разним

варвдантама у виду невидл>ивих сила Koje влада)у светом, a Koje су према

Кавадиасу отелотворене у Велико} богшьи, Богин>и-ма)ци.74 Вероваша

у Богтьу-MaJKy на чи)е трагове наилазим.0 код Саракачана и Влаха како

у MarnjcKoj примени тако и у култовима oftnHKyjy се изузетним синкре

тизмом KOJH допушта да се религи)ске Hfleje noHcroBehyjy с профаним

ид<")ама, или да се у древне маги)ске обреде уплиНу елеменги хришКанске

цркве. Ево и конкретних примера: ма)чина постел.ица се кади тканом,

против злих духова се тако^е бране там)аном, а змщ'ска глава (Koja ce

употребл>ава као ама)ли)а) треба да остане у цркви 40 дана.76

Maîuja за илодносш сшоке

Суштина Marnje за плодност стоке je иста као и за плодност л.уди,

аля су начин изво^еша и поступци различити. Мэги)ски обр« ди у Kojmta

се мисао о ллодности noBeayje с прстпоставком о плодности човека и

с н>еговидх способностима репродукци)е прсдставл>а}у сложени)у и раз-

BHJeHHjy маги)'ску примену и свеет. Аналогии мапцски поступци уз по-

Moh KOJHX л>уди покушава)у да снагу женске плодности пренесу на стоку,

веома су изражени код сточара. Има доста магиаских обреда чщи je цшь

да се pat)a женско стадо jep оно у суштини чини основу богатства и бла-

гостан>а породице. Магэдски начин преношенл моКи женске плодности

на стада изражен у разним видовима, према ToKapjesy открива и корене

култова фалуса.78

Дево}ка чи;и су родителей живи, на БожиЬ обилази колибе целич-

гата. Она sacraje пред сваким прагом, а укуЬанима KOJH очеку)у н>ен

долазак обраЬа се овим речима: „Добар дан, желкм вам дуг живот,

нека вам се идуhe године роди много оваца. Дево|ка благосшьа не само

" Ibid., 165.

'*. G. B. Kavadias, op. cit., 253.

" Ibid., 254.

" S. Tokarjev, Rani oblici religije i njihov razvoj, Sarajevo 1978, 380.
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за плодносг л>уди и стоке (да би се овце добро ¡агаиле, а козе козиле)

него и да би у току године било добрих пашаака и сочне траве. Дево)ка

да)е домаЬици и три жира с храстовом гранчицом на KOJOJ ce налазе по-

жутели лкстиЬи. Жир као на}бол»а храпа за козе представлю козе, а

лишЬе као на)бол,а храна за овце представша овце. ДомаКица ставл>а у

угао колибе жир са гранчицом я аоме поврсмечо кади молеНи се за

добро укуЬана и стада. Жене из куЬе служе дсво)ку слаткишима. Кад

она оде, жене одлазе да надуне бурад на оближасм извору у ко)я ба-

ца)у сир и маслац." У рано ¡утро nocehyjy изворе, и дечаци до 12 година

старости, rnijy свежу воду и извор дэру)у сиром и маслацом- Посебно се

oflpeíjyje ко he први лши бесдфтну (немушту) иоду и дароьати joj сир и

маслац, затим трче куЕш кодико ко ¡доже бржс да би толико брзо на-

долазило млеко овцама.78

Култови и обреди везани за изворе, воденс токове, првенствено се

sacHKBajy на светости воде као елемента у ствараау универзума, али

тако!)е и на локално) епифани)И, као што je и овде поменути случа).

Извор и река до само) CBOJOJ природа показу)у моЬ, живот, стално об-

навл>ан>е. Они jecy и они су живи. Тако има)у извесну ayroHoivaijy, a

н>ихово обожаваае се одржава улркос другим епифанвдама. Овак од

аих наставлю дт увек изнова открива свету снагу ко|а je особена, ньегова

сопствсна, а у исто време учеству)е у прерогативима воде.79 Вода Koja

симболизу)е целокупну снагу je fons et origo, извор свег могуНег посто-

jaaa. Култ воде — извора, река и jeaepa — nocrojao je y Грчко) пре индо-

европсце инвазще. Трагози тог првобитног култа били су очувани све

до опадан.а хеленизка. Паузани)е je joui могао да испита и опише цере-

MOHHJy Koja се одвщала код извора Хагно, на дадинн брда Ликаиоса у

Аркади)и.80 Обрсд жртвовааа води има 6pojHe паралеле уетнологи}и.

Узгрсд поменичо и додатак да Саракачани баца)у у воду прегршт траве

кад год дрелазе преко н>е. И Хесиод помиае жртвс Koje су приношене

дриликом лреласка река а Хомер наводи да су TpojanuH бацали живе ко

ше у воду.81

У групама Koje се зову „колинде", влашки дечаци са штаповима

обилазе домове на Бадоье вече и ncsajy коледарске десме за напредак и

длодност стоке и л>уди. Као дарове floönjajy од домаНице длодове:

суво грож^е, нар, кестеае и орахе.8* Као илустращцу наведимо ову

влашку коледарску песму у KOJOJ се дрижел>ку)е бол>итак у благу:

У OBoj куКи,

У Kojy до^осмо,

Има две хил>аде оваца,

И две хшьаде коза.

Да се хил.аде,

Да им ce 6poj не зна.

" G. В. Kavadias, op. cit., 255.

78 Л. Хацимихали, op. cit., 155.

'• M. Eliade, Patterns, op. cit., 200.

" Ibid., 202.

" Ibid., 203.

" A. J. B. Wace — M. S. Thomsopn, op. cit., 136.
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Ко мрави да хода)у,

Ко пчеле да syje,

А ОБНОВИ ко духови,

Клепетушавда да звоне.83

Овде посебно истичемо врло здача)ну чин>еницу да Саракачни не цоз-

Hajy коледарски обред, па стога и нема)у коледарских десама. На БожиЬ

yjyrpy, влашки дсчаци наставлюjy да обилазе суседна домаЬинства.

Кад yl)y у куЬу седну на под а доадаКия баца дреко нлх нар, и зрневл»е

грашка Koje дечаци скудл>а)у на неуобича|ен начин. Найме» они баул>а)у

четвороношке по поду и бле|е као овце. Као што се види, сасвим je

очигледна маги)'ска улога овог детали ЧИ)И je цшь плодност. Код Влаха

у СР Македонии, мааа деца обилазе куНе CBOJHX сродника yjyrpy рано

на БожиК. Веома се много пази на то ко he први уНи у куНу. Ако je мушко

дете биЬе мушки ¡апш.ци, ако je женско биКе женски ¡агшьци. ДомаНица

тада да)е сваком детеау по }едэн колачиН у облику 1)еврека.м Чел>ад се

najnpe омрси сиром или млеком да би овце биле добре музаре.85 На

БожиЬ Hsjyrpa, сваки члан домаЬинства код Влаха узме по jeflaH лист или

гранчицу дриморског храста и мало соли, то баци у ватру на опьишту

и говори: „Са невестама, са зетовима, са децом, са }аган>цима и japHhmta

за много година." Ако оно што je бачено у ватру запуцкета sepyje ce

да he се жел>е испунити у HOBOJ години.86 Чобани славе БожиК код

стада. Жене рано yjyrpy шал»у у торове четвртину Христовог хлеба да

га окуси сваки чобанин и додели остатак стоци, а шал»у им и ручак,

прво jeлo (од пасул>а) припремл>ено над светом ватром (векчаном ват-

ром од девет цепаница;. Христов колач ломе чобани непосредно у торо-

вима, jefly и да)у помало овцама. Потом долази домаЬица да са задале-

ним допетом окади тор и овце.87 Свако домаЬинство код Влаха такоСе

меси обредни хлеб украшен разним фигурама по довршини и посут

сезамовим Семеном. Чобанин узима ¡сдан део од хлеба, а остатак да{е

стоци ради плодности и напретка.88

^а разлога су знача}на због KOJHX се меси обредни хлеб. Први je

у томе што му се прида}е маги)ска улога за плодност, здравлл и напредак

стада, а други претпоставл>а економски живот са свим аеговим сим-

болима KOJH се ypesyjy на H>eroBoj кори управо у часу раСан>а Нове

године и НОБОГ сунца Koje симболично об}едшьу}е и ¡сдан и други сим

вол. Обредни хлеб месе сви Саракачани дуж целе Грчке, у Епиру, у

Мэкедони)и, TpaicHJH, на Атици, Пелопонезу и др. Osaj хлеб има веома

дугу и живу традицщу, како je то записала Хацимихали)ева.88 Хлеб се

замеси квасцем, а дево}ке од 16—18 година старости украшава)у га ре-

л>ефним мотивима, строго чува)уЬи традщоду првобитног начина укра-

шавааа. На кори овог хлеба представл.ен je цео стани (сточарски

" A. Mtx. KoXraiôa, Oí xovTooßkixot> Qeaaaí.o4Íxij 1976.

м Архив МАНУ.

" Ibid.

•• A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 137.

17 Ibid., 156.

" Ibid., 137.

•• A. Хацимихали, op. cit., 347.
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логор). Центрадну тему украшавааа лредставл^у тор и стадо: ,..Пош-

ryjeMO стадо, од н>ега живимо, правимо га од теста дч му одамо почаст.

Ако нам je стадо добро, ако je млечно и ми Немо живети бол>е."во Кружна

литца од уздигнугог и нарецканог теста представл>а ограду тора с ¡ед-

ним улазом. Унутра je стадо с чобанином и штапом. На улазу тора налазе

ce joui два чобанина; често су поред н>кх и овчарски пас и ован пред-

водник с роговима. Цео хлеб je оивичеч ça joui две кружне лигоце од

теста. Спол^ишьи круг представлю станиште у коме стадо борави, унут-

рашн.и je плот, а оба круга saraapajy цео стани. У тору доред оваца и

¡агавьаца представляет! су и кожи, кобиле и ждребад; такоСе никад не

заборавл>а}у мазге, japne или козе. Фигуре ових животииьа представ-

л.а)у на два начина. Тедан je кад од теста облтэду фигуре рукама, а

други кад правим сасушеним копитима закланих животюьа праве отиске

у тесту.91 Зми)е никад не недоста)у на овом колачу jep су оне, према

МИ1шьен>у Саракачана. свете животюье. заштитнице од демона и сваког

зла. Оне су представл>ене са обе стране тора и станина, управо онде где

улази стадо, да би га штитиде и да би оно напрсдовало и множило се.

На хлебу направе и фигуре преслице Koja симболише ¡едну од основних

делатности Саракачанкс, као и потков!тце Koja симболише древозно

средство.

За Бадн>е вече, Саракачаци у Срби)'и Kysajy пасул. и месе култни

хлеб у KOJH ставл>а}у срсбрн човчиН. OHaj ко га на^е биНе среНад током

целе године.92

Прва особа Koja треба дч ytje у саракачанску колибу на Нову годину,

тако^е je дево)ка чи)а су оба родителе жина. Она носи божиковину и

„фелики", на}омиллни)у храну К'--за и озаца. Кад у^с у колибу, дево}ка

треба да седне на земл>у Kpaj ог&ишта и да у натру баци божиковину

Koja дочин>е бацати искре. Затим свечано и гласно изговара речи: „Нека

вам се paljajy овце и козе." Тала je служе колачима ц пожеле joj дуг

живот и cpchy. Жене могу да прорскну по искрама да ли he годоша

бити добра или лоша.93 Власи се (сви чланози цородице) уочи Нове

године окупе око ватре. Старей приповеда}у разне догодовштине из

свог живота све док не стигне поноК — Нова година. Тада се на жера-

вицу баца пшеница и с великим интересованьем драти у ком Не дравцу

одскоч1:ти зрно. Ако одскочи према истоку sepyje ce да Не cue кренути

набол>е у току године пошто исток доноси радост, flîje живот природа и

човеку. Ме^утим> ако зрно одскочи на запад десиНе се несреНа. По-

себно Не овпе имати лоше }апьен>е jep ce на западу губи Сунце и уступа

место страшно} и суморно) ноНи.94 За Нову годину, домаНица тако^е

меси обредни хлеб сличай божиЬном. Рано yjyrpy чим сване, чобани носе

у сваки тор по }едан нар; лрви pasönjy, а семенке разбаца;у преко живо-

тин>а.*8 Улога ове маги)е за длодност je сасвим очигледна. 1едан део

•• Ibid.

" Ibid.

м Д. Ъор^евиК, op. cit., 218.

" G. B. Kavadias, op. cit.

94 A. Колцида, op. cit., 200.

•* A. Хацимихали, op. cit., 156.
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обредчог колача, Власи дп|у овцама, а други чува|у до ЪурСепдша да

би га yjyrpy пре сван>иван>а поделили овцама. На дан Нове године,

Власи у Грчко) пеку ноыогодишаи колач тзв. василопиту. На површичу

колача ставл>а}у се разна дрвца Koja симболизу)у овце, тор и слично.

Комад василопите и шака соли помеша)у се с мектьама ц на Eorojas-

л>е1ье одкесу на ,,благослов" у цркву. После тога се све то да|е стоци."

Првог дана божиЬног поста ставл>а се на опьиште дуга цепаница и

оставлю да мало одгорн. Затим се гаси и остаил>а на страну. Taj чин се

обавлй сваког jyrpa. Yjyrpy на БожиЬ, Hajcrapnjn жена у породици

потпал>у)е оно што je од цсданице остало и тако упал>ену односн до тора

и закопава je на улазу куда пролззи стока.97 На улазу у тор закопава и

зад'ску главу sajoflHo са обо)ещш ускршшвд jajcTOM од Великог четвртка

ради плодности стоке.98 Овде бисдхо се задржчли на веома занимл>ивом

обича)у у вези с ватром KUJH се назива ,,венчан>е ватре са довст цепа-

1пща", а изводи се на caj БожиН. За ту прилику сече се дрво мушког

родэ (цер) и женског рода (аспарагус). Младожевьа или муж ватре je

Hajseha цепаница. Ставл»а)у je на средину и мало je подсеку као и остале

цепанице. Кад се обави ,,венчан>с ватре", ¡одна сгарица узима угл>евл>е

са ове „венчане ватре" и носи га у тор. Ово спаривание мушког и жен

ског дрвета на огн>ишту, KOJHM се ощболизу)е брак, HMIHCHTHO noTBpljyje

MarHJy плодности.99 Власи су о божиЬшим праз:тацима тако^е палили на

опьишту дрвени пан> изва^ен с кореном, такозпани „каНуб". Они Bepyjy

да ватра Kojy flaje ово дрво има велику маги)ску улогу управо у раз-

добл>у интснзивног О)агн«ен>а оваца.100

Ватра као обележ)е изразитог фантазма имала je одувек будуКност

с ¡асним и KpajibHM цил>ед. Дубок семиотичан смисао ватре значи про

бурен пламен човекове cHepntje KOJH тежи за д-.иьшт хоризонтима на

пол>у осва)ан>а физичког и духовног света, односно космоса. Истакли

оно да домаЬица за}едно са угарком од ,,венчане ватре", на улазу у тор

закопава измену осталог и зми)ску главу. Власи нема)у osaj обича), али

зато Bepyjy да на том месту живи зми)а Koja, по нъиховом веровашу,

опло^у^е стадо и чува га. Због тога на улачу у гор врше либаци)у млеком

од прве муже.101 Код многих евронотах народэ, као и у другим деловима

света, познато je верование дт зми)а можг бити и чувар куЬе. Наведени

примери упразо говоре о зми)и као чувару тора, односно стоке. H>oj

je наменьено прво млеко као жртва, управо исто онако као што чине

шведски сточари кад да)у млеко куЬшш зми}ама.102

Скуп вероваша у изнетил; обича)има je сасвим jacaH. Дево)ка у улози

полажа}ника на БожиЬ и Нову годину треба да подстакне плодност,

прс свега женке жизотшье, управо у тренутку кад се )едан циклус

завршава, а други починье с Новом годином чи)и се почетак поклапз с

** А. Колцида, op. cit.

" G. B. Kavadias, op. cit., 256.

98 A. Хацимихали, op. cit., 390.

" Ibid.

100 T. Galu$câ-Cir$maru, Ritualne pastorale, Revista de etnografie ci folclor 24,

Nr. l, Bucure$ti 1979, 107.

101 Ibid., 108.
>M M. P. Nilseon, Greek Folk Religion, Philadelphia 1940, 71.

http://balkaninstitut.com



68 Драгослав АнтогацевиЬ

периодом jarmeн>а. Уосталом, жена je опишьива сила плодности и врло

често се налази у средишту обича{а и обреда KOJH cj односе на плод-

ност.10* Из из)аве }едне старе Саракачанке сазна)емо да je н>ен муж

¡едне године непажшом ушао први у колибу, на су н,ихове овце те године

допело на свет само овнове.104 У овом мапцском чину ¡авл>а се симболика

„Maraje првога дана" над се обилазе колибо и врши благосил>ан>е и

прорицание благостааа у стоци, л>удима и породици у целини. Отуда

се посебна пажвьа поюшьа лицу Koje дрво доСе у колибу на БожиЬ и

Нову годину. Да би се постигли практични ефекти као последица из-

весних повол>них околности, те се околности представл>а}у алегоричном

имитаци)ом: дево)ка седа на земл>у да представи овцу Koja до)и ¡агаацс,

деца öayjbajy четвороношке и бле|е као |аган>ци, и слично.105 Дакле,

поред главке иде)е у изнетим божиНним и новогодшшьим обича)има

(да je жена главки носилац плодности) поменуЬемо и неке симболе с

KOJHMa je она у вези. То je месец са злимом као хтонским силама, затим

вода у Kojy баца сир и маслац, што значи жртву за плодност, а све то

скупа, уз joui неке по)единости из божиКних обреда, има за цшь да

обезбеди плодност, раСаше женки као плодчих животин>а и обшьа.106

Ова 6poJHa маги)ска знамен. а за плодност л>уди и стоке сучел.ена у

божиКним и новогодиииьим обредима заогрнута су невидл>ивим плаш-

том KOCMoroHHJCKor мита о стварашу света и новог живота. Као узорки

модел, OBaj миг се свэке године понавл>а, можда понекад и снагом самог

инстинкта KOJH обузти човека у то доба и ра^а у н>ему успод!ене на

чаробно време о примордщалнод стваран>у космоса. С комсогони}ским

мигом cpeinhcMo се и у друпьп сточарским обредима. Може се реНи да у

основи сваког стваран>а и обнаил>ан>а лежи OBaj миг.

ut, шобиле и благосшапе

IIccToje и друп обича)и и ь&т jti v обреди код Саракачана i Влаха

ко)има се жели обезбедити плодност, изобшье у храни и опште благоста-

н>е. Посебно питаае представлю исхрана стоке; аегово решен.е налазе

сточари у сезонским миграци)ама и потрази за травом. Довольна je само

¡една суша да би све било уништено. Да би то избегли, они чине öpojHe

обреде везане за Hflejy о унапре^ешу вегетаци)е (испаша) и плодности

земл.о уопште, па у том щиьу одржава)у занимливе обреде под

маскама. Мисао о смрти и васкрсеау копима су проткани ови обреди

симболизу{е }лифан>с природе зими и шшо обнавл>ан>е и pal)air,e y про-

леНе.107 Ова универзална иде}а плодности изражава наду у поновно

обнавл>ан>е и раСан>е природе у часу кад се сточарски номадски каравани

npnnpeítajy за покрет у планину. Обреди под маскаца KOJH ce под разли-

читим именима одржава}у код сточара у време зимске краткодневице

"• G. В. Kavadias, op. cit., 257.

l" Ibid., 258.

104 Ibid., 297.

1M Ibid.

ltf Ibid., 259.
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или на пометку пролеКа чине ¡единствену целину погледа на свет.108

Драмски сценарио игара под маскама одражава борбу измену две суп-

ротставлэене групе, што символично представлю прелаз из хаоса у кос

мос; другим речима, у питавьу je аю уализаци]а KocMorotfflje. У историки

рел! raje, то je борба измену Тщамата и Мардука код Хитита, код Егип-

Ьана и других.109 Схема смрти и ускрснуНа у сточарским драмским мис-

тери)ама истиче човека KOJH noöeCyje смрт и претвара je y обред преласка.

Другим речима, увек се умире, смрт je као нека врховна инищцашф,

као почетак нове духовне егзистенци)е. Tpajaae, смрт и обнавл>аье

(поновно ра!)ан>е) узима}у се као три тренутКа ¡едне исте мистерэд'е, а

целокупан духовни напор архаичног човека cacrojn се у томе да покаже

како измену ових тренутака не сме nocrojam прекид. ,,Човек се може

заусшавиши на ¡едиом од ова три тренутка, али кретлк.с и обнавл>ан>е

HacraBJbajy се бесконачно. Неуморно се изнова изводи KOCMOromqa."110

Hipe йод маскама

О паганским обредним играма Koje су нзвоСене од памтивека у срцу

сточарског живл>а имамо лисаних података с почетна XIII века. О

играма Koje су везане за ло}едине годиише празнике каже се да се из

воде с баханалщским скоКовима и сценским непристо}ностима. Изво-

1)ачи се после завршене игре награду даровима у натури. За време

изво^еаа )едне такве игре у сточарском тору у EnnpCKoj области (у

Kojoj су одувек живели сточари номади) дошло je до изгреда. Найме,

измену играча и власника стада заметнула се кавга, па je y ме^усобно)

тучаави остао на месту мртав ¡сдан од учесника у игри. lía основу бо-

жанских и светих средьовековних канона, све ове игре као дело па-

ганског греха и заблуда биле су строго забранлне за хришЬане. ДржеНи

се слова закона, како се вида из поменутог документа, црквени суд je

учесницима у OBOJ крваво} игри и почия оцима убиства поставио на)-

строжу епитимщу ради очишЬен>а i избавл>ен>а од паганских грехова.110*

Увече уочи Чистог понедельна запале се велике ватре испред ко-

наки}а (сганишта) на „HH4HJoj землд" Koje горе целу ноН. Око я>их се

окупл^у чобани, забавлэа)у се и nrpajy под масхама. Жене не учеству)у

у овом обреду. Одрасли младиЬи праве разноврсне маске. 1едан je мла-

дожеша, други млада. Младоженьа има дугу косу, браду и бркове од

вуне. Млада одевена као истинсКа невеста има преко лица црвен вео

као што су носиле младе у старо време. Остали су сватов» , са свештени-

ком и тзв. „стариима" KOJH никад не nsocrajy. Старци HMajy маске

од овчи)ег руна или коз^едлакс, огрнути су кабаницама од japehe коже

и опасани веКим и ман,им звонима. У руци увек држе повеЬи штап KOJH

108 Д. Антони)евиК, Вшаншщске брумамце и савремене маскиране ûotopK» бал

канских народа, Balcánica X, Београд 1979, 98.

1М M. Eliade, Sveto i profano, op. cit., 35.

110 Ibid., 84.

noe J. Pitra, Analen sacra et clástica spieüegio Salesmen» parata VI, 1891, col. 509—
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сииболизу)е фалус. Н>их веома много з?дирку)'у я удара)у „кандилима"

пуним пспела. Док скачу и штаповима удара)у по зсдцьи, звона непрес-

тано звече. Импровкзу)у разне игре у К")има знача|но место има{у лас-

цивне мимике и покрсти. На)знача)нши тренутак одлграва се око ватре:

то je сцена симболичног венчаша. Hajnpe цела маскирана дружина одигра

велико коло Сирто око ватре, а к~Д се игра заврши, млада и младижоьа

улазе у неку колибу за)гдчо са сватовима. Млада тсра од себе младожеау

и друге сватове KOJH je нападч}у. Нико joj се не допада, па излази из

колибе и каже да je мл."дож^1ьа нем"Ьан. Затим наставлю да игра око

ватре, дппушта)уЬи себи слободтш)е понашан>е. После тога, невеста

одабере новог млпд'>жен>у. Нови пар поново улази у колибу, а они KOJH

ocrajy напол>у nesajy и Hrpajy коло Бибер уз познате стихове: „Овако

се бибер туче." Стихови се импровизу)у на лицу места. Нарочито удара}у

ногама о земл>у, вал>а)у се потрбушке и кланьа)у землл. Обавезно je

да носем Д'ДИрну земл>у и да сед'цуНи удара)у о земл>у задн>ицом. То

се понавл>а више пута, да бн се поново ухватили у за)сдничко велико

коло Сирто. Затим долази сцена крштеша ,,новоро!)енчета" Koje удара)у

по глави кандилима пуним пепела, а затим sanrpajy са н.им коло око

ватре. Ова игра под маскама, уз лудоваае Koje Tpaje целу ноК, завршава се

сахраном поко)ника. }сдног од играча положе на земтьу и ограде камен-

чиНима. Сви се повежу црним марамама, а ¡сдан од чобана направи

крст. IToKoJHHKy прекрсте руке, а на груди му ставе комад хлеба (као

што чине и са стварним мртвацсм). Око врата му тако!)е ставе каменчиН,

гранчице и какав цвет. Затим запале свеКе, noceflajy укруг око тобож-

н.ег мртваца и започну да наричу. Док изговара)у csoje познате туж-

балице, „мртвац" непомично лежи и не отвара очи. Уз нацира&е, то-

боже гребу образе, чупа)у косу и 6ycajy ce у груди, као што то чине за

правим noKOJHHKOM, jep то мушкарци не раде у стварним приликама.

Након извесног времена, сви устану да сахране мртвог, али у том тре-

нутку и умрли нагло скочи, TJ. ожизи. Сви радосни и задовол>ня славе

ускрснуНе, па се за)едно с noKOJHHKOM KOJH je оживео и свим присутнима

у KoHaKHjy xBaTajy у велико коло Сирто. Управо се ова игра уз много

лудираша завршава у свануЬе, кад се и учесшщя разилазе и одлазе да

подмире cBoja стада.111 Ова игра под маскама, названа „Млада и младо-

жевьа" или ,>Луди старни", завршава се у зору на Чисти понедел>ак.

Тога ¡утра, жене cnpeMajy култно ¡ело ,,блано" (врста зел^анице) за

мушкарце учеснике у игри, после чета Hacraje пост. Истог дана, чобани

njTjajy преко стада да би их, како sepyjy, заштитили од свраба и ваши-

jy-111

Стичну игру, Власи назива)у „Лигучари" или „Аугучари". Под

истим именем je позната у Клисури, а Мегленски Власи назива}у je

„Цемалари".118 МладиЬи с радошНу саставл.а)у такву трупу Koja може

имати и по дванаест учесника, ме^у ко)има седа« HMajy битне карак-

терне улрге: млада, младожен>а, стара жена дадилл с лутком као CBOJHM

дететом, стари човек или Арапин, лекар и дво}ица одевена у преврнуте

коже са улогом медведа или овце, медведа или ^авола. Ови последил

111 А. Хацимихали, op. cit., 158—160.

• «" Ibid., 160.

ш Д. АнгошчевиК, op. cit., 100.
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обично HMajy маске од Коже, а на главама прикачене репове од лисице,

вука или козе. Они су под тешки« теретом, длжу галаму и буку као муле

и бле)е као овце, оставл>а)уКи )'ош веЬи утисак док nrpajy. Арапин тако^е

носи сличай костим. У групи ce joui налазе лекар, жена и поп. Садржа)

Игре Kojy изводе маскирани био je увек сличай у свям местима. Арапин

или стари)и човек досаСивао je и нападао невесту, а младожеаа je,

разуме се, интервенисао, тако да би се изродила сьаСа Koja се на Kpajy

обично завршавала смрЬу ¡едног од нлх. Потника je обавезно опла

кивала или невеста или стара жена, а у помоН je позиван и лекар. Н>е-

говом помоЬу се мртвац враКао у живот, а сцена се завршавала игрой

свих учесника у затвореном кругу око н>егове капе. Игру сачин>ава}у

и опсцене сцене чи}и су се трагови одржали до данас. Како смо приме

тили, изно1)сн>с ласцивних сцена варира од места до места. Арапин по-

некад покушана да украде од стгаре жене лутку-бебу и тако изазове

младожешу да се умеша.114 Сличну игру изводе и Власи из околине

Белеса у СР Македонии.

Игре под маскама, о KojHMa je реч, CBOJOM симболиком ynyhyjy на

дубоку старину у 4Hjoj се бита чувашу MarajcKe acomijaioije на плодност и

напредак природе (вегетацще), човека и шеговог стада. Ту су на првом

месту неприкосновена снага и моН Manije ватре (о чему je било paifflje

говора), удара&е штаповима и деловнма л>удсКог тела о земл>у да бч се

подстакла вегетащца (богате испаше). Скакаае или подскакивание може

се oöjacrarra подражава&ем да би стока напредовала и расла, а са друге

стране се овим чином долази до извесне екстазе у KOJOJ се играчи ocehajy

прожети натчовечанском мойи.116 И {една ода са Крита упуКена Зевсу

Козина бога да „скаче" за стада и за жетву.11* Onaj колективни занос,

KOJH посебно долази до изража}а у огосодима под маскама, представлю

}едну од 3H24aJHHx категорад'а Manije и маги}ског чина уопште. Према

Мосу, колективни занос je }едан од на)знача)ни}их елеменага Manije.

Свакано на5упечатл>ивщи детал» представлю умираае и ра5ан>е човеьа

и природе. Као лажни поко}ници KOJH се }авл>а}у и у другим култним

обича)има сточара, они и овде симболизу}у природу KOJOJ се мапц'ски

Bpahajy живот и снага, jep како je мртвац оживео тако he и суве гране

озеленити, тако he и трава тйш за шихова стада.117 Присуство „брачног

пара" (невеста и младожен>а) KOJH тобоже врше сексуални ант, у поме-

нутим играма значи опло^еае природе, л,уди и животиаа.118 Игре под

маскама су на}уочл>иви}и пример како за примитивног човека потпуно

KOHHUHÄHpajy плодност човека и природе. Плутон je у античко доба био

персонификащца богатства и изобшьа природе. Шега je Деметра зачела

с }асионом на три пута noopanoj аиви.11* Некадашн>и бог плодности и

изобшьа налази се у верованлма и обича)има многих других народа.

114 Ibid., 101.

"• R. Kevendii, op. at., 20.

"• Ibid.

117 А. Хацтшхали, op, at., 160.

"• G. B. Kevedia», op. at., 260.

u* Д. CpejoBBh — А. Церманоии)», op. cit., 346.
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ПолазеЬи од сценари)'а да-ара под маскама и швсовог садржа)а не

може се донети други заюьучак осим je-дцог : да су ове игре, као што смо

Показали и на примеру византи}ских брумали)а, остатак дионизщ'ске

свечаности, а карактер ових свечаности je заисга везан са crape обреде

длодности.1*0 Вера у моЬ маскираних обреда под маскама била je огромна

у селачким кародним масама Балкана. Она се везивала за акт плоСеаа,

роСеаа, обнавл>ан>а, нарочито с плодношЬу у аграрнил производима и

стоци, а све то повезано са среЬном и ведром будуНношЬу. Весео испра-

haj зиме, старе године и радостан сусрет пролгНа и Нове године чували

су током векова слику смене и обиавл>ан>а, раста и изобшьа. Све те

слике засноване временем и утопи)ском будуйношЬу, народним надама

и стремллн.има, биле су израз отптенародних весслих ncnpahaja епохе

Koja умире n нове Koja ce ра1)а.ш Обреди под маскама везани за раздобл>е

греласка зиме у пролеЬе, кад и стварно започшье обнавл>ан>е живота

после зимске смрти природе, у суштини значе маги)ско обезбе^еае

континуитета живота. Иде}а обнашьап.а у н>има асоцира на подмла^и-

ван>е живота, плодност л>уди и стоке. Општи метеж у оьим обрсдима

типа брумали)? и сатурнали)а, уз наглашену еротску разузданости орги-

jaibe, према Елиадеу симболише perpecHJy космоса у хаос."*

Саракачани mtajy joui Jenny сдочну игру Koja ce бави питалем

смрти и васкрсеаа, умиран>а и ра^аньа природе. Два момка се уочи

Бого)авл>ен>а прерушава)у у пар младенаца. За ньима иде пра-пьа у KOJOJ

су момци са маскама на лицу од japehc коже и са прапорцима на себи.

Они обилазе колибе и пред свим вратима nesajy песму у KOJOJ се по-

мин.у сунце, месец и зми)а, симболи плодности. За време певаньа ове

песме, „невеста" CTOJH пострачи, главе скривене марамом и без прапо-

раца, чедног држаньа.123 Други пример код Саракачаш je везан за Ла: г-

реву суботу, кад се изводи драмска игра на тему смрти и васкрсеаа.

Ова игра ce cacroJH из два дела: ¡сдан се одви)а уочи празника (у петак),

а други на дан празника. Уочи Св. Лазара стаже жалост у све конаки}е

чим падне мрак, jep je Лазар мртав. Жене nosesyjy црне мараме, седе на

земл»и и Куте. Сваки конаки очеку}е да до!)е Лазар Kojera представл»а

{сдан дечак, а н>ега прати група од 10 до 15 дечака. Два дечака придржа-

sajy Лазара испод руке пошто су му очи затворено, а руке прекрштене

на грудима. Кад уСу у конаки, Лазар се опружи на земл.у, а дечаци пе-

sajy песме мртвом Лазару. Извесно време се задржава)у у конаки)у,

а затим одводе мртвог Лазара дал>е.124 На Лазареву суботу, деца иду на

ливаде да наберу разног цвеКа и донесу га у конаки да би аиме окитили

и украсили Лазара. Ако конаки има више од педесет колиба, онда праве

посебну лутку звану Лазар. Лутку-Лазара праве од два комада дрвета

носташьсна у облику крста. На oßaj костур навуку одело какие се носи

на крштеау детета. Тако Hacraje ьелика лутка-Лазар окиНена цвеНем.

Посебна корпа се тако^е окити цвеКем и зове се Лазарева корпа, ньу

lso Д. AiiToimjeuHh op. cit., 124.

ltl Ibid.

111 M. Eliade, Sveto i profano, 35.

ш G. B. Kav«dias, op. cit., 261.

ш А. Хацимнхали, op. cit., 161.

"• Ibid., 162. . - .-• - - ' '
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напуне разним плодовима.125 С лутком васкрслог Лазара и Лазаревом

корпом Kojy носи ¡сдан дечак у прат&и joui дво)ице дечака са звонима,

они обилазе колибу по колибу и nesajy песме о Лазару. У свако) ко.тиби

ncBajy песме Koje славе Лазарово васкрсен>е. ДомаКица дару)е дечаке

тако што им у цветку корпу ставл>а |едно или три jajera.126

Према нашим истражива&има обредна игра „Смрт Лазарева и

н>егово васкрсеше" ни)е позната Саракачанима у Траки)и. МеСутим,

према Yejcy и Томсону, Власи у Самарину изводе сличну игру. На Ла

зареву суботу OKyiLJbajy се влашке дево]ке у групе, па н>их пет или више

(назива]'у се Лазарице) направе лутку Koja представлю момка. }едну

од нлх изаберу за во!)у да носи лутку, па затим украшене цвеЬем иду

од куКе до куНе и пева)у или на влашком или грчком ¡езику.187 Зала

зили смо на основу личних истраживан>а да су Власи на Овчем пол>у,

у целини прихватили македонски обича) Лазарица са свим обредним

играма и певан>ем.

ТреНи пример односи се на дромену Kojy Саракачанке изводе на

Велики петак. У зору тога дана, три старице из конаки)'а направе повеЬу

лутку Koja представлю Христа. Лутку поставе на земл>у у )сдно) од ко-

либа или на софру. Изнад луткине главе поставе кандило. Старице Koje

су правиле лутку, забра^ене црним марамама, поседа|у са н>ене обе стра

не, а треНа поред ногу, па тихо уз сузе оплаку^у Христа. Ове три жене

наизменично изводе и тужбалице у знак cehaaa на Христове муке.

Из свих колиба долази чел>ад да се поклони мртвом Христу-лутки.

Негде касно' увече растуре лутку, а дрва од KOJHX je била направл,ена

баца|у далеко од конаки)а у поток или шуму.1*8 Допуну овом обича)у

на Велики петак чини ¡ош ¡одна церемогаца. У)'утру рано скупе се де-

чаци из конаки|а и направе велики крст, обави]у га црном мзрамом и

богато оките цвеКем. Са овим Крстом иду од колибе до колибе и nesajy

песме посвеЬене Христовим мукама.129

Умираае и васкрсетье у играма на Лазареву суботу и Велики петак

треба симболично да помогну оживл>аван>е вегетаци)ских сила природе и

нлховог ¡ачааа. Васкрсаван>е значи почетак новог живота, нов поредак

и ток ствари. Овде се сусрсЬемо и с легендом о Христовом васкрсен>у.

MetjyntM, елементе аналогне мигу о умиран>у и васкрсен>у налазимо у

екстатичном култу бога Диониса, култу KOJH je обухватао читаву ¡угоис-

точну Европу и стару Грчку. Помешани атгементи древних култова и

обреда пре хришКанске провени)енце с хришНанским предан>ем о Ису-

coBoj смрти налазимо и у другим обича|има данашае Грчке и Балкаиа,

што само сведочи о симбиози паганских обреда и хришНанства. Што се

тиче временског Tpajaaa зпача)но je да се Лазареви опходи и драмска

игра на Велики петак поклапа)у с границом великог ускрппьег поста.

Чисти понедел>ах je почетак поста, а Лазарева субота шегов кра). У

оба случала по)авл>у}у се две веома особене ритуалне игре: у шима у

првом реду Саракачани обележава)у на готово исти начин симболично

114 Ibid.

117 A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. ей., 141.

121 A. Хацимихали, ар. dt., 164. • •

"• Ibid., 165.
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оживл>аван>е умрлог бога, KOJH умире са природой, и н>егово васкрсеае

И бу!)ен.е. Оживл.аван>е мртвих на Чисти понодол,ак и Лазареву суботу,

као и жалост за Христом-лутком на Велики петаК, по речима Хаци-

михали)еве и нашим закл>учцима представлю oíoj древног паганског

идолопоклонства и хришЬакског света.130 Ова) дуг обредни ланац, чи)а je

прва карика ставл>ена негде у праистори)и, а последаа joui wtje угра-

1)ена, на)бол>и je доказ особеног културног континуитета KOJH Tpaje y

веровааима балканских сточара.

Све анализиране игре изражава;у мотив ра^ан>а и смрти (обнав-

л>ан,а) природе и космоса. И }гдчо и друго припада)у типу симболизма

плодности KOJH налазимо и у другим обредима и у митошма о Озирису,

Тамузу, Орфе)у, Дионису, у ко}има се смрт и поновно ра!)ан>е вечито

понавл>а)у. Код Манхарта и Фрезера, ова птан»а су подробно обращена.

Мотив умиран>а и paljaaa, у оскови je лежао у древним источн>ачким

култовима. У ствари, ра1)ан>е представл>а симболично понавлэаае кос-

MoroHHJe и митске истори)е човека.181 Разуме се да се тема о плодностя

л>уди и стоке, као и прижел>киван>а Koja се очеку}у под условом да се

доменути MarajcKH обреди добро изведу у одре^ене дане, налази у ycKoj

вези са темой о изобшьу. И л>уди и благо (стона) су на)битни)И екви-

валенти од KOJHX зависи опстанак сточарске за)еднице. Свакако да

поменути обича)и еманира)у и иде)у изобилл поред иде}е плодности.

Као потврду томе навешЬемо неколико по)единости. Свадбена погача

има у томе посебну улогу. Кад невеста стане пред млаДожеаину колибу,

она над cBojoM главой ломи погачу на четири дела Koja баца око себе.

Док je на кон>у мора разбацивати пиринач и бомбоне. JacHO je да све

ове по)одиности симболизу{у изобилл. Кад сиСе с кон>а, невеста гази

по плоду кара, што тако^е асоцира на изобилие и плодност. Ту je и вино

као симбол живота и бесмртности; невеста га просила по )едно) тканини

пошто у^е у колибу.18*

Иде)'у о изобюъу, Кавадиас повезу)е и са змщ'ом. Поред тога што се

¡авл>а као рел>еф на поменутим божиЬним и новогодиипьим хлебовима,

она се налази и на пастирском штапу и на преслици као главки орна

мент. Штап и преслица предс1авлл)у две главке делатности — сточар-

ство к прераду вуне. Према ликовним представама, симбол дзе)у испре-

плетених зми)а налазимо на пастирском штапу бога Хермеса.1** На старо-

грчком каменом стубу званом херма, с nonpcjeM божанства на врху,

с )едне стране се налазе испреплетече зми)е, а са друге фалус. Зми)е су

у чину сексуалног с{един>ен>а, а фалус у несумндпо} ерекциаи> што

очкгледно говори о симболу плодности.13* „Ако се прихвати гледиште

да хтонске силе повол>но Дeлyjy на плодност биКа и земл>е, значи на

изобил«, 3MKJa he утицати на учинак две основне делатности сточарског

друштва: одга^иваае и чуваае стоке и прераду вуне."135

"о Ibid., 163.

111 M. Eliade, Mit i zbilja, Zagreb 1970, 34.

U1 G. B. Kavadias, op. cit., 263.

133 Д. CpejoBHh — A. ЦермановиЬ, op. cit., 475.

"• C. G. Jung, Covjtk i njegovi simboli, Ljubljan« 1973, 154.

lu G. B. Kavadias, op. ai.

http://balkaninstitut.com



Обреди и обичадо балканских стояара 75

MañijcKu обичсци Koju шшшис од болести

Код луди. — У тренутку кяд доте дп1)е на свет, усне му се премажу

с нсколико кали породлл>ине крви. Ако се доте роди у „кошуллци",

пажл>иво му се скида опна Koja покрива лице, и то поплачетьсм према

бради а не према челу дч би се избегла разрокост. Кошулада може да

послужи и као ама)ли)а. Да би се зауставило крвареае пупчане врпце,

на Kpaj KojH крвари ставл>а ое пспео од комада сагорслог очевог огртача.

Први новоро!)енчетов измет чува се и nocraje ама)лщ'а. Иначе, ама)ли|а

Koja стално треба да штити доте прави се и од nccher измета.136 Против

демона KOJH напада)'у порг-дюъу, моЬна заштита je нож с црним кори-

цама, а посебно ако je обликован у виду крста. TaKoîje и цуцан> из пиш-

толэа или пушке левом руком pacrepyje све авети усмерене на породил>у.

Песете породшьи и детету су углавном. забрааеце зато щто они KOJH

долазе могу повуЬи са собой, зле силе. Стога се о врата колибе окачи

прамен црвене вуне пошто та 6oja поселке ацотропаична cBojcrsa.

Исто так» се на праг поставлю жар на KOJH се с времена на време баца

понеко зрно там}ана. Каде све оне KOJH улазе да би били очишКени.

У исто) бризи да би се уклонило зло баца се у опьиште стари опанак или

вунена крпа KOJH caropesajy уз смрдл>ив дам.131

Четрдесст дана после nopoljaja, мати и дете упрл>ани nopoljajeM

подвргава)у се очишКеау. Колиба се марл»иво чисти, а мати и дете добро

oKynajy. Затим oöoje одлазе у на)ближу цркву где их свештеник бла-

госилэа по православном обреду. До цркве их прати дечак да би се у

породцци раСала мушка деца.138 Здравл>е мушке деце o6es6et)yje ce и

на други начин. На Ускрс у зору, отац сваке породила кол>е ускршн.е

jarae Koje he се затим цеНи на ражвьу. У тренутку кад потече крв, он у

н>у замаче прет и на челу Д|;чаковом уцртава крст „да не би био мало-

крван".139 И код номадских сточара на Блиском истоку, отац уцртава

крст на челу прворо^еног сина крвльу жртвече животиае као заштиту

од „сваке несреЬе". Крв je у овим за}сдницама сматрана и симболом

меСусобне повезаносга племена и родова.140 Ако се код Влаха на Овчем.

пол>у разболи дете, тадэ се облююьоа цркви или манастиру завешта jar-

н>е Koje се назива 5,таксени курбан". Janbe се юнье на вратима цркве,

а теговом крвл«у уцртава се тачка болесном детету на челу измену

обрва. Ако je неко тако тешко оболео да нема изглсдч да преболи, Сара-

качани HaMeayjy jar&e за жртву^ пошто га закол>у, месо поделе свим

домаКинстьима craraija. Овдо напомшьемо да се на исти начин поступа

кад je у питан>у и оболело стадо. Код Саракачана у Срби)и, тако^е се

жртву}у jarae и цосебан хлеб ако неко у породили оболи.141 Oßaj маги)-

ски чин je у ствари дар BHIIIOJ скли Koja би требало да учини добро

болесном човеку или стоци. Веома снажно ocehaae прогонило je човека

"• Ibid., 270.

"' Ibid., 271.

"• Ibid.

"' Ibid.

141 Religiozni obredi, obicaji i simboli, 265.

141 Д. ЪорСевиН, op. dt., 218.

http://balkaninstitut.com



76 Драгоелав АитопиJOBиh

у увереау да жртва треба да донссе помоК; у противном, ако би помоН

изостала сматрало се да жртвова&е mije било изведено како треба.

Због тога се много пазило на редослсд при обавл>ан>у овог маги)ског

обреда. Овце се готово никад не кол>у ради меса, него само као обредна

жртва. Било je потребно да животшьа буде мушког рода и „чиста",

TJ. jarae или ован KOJH се ни)'с парно. Bepyje со да оаца зна cBojy судбину

Kojy дшрно чека.142

И ама)ли)е представл>а)у заштиту од болести, и то тращо. Н>ихов

састав je веома разноврстан. Ама)ли)а je обично у виду огрлице Kojy

дете носи, а може имати плаву лоптицу (манистру) о Kojy je окачен мали

крст од useha или дрвета. Као ама)ли)'а служи и кесица пуна соли и

таяфна; у н,у се може ставкти и крило слепог мища, зрно Ьилибара,

новчиН, или иконица с ликом Богородице.14* Перед там)ана, соли или

крстиКа, у кесици се обавезно налази и бели лук. Снагу заштите има

знак крста на челу болесног човека, а уцртава се ул>ем из кандила Koje

гори пред иконой. Крст je уопште универзалан симбол номадских сто-

чара. Не само што се налази стилизован на женско} саракачанско} нош-

аи, или као татуаж код Влаха и Саракачана, него je и обавезан део

сваке саракачанске колибе као доминантна тачка на н>еном врху. Osaj

крст по верова&у Саракачака чува породицу од сваког зла. Ако га оборе

ветрови или невреме, то je рСав предзнак. Очеку)е се тешка болеет или

смрт неког од чланова породице. Крст се пojaвл>yje као изразито упад-

л>ив орнамент и на дрвеним деч)им колевкама. Он чува новороСенче

од злих погледа, нечастиваца KOJH се врзма)у око колибе и желе да yljy

унутра. Занидуьиво фиксираае крста, тог древног геометри}ског сим-

бола, посведоченог у öpoJHHM вари}антама на неолитски» Керамичким

посудама,144 HHJe само празно понавллае, подражаваае и одсликаваае

него и noJMOBHo одреСиван>е мисаоног садржа}а KOJH je уклошъен у

особен мапцски систем. Занилуьиво je како je хришКанство прихватило

OBaj стари симбол и вешто уклопило у CBojy Догму, с щсьем да помири

два света— пагански и хришНански супериорниаи над н.им. Ме^утим,

.овде je знача)но истаКи да je крст као астрални симбол у праистории

веома познат. CpejoBHh сматра да астрално-хтонско значеше HMajy два-

десет крстиЬа распоре^ених у четири звездолике групе у знаку крста на

j вучедолско) здели Koja je покривала главу цоко)нице у гроб-

Симболичкост матери]а Koje се удотребл.ава)у за ама}ли}е je очи-

гледна. Кавадиас сматра да саракачанске ама)ли{е сг.едоче о остацима

MarHjcKo-penHTHJciaix вцзовааа ясточномедитеранских народа. Сара-

качани ßepyjy да им се не може ништа р^аво догодити ако увек носе

нетто што потиче од дивл,их животиша (зеч)а кожа, чекивьа дивл,сг

1 ведра, ¡аребич!то nepje и слично). Ове живогин>е се хранс свим

141 J. К. Campbell, Honour. Family, and Patronage, Oxford 1964, 352.

"' G. B. Kavadias, op. cit., 272.

144 S. Dimitrijevií, Vuledohka kultura, Praistorija jugoslovenskih zemalja III, Sara

jevo 1979, 293.

145 Д. CpejoBHh, KpuiucKO-микенски религиозна символа у Бааенеко-Вучеаомко]

кумйури, Жива антика VII, Скопле 1957, 134—135. .--..-
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скидх и шумским бшькама и шябл>икама, да на л>уде преносе csoja из-

ванредна cBojcraa: снагу, издржл>ивост, брзину итд., као и лековита

CBOjcTBa enoje хране.148 Жене ставл^у коприве на сво)у одеКу да би

заштитиле кожу од надража]а Koje изазива}у одеНа и sHoje&e, нарочито

за време кретавьа у доба ссзонских миграшф. У овом примеру имамо

jacHO изражено начело узрока и последице Koje се заснива на сличност-

тя.147

Код сшоке. — Рекли смо да се у тор доносе упола сагорела цепа-

шща пал>ена на БожиН и зми)ска глава Koje miajy улогу подстрекача

щюдности. МеСутим, према Кавадиасу, ови предлгети roiajy и заштитну

улогу.148 Саракачани ставл,а)'у бодл>икаво шибл>е на новоизграСен тор

jep оно одгонн зло и болеет. Три се забада и у цедило (платно кроз Koje

се цедя млеко) да ба се одагнало свако зло. То се ради и зато да се млеко

не би Кварило и да овце не би пресахле у даван>у млека. Поред тога се

о тор окачи кон>ска или магареЬа лобаша, Koje тако!)е штите од зла.

Ставл>ан>е такве лобаше уобича)ено je y многим земл>ама Koje су биле

под ynnjajeM грчке и латинске цивилизащце. Ме^утим, зеома често he ce

у Иберщи, JJOKHOJ Америци и северно) Африци наКи лобаае говеда

окачене о куЬну ограду да би заштитиле од урока. У Риму и северно)

Африци ставл>а)у се кон>ске лобан>е да би се привукла плодност на воК-

шак и Kyhy.149 Да би стоку учинили отпорном против зла и болести,

Саракачани и Власи поред лобаае Koja преноси на стоку CBojy чврстину

и тера зле силе закодава)у на улазу у тор секиру и нож по ко)има жи-

вотин>е газе. Oöiwaj je сличай ономе кад младенци треба да стану на

металан предмет при првом уласку у колибу.180

Према Елиадеу, праг, врата и пролази представл>а)у она места

Koja значе прекид континуитета простора, па отуда mwjy велику улогу

као релипцске вредности. Стога се на граничним местидщ Koja раздва-

jajy два света заколава)у или ставл>а|у предмета с ¡чащским вред-

ностима.151 Власи ставл>а}у нож у дрвену недрицу за «леко за време

прве муже. Ево join неколико узгредних примера код Влаха у ко)има се

jacHo изражава заштитна улога гвож^а, заснована на начелу магщске

привлачности. Пре него што he на крштевьу поклонити одеЬу кумчету,

кум провлачи кроз ньега неки гвоздей предмет (маказе, нож). У исти

wax, сви присутни узвику)у „у здравл>е, у здравлл" веру)уКи да he дете

бити здраво као гвож!)е.1И И одрасли Власи кад први пут облаче нову

одеЬу, обавезно кроз ау дровуку три пута неки предмет од гвож^а.153

Ради заштите од злих сила, овце ce npcKajy и светом бого)авл>енско«

водицом. Вода je овде upe света да ynnje зло, да га раствори и уништи.

Ме^утим, на сваком нивоу досто]ан>а, вода je и извор живота и pamhe-

ша, мада „света вода" у овом примеру дезинтегрише и разара зло. У

144 G. В. Kavadias, op. cit., 274.

147 Ibid.

1U Ibid., 275.

»• Ibid.

"» Ibid.

"' M. Eliade, Sveto i profano, 13.

lsa А. Колцида, op. cit., 176.

1M Ibid., 196.
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сваком. случа)у, вода се сматра за врхунску маги|ску к медицинску

супстанцу. Ово су све древентивне мере. МеСутим,, навешНемо и оне

Koje се предузпма)у приликой елидемэде неких болести код стоке. Чо-

бани чи)а су стада заражена епидсми)ом вариола не c«ejy jeera Bpyh

хлеб, пити вредо млеко, носити одеЬу одрану у кл>учало) води, a Mopajy

се уздржава1И и од брачдих односа за 40 дана.184 У таквим кризним.

околностима, над стока скапава угрожена смртоносним. обшъсн>ем,

удатим. женама je забрааено да npeî)y драг тора. Ме!)утим, жена треба

да узме неКолико драменова руна од овце из зараженог стада и однесе

исцелител>у-врачу (рихтологосу) KOJH he учинити оно што треба за

оздравл>ен>е стоке.165 Рихтологос je личност о KOJOJ знамо cairço толико

да се разуме у дротивмаги)ске поступке и да CBOje знан>е црди из знааа

свог претходчкка — свог учител>а. Он не представлю лице Koje je op-

гански део саракачанске и влашке соци}алне структуре. Веома се ретко

cpehe и код Саракачана и код Влаха.156 Саракачани лрихвата)у да рих-

тологос (антиврач), може бити човек из н>ихових редова, али никако не-

npHXBarajy да nocroje врачи KOJH би били чисти Саракачани. По нл-

ховом лричашу, реч je увек о л>удима KOJH припада)у околном друштву,

а сви су они проклети и лредодре^ени за дакао. Тешко je цогодиги да ли

je ова тврдн>а истинита или идоолошкд; уколико je реч о овом послед-

н>ем, сасвим je вероватно да смо поново суочени с феноменом KOJH до-

тиче из конфликте сит>аци}е измену „ин" и „оут" групе. Било како

било, да би неко постао врач чини се да je потребно да npofje кроз доуке

искусног врача. Ме^утим, ни Кавадиас ни ми нисмо добили никаква

обавештеиьа о особинаад Koje су потребив да би се достало врач. Изгдеда

да до таквих података HHJe дошла ни А. Хацимихал^ева.157

Црна Maïuja — зле очи

Верование да непознате силе Koje су нелри}ател.ски расположене

могу причинити голоцу штету, проузроковати различите болести, да

чак и смрт, дубоко je укореаено код сточара. Оне силе могу бити веоад

различитог порекла, а на}чешКе су сложен произзод разнородчич еле-

мената. У crapoj грчко) религИ)И, очи. лсдчо je лик страшне дпдземде

богише Хекате повезан с црнои маги)одх. 1Ьу су л>удл дозиаали удоадоЬ

кад су желели да се обрачуна}у с пепри]ател>ем.. Она je била заштитница

целокулне garaje, полагала je пастирима дч ysehajy csoja стад \, а тврди

се да je н>ен култ лренет у Грчку из Мале AsKJe.158 Адуле) посеоно истиче

Панфилу, жену из града Хицата у Тесали)И (osaj град je нарочито цве-

тао под царом, Хадри)аном у II веку наше ере), Koja je знала вештине

дрвог реда у спим чиюьча црне маги)е. „Оне KOJH CBOjaw дрезиром изазо-

"« G. B. Kavadias, op. dt., 276.

"• Ibid.

"• Ibid.

"' Ibid., 282.

141 Д. CpejoBHh — А. ЦерлиновиЬ, op. cit., 449—450.
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ву аену мржн>у, она их сиеста претвара у камеае, овнове или било какве

животшье, а да не говорило о онима Koje je ¡едноставно послала на она)

свет."»»

Уроюьиве очи HMajy главну улогу у црно) маги{и. Тихомнр Ъор-

^евиК je у CBOJOJ веома инструктивно) монографии Зле очи у веровагьу

Мужних Словениу с правом упозорио на изузетну укорешеност верован>а

у зле очи Koje само ,,кад погледа>у човека, животгаье, бюьку, или чак

и какав мртви предмет, мора им се десити какво зло". Верование у зле

очи, Ъор1)евиЬ je нашао готово код свих живих народа, па и оних из

HajyflaibCHHJc прошлости.1'0 Уроюъиве очи, па и злокобан утица} чи)и je

цил> да ocyjcTH успех било каквог стремл>ен>а, да учини безуспешним

рад, да донесе болеет, чак и смрт л>удима и животюьама, независне су

од моралних особина, добре или р!)аве нарави оног KOJH то изазива,

сматра Кавадиас. Довольно je погледати нешто с дишьен.см или завюпНу

па да се догоди неволе. Изгледа да ту Moh има;у сиво-плаве очи, али и

црне, као и саставл>ене ве^с. Као што je познато, ово верование je веома

старо и тако укореаено да je прешло чак и у релипцу — у православно)

цркви nocTOJH нарочита молитва против урока.181 Према ToKapjeBy,

nojasa зле Marnjc у KOJOJ срсдиииье место припада уроклдшим очима

има и CBOje сощцалне корене KOJH ce зансива)у на меСуплеменско} оту-

Сености.1*2 Она има и психолошко оптерЛен.е KOJC je проузроковано

непри{ател.ством измену племена. На TOJ основи je формирана представа

о могуКности зле маги)е.1вз Свака болеет код л«уди и стоке, сваки несретан

случа) oöjaiuibaBajy се злобним и лукавим намерама непри}ател>а. При-

сетимо се како Саракачни sepyjy да им Власи доносе кугу и друге бо-

лештине. Веза измену страха од Еле магще и ме^уплеменске «ржн.е,

само по)ачава непри)ател>ство измену Саракачана и Влаха и уза}амно их

OTyljyje.

ВеКину CBOJHX Hecpeha, Саракачани и Власи припису)у злим очима.

Болести оваца и других животщьа, готово све дечи)е болести и болести

одраслих, посебно кад су оне праКене изненадним боловима у телу,

могу се приписати урокллшим очима. Ако л,уда са злим погледима

пре^у пут овцама, Саракачани у Срби)и eepyjy дд he ce догодитн велико

зло или штета. УгинуНе овца, кон., или he вук однети неку животи-

н>у.164 Власи воде посебну бригу о томе да не користе исте путеве на

би се могли ipecTH с чобанима ту^их народа, за «oje Bepyjy да

зле очи. Жена je забринута ако нека друга жена вида како она

меси хлеб, j».p он тада можда неЬе нарасти. Шщотенци)а младожен>е

коже бит! послсдица уроюьивог ока неке жене Koja има неудату кЬер.

Деца и овце KOJH су на}важнщи за друштвени престиж, HaJBHuie су изло-

жени нападу злих погледа.185 На)бол>и утук против злих очи)у je, поред

158 Апуле), Злашни мшарой,, Београд 1954, 38.

180 Т. Р. ЪорЬевиЬ, Зле очи у в^ровапу JUMCHUX Словена, СЕЗб LUI, Београд

1938, 1.

m G. B. Kavadias, op. cit., 277.

"a S. Tokarjev, op. cit., 90.

1M Ibid., 88.

IM Д. •Борщевик, op cit., 219

IM J. K. Campbell, op. cit., 338.
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остадог, aMajjmj* и за л>удс и за стоку. Зле очи су Bch у I веку пре н.е.

сузби)али ама)ли)ама као у наше вреие.166 Саракачани се против урока

служе светлодлавон лодтицом (манистром) Koja подсеКа на длаво око,

а понекад су те лоптице OÖOJCHC као дужица да би имиташда била што

верщца.187 Ради одбране од злих очи)у, код Влаха на Пинду уцртава)у се

кратко лишце и кружиНи с чивитом или катраном на врату, ручним згло-

бовима или подлакгхци. Ове врацбине су добре и против дифтери)е и

других опаких болести.1*8

Као ама)'ли)а nocroJH join и шюиька, а нарочито посебан облик ка

мена. Влашки паспфи закопава)у на улазу у тор свети камен, тзв. „ас-

таматири".169 Камен CBOJOM тврдоЬом изражава снагу натдриродних

сила, а н>егова неуништивост симболизу)'е TpajHocr вечног nocrojaH>a.

ОдреСено каиеае се сматра и за боравиште богова. „Камен ocraje оно

што jecre, не мен>а се, и човека задивл>]')'е оним што je y ньему неповре-

диво и адсолутно."170 Као на)стари|и дисци ко)и су веровали у мапцску

снагу камена помин>у се Зороастер и Останес из Перси)'е. Први следбе-

ник ове науке код Грка био je Демокрит. Из времена после грчко-пер-

си)ских ратова, кад су Грци бол>е упознали су)еверност старих ITepcnja-

наца, дочиау се }авл>ати лисци KOJH расправл>а)у о камену. MarajcKa

снага кацена посебно mrrepecyje лекаре Хипокрита и Диоскуриса.171

О мапц'и Говедэрског камена на Овчем дол.у je ach писано.172 Проуча-

Bajyhn Влахе на Овчем дол>у,17* MJÏ см.о тако^е забелсжпли да они и у

наше дане, као некад док су били номади у дланини, nocehyjy oßaj ка

мен уочи Ъур^евдана и траже спас од болести или flpyroi зла што их je

задесило било у л.удству било у стоци. Они узима{у део од камена и

носе га целе године уза се као ама)ли)у ради заштите од зла и болести.

После га spahajy на место одакле су га узели. Иначе се и дал»е приноси

крвна жртва jaraera на самом камену. Очигледно да je OBaj кал\ен ква-

литетом свог посто)ан>а „отеловл>ен>е" нечег светог, и то не по облику и

супстанци него по откровешу кра)н>е стварности у KOJOJ суделу}е. На

узвишеньу изнад места Перивола, где друм кривуда у дравцу Урма-ола-

nija, налази се калена ллоча у Kojy су утиснути л»удско стонало и кош-

ска копита за Koje Власи Периволлни Bepyjy да припада)у Св. Ъор^у.

На овом камену изводе се култни обреди у случа)у болести л>уди и

стоке.17*

Haj4cuihH излаз из ове недаКе за ома^щ'ану овцу или човека налази

се у бацашу угл>евл>а. Узме се суд са водом и коса ома^и)ане особе или

мало длаке са овчщег руна, да се све то стави у крчаг. Затим. се са ог-

"• Н. К. Baroha, op. cit., 76.

"' G. B. Kavadias, op. cat.

"8 A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. dt., 102.
'•• Th. Capidan, Romanii nomazi, Dacoromania IV (1924—1926), Cluj 1927, 301.

"• M. Eliade, Sveto i profano, op. cit., 170.

171 Д. Драго)ЛовиК, Физиоло1 (рукопис).

172 М. ФилиповиН, Говедаров Калин на Овчем иолу, ГЕМ XII, Београд 1936,

20—29.

"' D. Antonijevió, Tradition and Innovation at Tzintzars in Ovie Polje, Balcánica V,

Beograd 1974, 319—329.

"• L. Scrima, Perwole (rukopis), Fond Vlahi balcanici, mrs. 5, Bibl. ISSEE, Bu-

curectí.
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аишта узмг. жил угл>гн и лошто се по површини водо rajnpe начини

знак крста три пута, пр;эд угл>он се бацл у в« >Д'Г- Извршклац (ба)алпца),

KOJH je увек жена, да)е упгьону имо особе у Kojy сумн>а дт ича урокл»ггзе

очи. Ако утал> плина, особа Koja je у питан>у HHJO кпива, а ако питоне значи

да има урощьиво око. Уколико се судньа у више урокл>пвпч очи)у,

постулак се наставлю. Кад je бщалицч зг довольна jep je Hajrope откризе-

но, болссна или на друш начин лого^сна особа буде прскрштена во

дом из крчага четрдосет пута по челу, рукама, стопалима и оболелом

д<-лу да би се болови и дчуги знаци локализовали. На)зад ома!)И)ани

naje лгало подо из посудо.175 Ако нско од фамили|е за кога се утврди да

или зле очи нашкоди своме ропаку, он му помаже у отклан>ан>у зла тако

што oMafyijaHOM да)с )гдну длаку ci лолног орг на да п ».гута с гутл>а)ем

водо у Kojoj се налази угл.' вл>е.17в M irnjcKa снага длзке Koja ce користи

у бацашу угл>евл>а лосв<дпчена je и у маги}ским патфусима. Верование

у MarnjcKy Aïoh косе я Kucrajy, таки^е принада дубок») старики и засниза

се на зашжан>у да кости и Д-1ака ocrajy нетаю!ути у процосу расладлн>а

леша. То je сторило верозан>е да се жи'.ютна снага не губи сдфНу,

него да се и дг!ьс задржава у Костима и длаци. Библи]ска прича о Cajrç-

сону, или питагорс)ска забрана да се стане или мокри на одсечену косу

и нокте, всроватно дотичу из истог вероваша.1" Маги)ска удотрс-ба

косе nocrojH и код свих семитских народа. О врачашу с л.удско« косом

юьори Апуле) (II век). Са одссченом л>удск(Щ KOCOAI могло je да се ув-

рача jom у то доба. Слрстне врачаре су узимяле косу лспих младиЬа и

noMohy ае MarnjoAi дрид')би]але ньихову наклоност и л>убав.178 Сара-

качани и Власи у СР Мак< дони)и скушьа}у одсечену косу и нокте од

руку и ногу и ставл>а)у у }едлу рулу да би се лако аю)или с телом онога

коме npnnaflajy кад он васкрсне.

MarnjcKO бацаае угл>евл»а понекад je присно удружено и са инкан-

таци)ама, почев од оних на))едноставни)их завета и усклика, до богатих

оралних басми против болести и урока. Пссебно у инкантац;.1)ама против

болести, именоване раднье и.:ш стзари израждва^у чисту наклоност с

цшьем да се сузбще болеет или нешто друго.179 Посебну груду чине

митске инкантаци|е KOJHX има неколико врста. Особито су заиимллве

оне у KojHMa се поадоьу имена божанстава или демона. М.'1)утил1, како

смо залазили на терену, иакантаци^е je готово немогуЬе забелсжити,

с ¡едне стране зато што изво^ачи нерадо говоре о н.има, а са друге зато

што се оне често своде на неразговетно мрлуьаае неке ономатопе)е ко-

joM се означава пред,чег обреда, или иде лица, или назив животиша.

И оно мало речи Koje смо могли разабрати понавл.а)у митове о стваран>у

света или о пореклу болести и начину шеног лечеша. Углавном, у тера-

ли)у 6ajaH>a уклишьен je KOCMoromijcrai миг. Обред ба)ан>а изводи се у

сумрак или Hohy, кад je хилшличко делозаше на билссника ноупоре-

диво Behe, а моЬ cyrecnije на)одтималн,Ч)а. Фантазми квашеша и 1фскааа

водом, присутни кад се баца угл>евл>е ради исцел>ен>а од болести, поз-

"' J. K. Campbell, op. cit., 339.

"• Ibid.

177 Д. Драго)ловиН, op. cit.

178 Апуле), op. cit., 66—67.

"• M. Mauss, Théorie de ¡a magie, „Sociologie et anthropologie", Paris 1950, 47
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нати су и у другим случа}евима код Саракачана и Влаха. Код Криве

Паланке у СР Македонии посто)и манастир св. Богоридице. На дан

Св. АЬима, Власи номади сточари су силазили с планина и посеЬивали

манастир зато што се у ньему налазио извор за KOJH ce веровало да му

je вода особито лековита. Болесни су се умквали водом да би се излечили

и том приликом су жртвовали или део csoje одеКе или оставл>аля на из-

вору друге израйевине од вуне. И овде вода има снажно маги)'ско де)-

ство. ВЬена митолошка основа ce Besyje за настанак л>удског рода из

воде. Водом се лечи, подмла!)у}е и осигурава вечни живот, она je неод-

ходна за очишйен>е и регенараци)у. Болесник се прска водом, а негде

се и потапа у н>у. Вода ynnja н>егову болеет услед CBOje моЬи да узима у

себе и раствара све облике.

Подади)ина долина у Грчко), недалеко од Перивола, водя до места

званог Св. Профила на коме nocroJH крст од камена, са извором веома

jaKe воде. На н>ему су се Власи дечалбари умивали, надавали и раста)али

са сво)Има уз непресушке сузе. Веровали су да им ова вода помаже да це

забораве CBOJ родни Kpaj и као што вода са извора брзо тече, тако he

им она помоЬи да им и посао у тупики добро иде.180 Паралеле с Физио

логом указу)у на маги)ску снагу воде у лечегьу глувила, слепила и од-

брани од злих демона. У Физиологу, Христос божанском скатом воде

и CBOJHM учешем савлаСу]е 1)авола, страшног демона.181 Други начин

борбе против урока се cacrojn у овомс: напуни се чаша водом са извора,

до кога се целим путем иде КутеЬи, затим се узме мало соли, мало там-

jaHa и угл>а, дрекрсти ивнца чаше и изговара)у речи за истериванье íjn-

вола. Иза тога ее болескик попрека четрдесет дута том водом, а остатак

дроспе уз ове речи: „Бежи уроче од . . .". Празна чаша треба да преноЬи

у кокошарнику да би болеет прешла на живину.18* ТреЬи начин сас-

TOJH се у томе да се узму три зрна соли, три зрна там)ана са три лрста

десне руке, KojHMa се по православном обича)у крсти, и прскрсти се

дете уз 6ajaH>c чи)и се садржа) не може сазнати. Затим се дете зави)е у

ока^ене докриваче и положи у лостел>у да би заедало.183 КаСевье се

лредузима веома често у лсче&у не само од урока него и од друг их бо

лести. Тако се, рецимо, чува цвеЬе KOJC je китило длаштеницу на Велики

детак, осуши и н>име кади. Исто тако се ради са цвеЬем, врбе шцб.ъикс

Kojoj се због чврстине и гидкости npnratcyje маги)ска моК. Врба се иначе

употребл>ава приликом многих других маги)ских поступака.184 Трн>е

и мирней запал>ених трава, одсНе или коже употребл>ава}у се тако^е као

одлична средства против злих погледа.

Со има веома важну улогу против урока. Она се баца у ватру где

he се раслршити> а ставл»а се и у воду, па кад се растопи, болесник се

попрека н>оме. Особине соли помешане с пурификащц'ом ватре делу)у

лековито на болесника.186 Мноштво лредрасуда je довезано са сол.у.

Власи Bepyjy да би задесила велика невол>а онога коме би дали со у току

"• L. Scrima, op. cit.

181 Д. Драго)ловиК, op. di.

111 G. B. Kavadias, op. cit., 278.
IM Ibid.

l" Ibid.

l" Ibid., 279.
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ноНи.18* У овим обяча)има укршта се веКи 6poj ид^'а. Утица) извесних

матери)а и извеснкх сила, комбинован с рсчима, егзорцизмима или ин-

кантаци)он, као и призиван>ем светих лица, заузима ср^дгашье место

радае. Сва ова средства HMajy за цил> да очисте уречену особу.187 Као

што сто нагласили, ритуал öajaaa и бацааа угл>евл>а обавл>а жена. Она

nocon.yje спсфцалне особине и склоностк; найме, стара жена Koja ce бави

овим послом преноси CBoje знан>е на ¡едну од CBOJHX кЬфИ поткра) жи

вота и то на Велики четвртак. Али изглс-да да знан>е HKJe довольно и да

за то треба имати извесних лр<диспозици)а.188

Човск mije задовол>ан кгд «у неко други КР.же дч су му овце у доб

ром стан>у. Хвала и дивл>сн>е, Btpyje се, показу]'у завист онога ко се дизи

пошто je могуЬно да он сасвим несвесно поседу^е ту особнну.189 Стока

се на)'чешКе sauiTKhyje од урока домоЬу ама)ли)е. Haj6on>oj овци, овну

npf ягоднику или кон>у Kojn je на челу каравана ставлю се о врат зми)ска

глава као ама)ли)а, jep се Bepyje да he она заштитити цело стадо од урока.

3MHJCK3 глава се стави у звоно из кога je извучсн |езичак да не би зво

нило. Отвор звона се зачепи каменом.190 Aмajлиja за стоку може бити и

од новог прадорца у KOJH се ставл>а)у со, там)ан, смола, барут итд., као и

харти^ице на ко)има сессии свештеник испису)е пригодне егзорцизме.

Напун.ен прапорац се затвори и стави око врата овну или Ha^emiioj

овци. Та ама}ли)а штити од болести и злих сила.191 Звоно, звонце, пра

порац уопште штите од свих врста зала. Код Влаха на Овчем пол>у

уобича)ено je да се за дощоЬ у разним неприликама и болести стоке или

л>уди oöpahajy хоци KOJH прави заднее. Записи се тако^е носе као awaj-

лк)а. ПримсНу]емо да се у записима Koje саставл>а)у свештеници, веома

често налазе свети текстови из Библи^е или Корана; они пригодице лос-

Tajy маги)ске ствари. Тако се долази до тренутка над ¡цапцски обред

доприма религи|ско обележ|е. И Нутан>е je утук против чини. Чобанин

не сме да говори о длодности стоке, а во!)а не слге до последшег тре

нутка да открыв датум, сат к лравац будуНе сезонске миграгвд'е. Тако

ниКо Hche моЬи да завиди или да урекне стоку за време тих одлучу)уЬих

стала аиховог живота.19'

На челу каравана код Саракачана jame увек на)ледша дево)ка,

богато окиНена и украшена блештавим накитом, што подразуэдева да he

се зли логледи у току вишсдневних лщграци)а на дугу увек зауставити

на H>OJ. Мс^утим, код Влаха се на челу каравана увек налази на)стари)и

члан дородице на кон.у, тако^е лело одевен и опремл>ен, а н.егов коа

je oKHhcH специ)алниэд ама}ли)ама. И овде je очигледан смисао намере за

заштиту од злих догледа.

Kopmiiheae крви и измета у мащи je познато и на н>ега наилазим.о

свуда. Кукулес каже да je мокраЬа лредставл>ала животну силу у ви-

занти)ско доба, а у эдаги)И лротив злих догледа била je судротставллиа

186 А. Колцида, op. cit., 195.

"* G. B. Kavadias, op. cit.

lte Ibid., 277.

"• J. K. Campbell, op. cit., 338.

1>0 А. Хацимихали, op. cit., 391.

1U G. B. Kavadias, op. cit., 279.

"• Ibid.
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сила Koja треба дт угрози урок. По CBOJ приищи, л»удокч мокраКа штити

жнл»тюье због човекове супфиорности над н>ллп. Због тога се крпа

натогоьпна л>удоком м^краЬом ставл>а на ногу жгоотгоье Koja je уречена-

на.1М Дочек jararifaa у зиму, код Влаха прате мчогс маги)ске ргд-ье

KojHMa се ж^ле савлрдчти зли погляди. У часу к д ¡аганщи д->лазо на

свет, сви чланови лорсд.'Сцо roijy воду огвоКену ватром. Найме, таква

вод! je д«'би]ена гашен>см угл>свл>а. Водт ее за ту прилику доноси Кутке

са д- вот извора. У H>OJ ce гаси угл>евл>(; са „каНуба" (пан> клекс) KOJH ce

пали на опьишту о божиНньим празницима.104

Сви истраживачи сточарско! живота слажу се у томе дч се по-

д~ци о црно) мапф1 Д' >6njajy ъг;ома тсшко. Оно што се зна, то нагопештава

дя се Manija углавн<>м спрог.оди чинима. При тол^е се обично тюступа

тако дт се пр< д.лет KOJH пр-шидт ономе коме се жели уврачати мора

узсти кришом дч би се налразшла maljHJa.198 Црна Mirnja и врацбине

могу деловати и на прлродчс nojase. Нспри)атсл.и j< дче породице при-

вукли су гром на госте Kojy су били на свпдби )еддог члана те цород:ще

и тако проузроковали сдфт више лица.196

Злиу'а. — Зашти-гу колибе и целе породлце протиз сваког злэ пред

ставлю зми)скд глава icojy свако домтИл-Чство закоптва Kpaj опьишта

уви)ену у дарчс тканине. Ову главу носи свака пород:ща као ам)али)у

на дугим сточарским nyroßaibjDta.19' Beh смо вишс пута поменули да

SMHJa у верован>има и обича|има има всома велику улогу код Capa-

качана. Зми)'а као м^ссчев XTOÎÎCKH симбол je везана за длодчост л>уди

И стоке, али и за д»би]ан>с ки:ие, прорицание будуКности, a npicmcyje

joj се и изузетна улога и моК у од'рани од сваког зла, болести и урока

не слмо код л>уди него и код стоко. Због тога je као ама)ли}у носе и л.уди

и жи"-*отин>о. Оча се сматра светом и имэ место м.е!)у иконам!.198 Сара-

качанл посебно истичу да се ама)ли)а не може направитл од сваке зми)е.

HaJBchu знача) илщ зми|а заана охиа. Н»у углавном лово првог Maja.

Тог дана се л>уди и жене pasjf'-ie по пол>има у лов на зми)с. Наоружани

рачиасткд; штаповимч, они 3MUjy имобилизяра)у и одсеку joj главу

помоКу срсбрног или златног ноичнКа или прстена.199

Кавадиас запажа да речи „Manija" и „Maj" звуче готово исто у

грчком )<зику. Тако у лрюгии Kp.'ije-ллма грчке, а посебно код Сара-

кич-.на, првп Maj се сматра дэном KOJH je на)погодни}и за врацбин-:. Осим

тога не треба заборавггга д t je он везан за обнову природе, за шк-д юст

3' мл>о, за празнике и обргд-; KOJH се одяосе на то. Значи д i зми)а HajaHoie

одп>вара као симбол против маги)е; што се тиче пл"Длостн, то н,е:ю

прюфема&е je само по себи врацбт«.200 Веома су карактеристич^и

стихови {едног елирског песника. Далеко од CBOJC домовине, он ce ceha

1И Ibid.

1М T. Gàluçca-Cirjmaru, op. cit., 109.

"' G. B. Kavadias, op. dt.

1M Ibid.

197 А. Хацимихали, op. cit., 390.

lt§ G. B. Kavadias, op. cit., 281.

"• A. Hadîimihali, op. cit.

"' G. B. Kavadias, op. cit.
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Ещфа и с много носталги)е жели да се врати, што би му измочу осталог

омогуЬило да првог Maja крене у иол>е у потрагу за SMUJCKOM главой

Koja би га штитила од урока и болести. Подсетвдо се да je Елир колевка

Саракачана. Ако je то тачно, онда нам иссникова cehaaa да}у порекло

ОБОГ обича;а и у исти мах експлицитно тумачеае к «je поткрешьу)е Ка-

вад!гасово мшшъенье. У сваком случа)у, OBaj начин заштите од Manije

ни,е непознат грчком народу.101 Глахш уловл>сне злцф ставл>а се у ке-

сицу или звоно, а потом жена то остави у на)ближо) цркви да одлежи

четрд'.сет л.тгурги)а. Тако je та животшьа, иначе всзана за сатану у

хришЬанско) религии, благословена и очишЬена, па иако HHJC пос-

веЬена, она je ипак спремна да послужи као ама}ли)а.ш

Али где лежи об}ашн»ен>е за сва ова тако дубока перовааа у маСи;е

в за све оно што Саракачани раде у вези ça SMHJOM? Хацимлхади)ева

тражи o6jaum>eae у паралелама старик прехеленских веровааа, у старом

Култу 3MHJe ьод класичних Грка, шире узето у старим erejcictM кул-

товима.208 Према старо} легснди, MimojcBor сина Глаука KOJK je лсжао

мртав вратио je ме!)у живе пророк Полиид. Он je приметно зми}у како

пузи прсь\а Глауковом лсшу и убио je, али ее убрзо подавила друга 3MKJa

с травком KojoM je оживсла уби)ену отровницу. Видевши то, Полшад je

тада узео травку я н>оме оживео Глаука.304 Искспазаньа Koja je вршио

Еванс открила су зми}у-богин>у, а преда ньеговом шшиьеньу, она je била

госпоД1рица доньег света и поко)ника. На хтонско обелсж)е куКне 3MHJe

као чувара огаишта, веома je документовано указао ЗсчсвиН.205 Мо1)у-

'ТШ1, Нилсон наводи и друге разлоге KOJH порсд хтонског знача)а при-

nncyjy зми)И и друга CBojcrsa, као што су божанство породице и куНе.

По н>ему, дух-чувар куЬс je био антропоморфисан, а куНна SMHJa je пос-

тала ньегов атрибут. Богиша Атена je наследила зми)у лщно)ске куНне

богин>е.аов Велико} популарности култа зми)е несумн>иво су дппринсли

и пссудонаучня списи KOJH су посредством гностика ушли и у Физиолог,

a 4Hja се филозофи}а заснивала и на вероваау у nocTojaac божанске

клице, не само у човеку него и у зми)И.207

Страх je оно што приморава придхитивне народе дт noiirryjy зле

снаге Koje би евентуално срели на свои путу. Задф je страшан nenpnja-

тел> сточара, тиха и лукава, како они кажу. Отудт произилази ЕЬИХОВ труд

да онемогуЬе непри)ател>а тако што he га убити. Она) ко)И je одсекао зми-

}ину главу не само да je ликвидирао непри)ател>а (зми}у) него je себи

обезбедио и маги)у (здш)у) Koja he га заштитити, оруж}е против других

непри)ател>а (TJ. она тера друге змще). Дакле, кад аихов велики непри-

}ател> буде уби)ен, он може користити као демон, као непри)ател, аихоиих

непри)ател>а. Тако змэдина глава, Koja у ствари прсдставл>а целу

101 А. Хацимихали, op. ai.,

>и G. В. Rayadlas, op. cit.

20S A. Хацимихали, op. cit., 403.

a04 Д. CpejoBHh — A. ЦерлишовнК, op. cit.

ios С. ЗечевиК, Порекло наших веровала о куНно] змщ'и, Народно стваралаштво

35—36, Београд 1970, 141—150.

"• M. P. Nilsson, op. cit., 72.
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(jep се отров налази у усткма), значи победу над зщцом над je одсечена.

Она одсочена глава има снагу да штити и брани, па je зато закопава)у

у тору, или je носе ллгди и животинке као ама)ли)у.208 Она) майски пос-

тупак noTBpfiyje ¡една врло далека аналоги)а. Зми)а од сивог пешчара

намека у куНи бр. 50 Лепенског вира, према Сре)овиНевом мишл>еньу

„била je сигурно майски инструмент у рукава лица Koje je лечило

чланове за)однице од у}еда отровница".*09 Jynr сматра да je зми-ja у

сваком случа)у увек била повезана с трансценденци)ом.а1° Да би све

ово било успешно, чин Maraje треба да се прилагоди хришНанском

култу и да ytje у круг хришКанске идеолопце. Стога имамо nojasy да зми)-

ска глава одсто)и у цркви 40 дача. Народно верование да змща мора да

„слуша литурги|у" налази CBOJC оправдание у религии; свештених

прихвата да зми)'а остане у цркви пошто се она сматра светом животи-

н»ом према традици)и источних народа и Сзетог писма.211 Тако зао де

мон (зми)а) nocraje добар демон KOJH обезбе^у)е cpehy, здравл>е и благоста-

ае, nocraje заштитник тора, стада и л>уди. Овде лежи об}ашн.ен>е за веро-

ван.е Саракачана у маги)ску woh 3>wje Kojy некад с«атра)у

}ательем> а некад на)веЬим заштитником човека и н>еговог блага.

Прорицаш будуНносиш

Прорицанье буда^ности je веома развщено Код сточара, а повсзмто

je с природним по)ав£ма, живот'Иаама и л>удима. Фатум» судбина, cpeha

или око што називамо случа{ем jecre стварност Kojy je могуЬно пред-

сказати, како Btpyjy сточари. Мс^утим, ,>иде)е KOJC дотерщинишу одго-

Bapajyha факта и Koje их уздооку до пр<дсказан>а нису увск видл>ИБе.

И«а сл>ча;сва кад оне ocrajy у сащи. Чин>енице и иде)е ¡авл>а5у се на

више начика".*1а И Власи и Саракачни су под великим утица)ем снова.

Испадаше зуба у сну значи смрт неког сродника. Ако пас зави}а ноНу,

нско he у породици умрети. Та животшьа, 4iija та)анствена сво)ства и

митолошке везе с паклом знамо, Hacrryhyje долазак Харона и тужи због

неизбежног нестанка човека за кога je везана.213 Човек свих епоха био

je изненаСен „смртним случа)ем". Смрт je увек об)ашн>авана као дело

неког и нечег другог, као казна, освета, а не као права стварност. Ако

гавран лети окомито изнад неке особе, н>ен живот je y опасности. Кад

прелеНе црна птица, Koja персонифику)е жалост и храни се лешевима,

сматра се да се она seh унапред mrrepecyje за особу изнад Koje лети."14

Bepyje се да орлови и ¡астребови тако^е проричу будуЬност. Због тога

се л>уди згрозе кад налеЬу изнад каравана или их прате на иском другом

80* А. Хацимихали, op. cit., 404.

801 Д. CpejoBuh, Лейенски вар, Београд 1969, 145.

110 С. G. Jung, op. dt.

ш А. Хацимихали, op. cit.

"• G. B. Kavadia», op. cit., 283.
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путу. За ове велике птице се каже да су Саволи.215 Да би се предупредило

зло Koje оне предсказу]'у треба певати песму: „Нека 1)аво носи TBOJC

нокте, нека те кугла погоди у срце. Дабогдя ти изгорело гнездо са свим

дтиЬима."216 Античка митологи)а je пуна примера у вези са прорица-

н>ем према птицама. Парнас, епонимни xepoj планине, изумео je гатаае

према лету птица, а Промете} je научно л>уде да тумаче ньихов лет.217

Тиреси)а, син нимфе, видео je Атену како се купа и био кажаен слепи-

лом, али je стекао способност да разуме говор птица. Тако je могао да

црорнче према аиховом гласу и лету, а у томе му je Помагала Khep Koja

му je одисивала лет птица, док je он ослушкивао rpajy и лепет шихових

крила."18 Док je Гордвде орао айву, око aera je летело ¡ато птица. Про

рок му je на основу тога предсказао да he постати крал. Фрище, што се и

остварило."19 Апуле} пише како се веровало да лет сове изнад куНе пред-

CKasyje Hecpehy TOJ куЬи.мо Власи Bepyjy да сова Koja крешти на крову

на)авл>у}е скору смрт неког у породили.'"1

Кад 3MHJa, животика Koja nosnaje та)не живота и смрти, пресеч6

неком пролазнику пут док се креЬе „према сунцу", истоку, значи прем3

страни света Koja одговара животу и добрим силама — то je добар знак-

Али ако ce Kpehe према западу, тмини, пролазника вреба несреНа.12*

Ако се на путу сретне пар зми}а HHje добро да се раздво}е, jep y про

тивном може умрети ¡сдан од брачног пара."'8 Друга варианта овог ве-

рован>а гласи: ако je реч о пару змща Koje се нагло разилазе и одлазе у

сулротням праицима, брачни пар KOJH симболизу)у ови гмизавпи, a 4Hja

je улога у сексуалном животу веома знача}на, у опасности су од развода,

што he изазвати озбюьне недаЬе и nopeMchaje у брачно) за}едници.м*

Брачни пар je у грчком фолклору често приказан као пар ами)а због

улоге Kojy SMHJa има у плодности. На пример, да би се излечила немоЬ

потребно je наЬи две SMHJe KOJC се паре у месецу Majy, одсеЬя им главе и

дати их импотентном мушкарцу. Он мора држати зми)ске главе у цепу

док слава са CBOJOM женом-ааб

Понекад се стадо Koje пасе нагло раздво}и на две групе. То je веома

лош знак за л>уде и нлхове послове. Може се страховати да то раздва-

jaae npcflCKasyje сукоб у целингату, наговештава)уЬи аегово изби)аае

са свим кобним последицама Koje могу да наступе. Чини се да ¡единство

стада представлю ¡единство л>уди.Я2в Не вал>а кад овца бле}и jep то пред-

CKasyje смрт укуЬана; из истог разлога не валя ако кош н>ишти. Други

115 А. Хацимихали, op. cit., 144.

"• С. Hoëg, Les Saracatsans. Une tribu nomade grecque. 1. Étude linguistique pré

cédée, d'une notice ethnographique Paris—Copenhague 1925, 57.

ш Д. CpejoBHh — A. ЦермановиК, op. cit., 321.

"• 1Ш., 418.

"• Ibid., 99.

«»о Апуле), op. dt., 70—71.

111 G. Weigand, Dit Агатами II, Leipzig 1894» 124.

111 G. B. Kavadiu, op. cit.

m A. Хяоимшеали, op. cit., 389.

'" G. B. Kavadias, op. cit.

"• Ibid.

"• Ibid.
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знак за човгка и аегове послове jecre ако га yjyrpy уплате зец

или |арсбица ко;« со нагло и бучно да)'у у бексгво. Тада je човек захва-

Ьен оющ што се на саракачпнском )<зику назипа „troxa", a што значи

„страх", предсказание веома непри)атног и нсизбежног изнена^саа.

Старо верова&е да зец доноси нссрсКу, о чему говори Суидас, веома je

рашнрено у грчком фолклпру.287 Степа Koja се изненада сурва, с планине

и Koja се откотрл»а у донор, страшан je прсдзнак. То je предсказание

смрти.228

Гледапе у илеЬку ujeiupy. — Ипак на)бол>и и на)сигурщци начин дэ

се прсдпиди будуКност jecre ,;читан>е из плеЬкс и jerpe". Из длеЬке

печеног овна чита се одмах после ¡ела, а чита она) KOJH то на)бол>е зна.

Он гледч плеЬку и преноси шта je на H>OJ „написано". Оно вероваае,

Koje je к«'Д Саракачана веома чврсто, упражаавалн су и клефти и армато-

лози. Поссбну част ужиза чобанин KOJH зна читати из плеЬке jep HHJe свако

обдарен за то.229 Прел^а видл>ивим знацилга на mu hrot предви^а се (пред-

CKasyje) цео животни ток. Све je записано: колико he ко поживети, све

о укуКанидга од главе породице до детета, а завет je да се ника; не лаже.

Кад je плеЬка чиста, без много лини)а, sepyje се да he игцати cnoKoja,

добра и напретка лично oiraj KOJH чита, а и аегово стадо у целини. Ако

je плфка ишарана лини)ама предсказу}е се зло. Што je више лини)а,

зло je sehe. Те лини)е значе рат, болеет, сдрт, обол>ен>е стада и друге

разне HCflahe у животу и послу.230

Као што се из ових података видн, предсказааа се тичу живота

по)единэца, породице, трупе или чак читавог народа. Гаташе из плеЬке

се npUMCftyje у цело) континентално) Грчко), а сачувало се до данас

чак и код Саракачана насел>ених у грчким градовима. Иэдали смо ретку

прилику да прйсуству)емо ¡едноэд такволх прорицан>у. После традицио-

налног ручка у породици Саракачанина Никоса Султи)аниса, изненада

je настао чудан та)ац, иако смо до тог часа сви скупа разговарали при

лично гласно. Од;сдном сви поглсди 6ejaxy упрти у домаЬина породице.

С неким мистячшщ досто)анстволх, до^айин je узео оглодану jarachy

плеКку и, Hajnpe упутивши необичан поглед ка небу, почсо да загледа,

npesphe и тражи линн}е живота и одрти, cpehe и успеха. Свн су као у

каквом заносу, стретьи и неизвссном очекиваау гледчли у страху.

Од}< дном, као у какзо) молитии, дом^Ьин поче вешто и нэдгрено да реСа,

слаже, више у стиховяма, судоине чланоза CBoje породице. Добро je

да плеЬка HHJC показизала нека веЬа одступан>а од истинске cpehe.

Био je то изузетно узбудл>из д>жизл»а5 за мене, {едче у правом смислу

речи спиритуалистичке сеансе чи)и je исход обично непредзидллв.

Уверавали су ме да плсЬка никад не „лаже" и као доказ испричали ми

)едан стваран д«>га1)а). Неки човек из аиховог рода изгубио се у планини.

После безнадежног трагааа за н>им, дородица je сматрала да je настра-

"' Ibid., 284.

"• Ibid.

**• А. Хацимихапи, op. cit., 147.

«« Ibid.
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дао и зато га je ожалила према важ^Ьим обича}имч. Ме1)утим, плеКка je

„показала" дч je он илак жиз. И дссило се чудо: после извесног вре

мена вратио ce CBOjoj куЬи.

Примори показу)у joui увек ¡аке корене егзорцизама KOJHMI су Сара-

качани судбински привржени. Кад се роди мушко доте, после дза до

три дяна закол>е со жртвени овац. Са аегове плеКке чита се дотетова

судбина, па се затим плсКка flaje ща)ци. НожиЬом се направи толики

отвор да се ма)чина брадчвица може провуЬи кроз aera; тако се доте

подгон. Bepyje се, прво, дт he кад одпасте ¡цоКи да тумачи знакове са

пд Нке, и друго, да he с ма)чиним млеком учврстити суд^ину Koja му je

„исписана" на пл< hKH.831 Корени глодан>а у плоЬку потичу кз давнина.

Према Мегасу, глодаае у плоЬку je везано за мистерэд'у Mitrpe, а то

вероваае je стигло у Грчку из Египта; посебно je било раззи5ецо у Ви-

saHTHJH. Према истом писцу, црква je на известан начин толерисала osaj

обича} KOJH се у CBOJOJ првобитности сачувао до данас.23*

HaJ43'fl'ntJK од свих иногобро)нях облика пр^дсказиваша судбине

KOJH много говори о сточарском менталитету, а м^ждт и пореклу древ-

ног прорицаша, jccre читаае знамо&а из утробе животшьа коме посебну

важност npnflijy и Саракачани и Власи. Члч се закол>е ован или jarae,

Hajnpe се погл<дч како изглгдя jerpa, дт ли на H.QJ има какзих задоб-

л>ан>а. Ако je чиста и глатка сматра се дч je то добар знак. Власи на Ов-

чем пол>у проричу noM^hy jerpe на OBaj начин: ако на доено), по н.има

неточно) страни одакле долази Сунце и живот, nocrojn оштар израила.}

родиЬе се мушко доте, ако je израшта) заобл>сн родгиге се женско. Свако

зад^-бл^нье на лево), западно) страни, Koja иначе пргдставл>а мрак и таму,

доноси Hecpehy. Према Всларду, читаше ^'дбине н«щоЬу ¡етре je вави-

лонска вештина, а била je разви)ена и код Етрураца.*33 То noTsp^yje и

Познати бронзани модсл jerpe на^ен у ЕоаКенци. Taj предмет je очиглод-

но био дсмонстрациони моД'Л KOJH се користио за уво^еше свештеничких

кандидата у мистери)е тфирицааа. Свештеници се нису ослашали само

на интуици)у кад су глодали у утробу жртвевдх жизотяа»а него на спе-

цифичне формуле Koje су биле готово матсматичке. Найме, ¡стра je била

поделана на чстири четвртине, а свака од н>их на четири Д-хта, тако

да je сваки одссчак имао CBOJe значение у терминима добро смишльене

космографи)е.234 Етрурске легенде говоре да je Tarer, дсчак обдарен

божанским лхудрошЬу, изоран из дубоке бразде близу Тарквини)а

об)аснио сел>ацил1а како да разуме}у Сожанска знамсша и како да проричу

из утробе жртвованих животиша.235 Легендарни римски BojcKOBolja

Цип угледао je у потоку CBOJ лик с роговима. Етрурски врач toy je npo-

рекао на основу утробе жртвоване животин>е да he постати крал> Рима,

што се и обистинило, али Цип се тога одрекао.*38

•" Ibid., 148.

*** Г. Меуас, BißMov 'йропХспоахоЫач, AaoyQcupia IX, 'A&fjvai 1926, 1—51.

M1 J. Wellard, The Search for the Etruscans, London 1973, 145.

•M Ibid., 146.

•*• Д. CpejoBHh — А. ЦермановиЬ, op. at., 3971.

•" Ibid., 495.
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Богате аналогИ)'е за прорицаше по утроби животин>а дружа антична

митологи>а. Поред Етрураца, код KOJHX je osaj начин достигав врхунац,

поменимо и друге примере. Чувени пророк, JaM, иначе Аполонов син,

имао je пророчки Д1р. Он je прорицао на Зевсовом жртвенику по утроби

жртвованих животшьа.237 Сибила из Еритре знала je да he улфети од

Адолонове стреле, али да н>ен пророчки дар неКе бити уништен. Крв

из 1ьеног несахрааеног тела натопиЬе земл>у, а из н>е he израсти трава

Koja he сачувати клицу н>еног пророчког дара. Стога, утробе животиаа

Koje се хране овом травом открива)у будуЬност.'38 У прорицашу noMohy

jerpe среЬемо се са системою космичке дивинацвде Koja je заснована на

премией да ништа HHJC случа}ност или коинциденщца. Све што неког

сна^е ¡лора бити последица закона KOJH удравл>а}у универзумом> не

само физичких закона него и духовних снага. За аихову космолопцу

тоже се реЬи оно што je Сенека веома суптилно рекао за етрурску:

„Они Bcpyjy да ствари «м,а}у значеше не зато што су се догодиле, него

да су се догодиле зато што mwajy значение."***

Клидон. — Занимл>иво je да ни на)'истакнути)И истраживачи Capa-

качана, Хацимихали}ева и Кавадиас, ништа не говоре о обича)у дрори-

цшьа noMohy клидона код ових сточара, иначе древшщ обича)у познатом

у цело} Грчко}. Ни ми такоСе нисмо ништа забележили о овом. обича)у

код грчких Саракачана. МеСутим» неки детали наговештава}у присут-

ност овог oöiwaja код Саракачана у СР Македони)'и. Уочи Иваадана

(24. |ун по старом календару), дево{ке ysHMajy воду са три или пет из-

вора. Тедна дево)ка je одевена као неаеста и она носи крчаг с водом на

глава; све дево}ке има}у венчиЬе од пол»ског цвеЬа око главе. Оне са

овим i рчагом, KojH je таксСе окиЬен ивеЬем, обилазе све сточарске ко-

либе, npcicajy их водом, а тако^е и л.уде KOJH ce ту затекну. Вероватно би

требало да следеЬег jyrpa проричу судбину домоЬу клидона; ме^утим»

дал>и поступак нам mtje познат, па због тога обича) ocraje недовршен.240

Према другом податку, такоСе са територи)е СР Мзкедошце, сараначан-

ске ÄOBOJKC ипак ставл>а)у клидон у суд са водом и оставл>а)у га Д1 дре-

ноЬи на ливади испод неког грма да би yjyrpy дрорицале.*41 Код овче-

полэских Влаха забележили смо да дсво}ке на Иван.дан одлазе у „цвеЬе".

Кад уберу око 17 врста разног ливадског цвеЬа од ¡едног дела лраве

венце, a BehH део чува}у за лек. Посебан ьенац je намешен за посуду

с водом. Кад падне вече одлазе на извор. Посуде окиЬене венцима и

напун>ене изворском водом nope^ajy укрут, а затим nrpajy око нлх

слева надоено и nesajy. Hrpajy тако^е и око извора док посуде пуне

водом. Ову воду cMaipajy светом и н>оме npcKajy ко;шбе, а остатком

Kynajy децу ради здравлл.

Ва)ганд, Veje и Томсон су подробно описали обича) клидона код

Влаха у Грчко). Код свих Влаха, д.-ца са упал>еним бакл>ама обилазе

сточарске торове уочи Иваадача и saKonasajy угарке са ових баклл

"' Ibid., 176.

Mi Ibid., 381.

"• J. WeUard, op. cit., 14«.

мо Архив МАНУ.

M1 Ibid.
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на улазима у торове, а затим дале велике ватре испред торова Koje лрес-

качу уз необкчку вриску и велику галаму. Дево)ке се окушьа}у уочи

Иван>дана у групе од 15 до 20 да изаберу на)лелшу KOJOJ дз|у име „Ару-

мака". ВЬу одену као младу и оките je цвеКсм. Потом свака од н>их баци

у метални крчаг по {сдан цвет за KOJH je прикачен лични накит. Са крча-

гом крену у поворци на челу с „младом". На цоласку sanesajy ову влаш-

ку песму:

Вида je како je лона,

Бела и румена као Туркшьа.

Погледа} joj груда

Како изгледа)у,

Као на)ледши ован.

Погледа} joj кецел>у

Како изгледа,

Као сир из каце.14'

Поворка се крсЬс прсма изворима и пева песце наизменично на влаш-

ком и грчком ¡езику. Кад се приближе првом извору, зацева)у на грчком

ову песму:

Мали изворе, ограден кдменом,

Да) нам воде да пи]емо

Да би чуо како певамо.*4*

Потом „млада" узима крчаг и три пута га дуни и празни, исто као на

свадби. За све то време, дево]ке nesajy:

Пуни, сестро, празни, брате,

Да би разл>утио нашу сестру.*44

Док се дево{ке Kpehy према последнем извору, оне nesajy на влашком

ову песму:

Где Немо ноНас боравити ?

Преко мора пролази караван,

Натоварен сол>у.

На челу je крипт момак

На белом кон>у,

Са рашчешл>аним чуперком на челу

И усуканим брцима на лицу.244

Код сваког извора обавльа)у се исте радоье. Кад напусте последаи, тада

с металним крчагом KOJH je напутьен водом крену до неког скровитог

места где оставе крчаг да преноНи. СледсКе вечери, на Иван>дан, дево]ке

се поново окупе и у поворци с „младом" одлазе по крчаг, iionaiubajyhji

Mt A. J. В. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 130.

'« Ibid.

•" Ibid., 131.

"• Ibid.
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све оне радтье с песма.ча Koje су изводиле претходчог дчна. Уместо три

извора, сада nocchyjy СРДДМ. Кад се опх»д заврши приступа се ритуалном

извлачеау накита и ,,читан>у" суджна. Свака д>;во|кт пажшиво заглсда

cßoj накит не би ли уочила кчкав белег KOJH щоже бита прсдглпк cpehe

или несреНе. Ипак je на)важчи}е виД'^ти д г ли се предсказу)е скора

yflija.246 Накит KOJHM се прориче судпша назиза се кльдон (хЯг/оогас)

што je грчка реч. Обича} прсдсказиваньа судшне на Иваадан помоЬу

клидона je добро познат савремени.ч Грцинч. Томсон и Veje су утврдили

да су Власи osaj обича) примили од Гркд.247 И код Влаха у Клисури и

Нсвески излазе дсво}ке на ливаде уочи Иваадша и 6npajy посебан цвет

на KOJH Beayjy caoje Син1)уве. Оне иду у поиорци на сличап начин као у

наведеном примеру, а док пролазе, народ им ставл>а новац у крчаг с во

дом.248

Клидон очиглгдно заузима знача}но месте у области мантике (веш-

тине laî.aaa). Први опис овог обича)а код Грка нэлазимо записан код

Византийца Теодора Балсамона с Kpaja XII века у н>еговом коментару

65. канона VI кончила. Балсамон напада ово гатгае и назнва га ^авол-

ским.249 Критичност према мантици нглазимо веЬ код Хомера у Или-

jadu. Хектср He-he да повуче во)ску на основу негювсл>ког знамен>а

nrn4jer лета, него савету)е: ,JeflHa je на)бол>а птица, за отацбину се бо-

рити." Наравно, то не значи да je мэнтика seh гада превладана; после

толико векова, очевици смо н>еног присуства и данас.250 Без обзира на

CBoje порек.ъо, ритуал je у целини в< ома стар. Он има за цшь да успостави

везу с мистичним силама Koje he одредити судбину л>удских биЬа и трк

б^дуЬих дога!)а]'а. Способност да се ризним чароли)ама прсдвиди какиа

he бити будуЬност, типично je обележ;е прилштивиог менталитета.

PaHHJe се клидон као облик гатааа, дивинавдце.. саакако cacrojao y не-

посрсдном поставллшу питаша силама невидл>ивог света. Данашн>и

клидон и стихови Kojn се то« приликом nesajy, >тлавном су л>убавног

садржа)а и замена су за некадашае мапцскс формуле без KOJHX ce про-

рицаае судбине HHJC могло ни замислити. Изговорена формула je била

први корак да се успостави Д'Доф с мистичним невидл>изим силама

од K^JHx je зависала човекова судбина. Мануелни сбред у кошаминащф!

са одговара{уЬим формулама je далеко од тога да представлю само прост

израз индивидуалних емощца.261 Михаил Арнаудов je уверл>иво утврдио

да je клидон, грчки обича), познат и другим балканским народима, на

првом месту Аромуншха KOJH су она) обича) без сумн>е преузели од Грка.281

Да су га прихватили и друш балкански номадски сточари, на пример

)уруци, noTsp^yjy истраживан,а Галабе Паликрушеве.258 Ми смо тако^е

"• 1Ш.

»" Ibid., 132.

"• Ibid.

249 M. Арнаудов, Сшудии лърху българскише обреди и лейнди I, София 1971, 314.

250 Хомер, Илщада, Београд 1975.

Ml M. Mauss, op. cit., 51.

Mt M. Арнаудов, op. cit.

253 Г. Паликрушева, Jeàan ЪурЪевдански o6u4aj код Jypvxa y околини Радовиша

Рад IX Конгреса фолклориста 1угослави)е, Capajeeo 1963, 336—369.
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код Турака у Призрену и код ¡едног дела Срба констатовали да се суд-

бина пгориче на основу белега у Купу, а изводи се о Ъур1)свдану под

назшшм „мартифал". ÓBaj обича] je потпуно аналоган кл::д<>ну не само

у ManijcKuM поступку него и у симболшщ KOJUM ce пр> д^чава будуК-

ност.254

Сшочарска магщска мисао

Основно питанье Koje се поставл>а стнологу после дескриптивне

анализе мапцских обпча)а и обр<'Д1, као и примера KOJC смо изиели из

ове области, могли бисмо формулисати озако: у чему je специфичност

мисли Koje одре^у)у и опрандша]у саракачвдске и плашке магзцске оои-

чз)е и обрсде, и Koje су н>и.соие пдяе всдшье? На дрии поглед изгледз

да je реч о мислима Koje су усмерснс на одре1)сне делатности, према

цшьу ко)и je потребно постиКи. Стога ее не треба чудити томе што су

кек i у мапци видели само радтье, а асну суштину третирали као умет-

ност ravaaa. Дсдуше има поступака кп)И делу)у сами од себе, снагом

Koja илг je уронена и Koja се без посрг детва икакве више силе умеНс из-

мсСу по}1:динаца K«»JH врше обрсд и цшьа KOJCM ce смера. То значи дэ

спол>на страна питааа сугсрише одлос на релаци)И сродство-ефскат

Koje не noBcsyje рационално расу^инавье него веро:!ан>е. Свакако дч

таква ус.дштена дефиници)а Manije не би могла задтлол>ити ову гако

изни}аксирану обича)ну и обрсдяу праксу балканских сточара, дефини-

4Hja с KojoM се не слаже ни Кавадиас, без судоьс на)бол>и познавалац

саракачанске Marnje. Због тога Немо, користсЬн се резултатим! доса-

дашаих научних откриКа у оно) области, докушати Д1 одговоримо на

питание, HaJKpahe формулисано, каква мисао CTOJH иза Manije ?255 ÜOCTOJH

неколико основних идс)а Koje служе као долазна тачка и ослонац ма-

pHJcKoj p¡ Д1ьи:

1 . ИД' :ja преноштышости je и по Кавадиасу ¡едаа од на}важнИ)Их и

налази се у BthHHH ритуала и магщскс примене К'-Д сточара; она се

cacrojH од увсреньа дч силе Koje управл>а)у светом или неким одре^еним

предмстщца могу пренети на човека или стоку cßoja caojcTBa и осо-

бинс256 укилико се човек или стока ставе у везу са тим силама или дред-

метима;

2. Hfleja супротности сила; угрожена личност, биКо или предмет

(угрожони од мрачних сила, урока и сличних зала) дг би се одбранили

могу ставю-и у д* ¡ство повол>не силе Koje OMoryhyjy човску и животи-

вьама да се заштитс од зла; разуме се дя je OBOJ H#:JH супротна друга Koja

ce cacTojH y томе да се човек супротстави злокобно) силн тако^е

злокобном силом, па дзе силе са истим сво)ствима не могу да делу|у

против себе садиос;257

254 Д. АнтошцевиН, 'Бур^евдански фолклор као оЗележ^е сйецифичносши и з<уеднице

ешничких груйа Призрена, Рад XIV Конгреса Савеза фолклориста JyrocnaBuje, Бео-

град 1974, 199—201.

"• G. В. Kavadias, op. cit., 286.

«" Ibid., 290.

"' Ibid.
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3. идо)'а ¡едчоставног одби]'ан>а зла помоНу непри}атног дсловааа

на штата тобожьа чула;

4. Hflcja очишКо1ьа je всома присутна у маги}ским обродима и риту-

алима; она се пр< дузнма и код л>уди и код стоке, и то посредством по-

вол>нкх сила Koje кеутралишу л>агу;288

5. иде)а представл>ан>а жел>ених околности и ефеката, Koja или зи

основу увсриье да човек у одре!?)еним околностима м^же у csojy кориса

покренути силе Koje управл>а)у светом, веома je скажно заступл>ена т

разви]'ена у маги)и сточара; она ce Hajfxwbe изражава покретим.а, речима

и драмским. сценама.28*

Из свих поменутих иде)а издвэ|а се |една главна мисао као основна:

„Жел>енч рсзултат доже се постиНи ако се човек, стока и н>ихов живот

ставе у везу ça одговара)уКом силом. — извором повол>ног утица)а.

MaiHJCKa oncpauHJa имплицира, дякле, два чиниоца и уз то н>ихово

повезиван>е."2во Поменимо та дза чиниоца помоКу KOJHX човек може

доЬи у везу. Први je Д"дир, а он може бти непосредян и посродан.

Посредан додир се одражчва у HCKOJ KOCMIWKOJ сили, или се до acia

доллзи помоНу каквог символа и знака. Други чинилац je дово!)ен>е у

дод.'ф, а понеь ад се обавл>а )сдноставним представл>ан>ем. Уместо да се

додир оствари матери)ално, он се представлю; найме, само се подражэва

додир и не иде се дал>е од тога.261 Каьадиас je издво)ио чегири катего-

pnje због ко;их Сараьач?ни прибегава)у маги)и: а) психолошку — Сара-

I ачан мора да се суочи с питан.има нмперативне нужности; у веЬини

случа)ева je реч о животним проблеладма; Ь) културну — знааа и тех

ничка средства сточара нису у могуНности да реше та питааа; с) сотщ-

jaj ну — сточарско друштво je оно Koje великим делом oflpe^yje потребе

и чини их неопходнима; осим тога, друштвени оквири слутава}у раз-

BHJaae знан>а и технике; они n ме посредно спречава;у рационално ре-

шен>е проблема; d} л.удску — човек и све животтьске врете Mopajy

да делу)е на ceojy средину да би преживео; маги)'а je средство превласти

на свету помоЬу акци)е icojy надахау)е.ава „Сваки од набро)аних услова

може се издво}ити од осталкх само адстраици)ом, што значи да у ствари

сва четири услова чине нераскщиву целину. Упркос различитости,

они се допун>у}у и ycKJiaîjyjy a да целина не губи ништа од свог изгледа.

Ови услови се у суштини своде на снажне мотиваци)е, у истк мах инте-

лектуалне, афективне, сощцално-културне, па чак и инстинктивне (у

ствари овде дeлyje закон самоодржааа), Koje noKpehy маги{ску мисао и

представл>а}у повол>не околности за н>ен развитак."263 Даклс, маги]а

чини целину саставл>ену од више елемената KOJH ce Memajy, и предмет

су ¡едне исте афирмаци)е. Из овога се може закл.учити да би било сасвим

цогрешцо претпоставити, како се то у више махова и чинило, да je ма-

"• Ibid.

•" Ibid., 288.

•" Ibid.

»" Ibid., 289.

••» Ibid.

•" Ibid., 290.
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raja (као и религи)а) ¡едино заснована на човековом страху пред недоз-

натим и та)анственим, на осеЬдн>у слабости пред ентитетима KOJH га

древазилазе.

Све поменуте идф (лреношл>ивост, супротност сила, од%)а!ьа зла,

очишНен>а, представллньа и друге) xoje служе као полазна тачка и ос-

лонац мап*)'и код сточара повезане су са свакодневицом у KOJOJ je човек

стицао и стиче лична искуства. То зяачи да je Baraja веома одрс^ена и

потпуно повезана са свакодчевним бригама сточара KOJH у н>у Bepyjy,

па je прилично ¡асна и н>ена утилитарна улога. Утилитаристичко схва-

таае маги)е нарочито je заступао Малиновски, коме су због тога доста

замерали. За н>ега je улога Manije у свакодчевном животу значила нуж-

ност, а не некакав натуралан, симболичан, епски> хроничарски и истори)-

ски сшке. То значи да je Baraja одговор на човеково ocehaae безнадеж

ности у ¡едном свету на KOJH не тоже дч утиче.264 „На Taj начин, она чо-

веку омогуКава да с поуздааем извршава на}важни)е задатке и да одр-

жава CBOjy уравнотеженост и CBOJ ментални интегритет у условима KOJH

би га без помоНи Manije доморалисали оча)ааем И зебаоад, страхом и

мржаолх, неузвраЬенощ л>убавл.у и немоНноч мржн.од(."ав5 Ова туадаче-

аа о свим поступщща jrçarnje проналазе неке одре^ене практичне ко-

ристи, одре!)ене стварне, ¡чоралне и физичке истине. Ни Касирср HHJC

далеко од утилитарних схватан,а Manije кад каже: „Мапцски обред никад

не протуслови човековим практичним напорима."2*8 Примера ради

узеКемо иск>гство о преношиьу тошюте са топлог на хладно тело, о

приледчивости болести, о трул>е»у ¡едне органске матерее icoja ce нашла

Kpaj друге што je веН у распадан>у, искуство на основу кога се може

заюьучити да je довольно доНи у д^дир с неким предметом KOJH има

жел.ену особину или CBOJCTBO да би се они стекли. КоришКеца ^^aтep ija

41 je моКи треба да буду пренете додиром уколщоноване су у симпатичке

acoujíjaiutje, CBOJOM бизарношНу flajy посебан тон читаво) маги)и и пру-

жа)у ¡едну од битних црта н.ене поп>гларне слике. Исто тако човек до

коси закл>учке и о осталим идс}ама Koje се дедукци}ом углавном своде

на две главке мисли целокупне маги)е: ¡едну о дреношл,ивости, Другу

о ефккасности додира.*87

Ова резонован>а по аналогии, Koja се не могу OÖJCKTKBHO прове-

рити, утолико су више söyayjyha што сточари рашолажу довольно

критичким и рационалним духом, како то показу)е аихова техника и

друштвена организаци)а. Свакако да у образован.у нлхове маги)ске

мисли учеству)у и други чиниоци у KojHMa je превасходна аподиктична

вредцост резоновааа до аналогии.888 Тако смо дошли до ¡едног од на)де-

ликатни)их дитан>а магще код сточара. Чиме се може об)аснити резонова-

н>е до аналогией? Понекад су случа)ност, коинциденидца, околност из-

ме^у два чиниоца лриближних, сличних или истих елемената довол>ни

да буду сматрани доследицом узрока. Покушава се изазвати блисца

сличност у додиру, барем на изглед, да би се достигла веза измену уз-

••« Н. К. Baroha, op. cit., 61.

269 Б. Малиновски, Maíuja, наука и pc.imniu, Београд 1971, 122.

'" E. Cassirer, Ogled o ¿ovjeku, Rijeka 1978, 110.

•*' M. Mauss, op. cit., 46, 92—93.

M» G. B. Kavadias, op. at., 291.
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рока и последние, контакта или yrauaja сличности. С д->уге стране,

човек К')|и ce налази пр'Д нсрошюим нитааом, а п<-д прк.иском дт га

мора рсшити (jcp je HaJ4i;uihe рсч о опстанку за)гд-ищ-:)> одлучу)с ее да

A-rjcTByje долазеЬи од ш«ог рсзонован.а по анал<>ги)и Koje чини прво

jearpo будуКег увор<;н>а. Ако се такво уворгже успостави, кол'.ктизна

свеет груде у K<>joj ce од* tuja OBaj феномен доноси суд о н>сму, прих

вата га или одбацу]е. У случа)у да га прихвати, она на н»ега прсноси CBOJ

престиж, CBOJ утица) на индгшидуалне свести и yrupljyje га као закон.

Осим тога, Tpajaibc, врсме, доноси CBOjy солствсну потврду.2"' По Мо-

совом дцпшьсн.у, )'Д:шо за)пд-1ичке потребе Koje occha читава група

могу приморати свс j- динкс те групс да у »сто врсме изврше исту син

тезу. Верова&е свих je поел« дгща потребе сзих, TJ. н>ихове ¡«длодушне

жсл>е. MarHJcKii суд je предмет соци)алног притиска, израз с«»ци)алне

Потребе, под чи))(м се прктиском ¡авл>а читава cepjija феномена Колек-

тивне психолоШ)с. Ова потреба Kojy су сви осстили, свима сугерише

цшь.270 Соци)алки пристанак KOJH лр«ди1жс М«с не налази увск пот-

врду у MarnjcKoj 1фимони балкансюк стичара. HHJC могуКно да се увек

достигне сагласност свих чладова у ¡сдчом питаау, а поготову не може

за)сдкичка одлука остати правоснажна за сл< д^Ьс гснераци)с. Тачно je

да je öpoJHe елсменте ¡narnjc створио и квалификовао колсктиз. Радн,е

су ритуалнс и за)( диичкс, а понавл>а)у се по традиции. Мс1)утим, можда

апсурдцо и нротиирс-чно изгл« д i да ce Maruja испол>ава и као пракса

по](.дппица KoJH je вршс изоловано и та{анствено, чссто и кришом-

Очшлсдно да су ово само хипотезе Koje се ди)ахронички не MOI У

проверити с обзиром на то да етнографско посматраае не располаже

никаквим средством за проучаван>е традиционалних феномена у тре-

нутку н>иховог aacrajaiba.271 Судоина сточара у наше дше je y све ма-

ibdj зависности од лриродних сила, jep с м.од<фним начином rájela

стоке и све miipHAv образованием заборавл>а)у се и налушта)у маги)ски

обича)и и обрсди. Општи заюъучак би био Д1 ce Manija (и средства и

доступци) код сточара заснина на резонован>ш;а по аналогии. Настала

под притиском нужности и у афектизно} юшми Koja из н>е исходи, та

резонован>а су затим подогнута динамизму сточарског друштва. Мое

каже да у самом корену л;аги]е nocroje афективна сташа из KOJHX Hacrajy

ttiiysHje, и да она нису индогзидуална него су резултат мешавине личних

octhaiba jcÄHHKC са оссКан>има целокупног друштва.872

TpoHCMUcuje (иреношена) у Matuju

На основу изложених иде)а о животу, природа и могуКности ути-

цан>а на н>их путем маги)е створена je и посебна маги) ска пракса Kojy

надахн>у{е постулат пренохшьивости. Постулати пренохшьи юсти (транси-

MHCHJe), како je утврдао Кавадиас код Саракачана, могу бити ¡едаоставни

"• Ibid.

170 M. Mauss, op. cit., 81—82.

»" G. B. Kavadias, op. cit., 292.

"• M. Mauss, op. cit., 82.
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И митски. JeflHOcrasHoj трансимиси)и служи реалност као полазна тачка,

познаван>с спол>н>ег света KOJH je заснован на перцепцией и опсерващч'и,

а уз то и на здравом разуму. Очиглодно je да то познаваае не одговара

увск научним под-гцима, али се зато не може порицати аегово nocrojaibc.

Управо je то познаван>е дало маха стваран>у постулата преношл>изости

KOJH овде дотерминише садржину и усмерен>е од"овара}уКих обича)а.

Захвал^уЬи H>OJ, сточар успева да схвати особине и csojcraa различитих

ствари, оних Koje му недоста)у и Koje су му потребне; на)'зад, то позна-

üuibe му OMoryhyje да симболизу)е неке жел>ене исходе полазеКи од

речених CBojcrasa. И OBaj покрет je везан за резоноваье по аналогии.'78

Митолопцу Koja одре!)у)е трансмиси)у прве врете, сточари су заборавили.

Културни контекст мига у аиховим мапцским обредима, Haj4cuihe не

сачи&ава никакву посебно разра^ену нараци)у. Он je више символично

назначен да подстакне, опише и оправда конкретан обредни поступак,

да оживи jrçpry ретроспективу стално присутну и актуелну. У том слу-

4ajy миг доби)а знача)ну друштвену улогу.274 Ако су заборавл>ени ми-

тови KOJH су створили одрс^ене ритуале, nocrojaae универзалних сила,

чак и анонимних, назире се ¡ош увек иза предмета KOJH их aiMöarasyjy,

а извршилац се налази усргд подруга мига и митске атмосфере чак и

онда кад се они више не изражава)у неком формулом или причом.

Митологи)а сточара нема за собой пеку задивл.у)уЬу историку као

друге митологи)е. Она je углавном наглашена или често саопштена

салю у H3JocHO3HHJHM стиховима или неколиким речещщама, Koje су

сведене на кратку алузи)у, a iiajyemhe, што се могло приметити у ана-

лизи rpaî)e, на симболику. Ове митолошке прсдставе ретко живе ван

обрсда. Они KOJH су их први сврстали у системе jecy филозофи. Езо-

терична филозофи)а je дша теори)у представа marnjc.276 Изражаваше

мига С1одболима само noTBpl)yje она снажца осеЬаша сточара пред ства-

рима и flora^ajHMa Koje треба решити. Као што смо нагласили, ози сим-

боли су долови KocMoroHUJcioix митова, иначе всома разви}ених код

народа Блиског истока, посебно к^д номадско-сточарскнх племена

Прсдоье и Мале Ази)е к М< дитерана. Кореки овог дштотворства сежу у

далеку прошлост. На жалост, наши номадски сточари HCMajy археолош-

ких споменика на ко)илха бисмо могли пронаНи ндхове евентуалне ми

толошке пр<-дставе. Мс^утим, опипл>и:Ш)и докази nocroje на другим

странама и дибро je да их навсдемо ради порс-1)сн>а.

Мсдитеранске културе неолита обилу)у космичким орнаментима.

Посебно je Мссец, иначе приказан у разним вари{антама, морао са сво-

JHM менама из дана у дан изазивати чу^еше и поштоваас и, сасвим ло

гично, acouHjauHJe натприродног значаща.*7« Човек je веоща рано вндео

CBoj сопствени одраз у „жиноту" Мссеца, и то не просто зато што се

шегов сопствени живот свршавао као живот свих организама, него

зато што су ньегова сопствена жеС за регенератном и н>егове наде у

•" G. В. Kavadias, op. cit., 298.

•" M. Mauss, op. cit., 80.

"• Ibid.

"' A. Benac, Neolitsko naseljt u Lisiciama kod Konjica, Glasnik Zemaljskog muzeja X

n. s., Sarajevo 1955, 73.
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„поновно paíjaae" доби)али потврду из чишенице да увек nocrojH нов

Месец.277 Месец je тело Koje расте, опада и ишчезава, тело чи)е je посто-

jaae подложно универзалном закону nocrojaaa, рог)ен»а и смрти. Месец

као и човек има CBOJ ток живота у KOJK je укл>учена трагеди}а пошто се

аегова слабост завршава смрЬу као и човекова. Звездано небо je три

ноНи без Месеца. Али за том „orçphy" долази поновно ра^аше, „млад

Месец"; он се поново раг)а из csoje сулстанце, сходно свом одрег)еноч

току живота.278 Стално враКаае на н>егове почетке и циклус KOJH ce

¡еднако понавл>а чини Месец управо оним небеским телом, изнад свих

других, Koje има везе с ритмовима живота. Стога не изнена!)у)е да он

управл>а свим оним областима природе Koje пад-ijy под закон повратних

циклуса: водама, кишама, бшъним животом, плодчошКу.27* Онда HUje

случа}но да се лунарно гледиште у мапци балканских сточара тако бо

гато развило и сачувало до данас. Оно што их Beayje за Месец ни)е само

плод н>ихове маште него од;ек древних верован>а и архаичних симбола

цраистори)ске традици)с симбола спирале, змИ)е, крста и слично, сим

бола KOJH су израсли из схватанл Моссца као мере ритмичких промена

и плодчости. М<>ЖД1 ова везя измену човека и космоса заснована joui y

тако далека времена, на први поглед изглодэ само вешта и духовита

претпоставка. Мс1)утим, она je очигл« д*то митска баштина Kojy надазимо

код данашн>их сточара, чи^и je мапцски контрапункт ¡асно присутан.

При сваком ,,стваран>у" (биолошкоц — л>уди и стока — психолошком

и др.), сточари се користс маги)скид; обредима у 4HJoj ce суштшш налази

космогони)ски лист као архстютски модол. Мит KOJH додразумева реак-

туализащцу тога 1фиморди)а.-цюг чина. Космогони)ски миг код сточара

je део шихове стварности и н.их< >se ку.'пуре, састашъен из читавог низа

симболичних npojcKHHJa KOJC об)ашн>ава)у одре^ену реалност. Очигледно

je да je космогони)ски миг у сточарада) мапци „raison d'être", н>ена по-

лазна тачка. Мит не заузлма место у оквиру ¡едноставне трансмиси)е

као такве, али je ИПак ту присутан дч поткрепи н>ену ефикасност. „Ове

две Бреге акцН)а: митска трансл\иси)а и ¡едноставна трасмисщ'а, подстак-

нуте постулатом о прсно1шьивости, као и иде)а KOJC croje иза ньих, нису

у судротности ¡една са другом него се уза)амно допун.у)у. Иде)е се зас-

HHsajy на два аспекта света Koja коначно сачшьава)у ¡сдан ¡едини свет.

И ове две врете акцИ)е уклапа)у се у ¡сдан j- д:1ки процес чи)а д ia компле-

лхентарна вида представл>а}у. Тамо где обича)и одре1)ени мигом досежу

до CBOje границе, на сцену crynajy поступци надиснуги цознаван>ем и

резоновашем по аналогии, дч се доврши дело првих. Уосталом, KpajaH

цил. су човек и н>егов живот."280

Што се тиче осталих идс}них представа у мапф!, неке су поза}мл>ене

из других области друшгвеног живота иди релипца; тако je, на пример,

идча о духовним биКима и богу Дошла из хришЬанства. Подзуцимо да

je качело аналогще емпири)ска представа о повезаности свлх ствари пре-

ма Лихово) сличности, представа да оно што je слично изазива сдично

»" М. Eliade, Patterns, op. cit., 158.

"• Ibid., 154.

"• Ibid., 279.

"• G. B. Kavadias, op. dt., 299.
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односно да сличне р?дн>е изазпва)у сличне последние. Мс^утим, са

аналоговом je у вези и начало да око што je жкад било порезано и у

додиру ¡едно с д~>угим, и дчл>е остаje после одва)ан>а у вези и Д'-дпру,

па и дтл»е делу)е jf-дчо на друго.281 Оно чисто интелектуалистичю > Фре-

зерозо гл< диште и н>егова „хладча видовитост" лрема маги)и су сасвим

страни сточарским маги)ским обича)има. Н>егова тумачеаа су подзргли

критици многи научници. Симпатичке формуле да слично производи

слично или дл супротно делу)е на супрогно нису довол»не да представе

укулност сложеног симпатичког обреда, сматра Мое. Изван тога увек

nocTOJH нешто као остатак KOJH HHJC занед\арл>ив. Потребна je joui Hfloja

о присутности снаге или силе и ИДс|а о само) marnjcKoj средний. Бише

знакова говори о присутности силе. То су на првом месту жртве на«е-

н>ене силама, заги« молитве, mmoKauHJe, разне забране и слично. Што

се тиче симпатичке церемони)е, она сама од себе производи посебне силе.

Стога се оне не обавл>а)у као обичан чин, jep Marnja у сущтини и зависи

од мистичних сила.'82 У свим маги^ама и у целокупном човечанству

користи се симпатички поступак. Особености ове врете обредз преносе

се традици)ом. Теоретски узего, вари)аци)е на тему симпати)е су тако

6poJHe да je готово помрачу}у.

Ова два поменута маги)ска начсла наизменично констелира}у уз

митску повезаност. 01Ш човску помажу дч узроке ствари налази у самим

стварима, било по сличности било по Д"Д:фу, па се човск према том.е

налази измену и посрсд тих ствари и у акцией Д1 аима загосподари пу

тем имитираиьа.283 С друге стране, посматраше посгупка трансмиси)е

noKasyjc, а то морамо посебно подчуЬи, да чиниоци издеру KOJHX ce

успоставл>а одре^ен однос представл>а)у хомогеност квалитета. Ilucrojí»

сагласност измену сво)става, кпалитета и слично KOJH се желе стеЬи и

врлин,а различитих предмета ко{има се одтюс успоставл>а да бн се задо-

вол>ила та жсл>а. Чврстина гвож^а и лобан.е o6es6e^yjy чврстину живог

биКа; сласт меда — слзст живота; миожина зрна — множина производа;

мушко Д'.те — ра!)ан>с мушкараца, итд. У OBOJ сагласностн уочава се

да се квантитативно позива на квантитативно, квалитативно на квали

тативно, апстрактно и симболичко на апстракци)у и симболичност,

функционално на функционално. Само Кавадиас сматра а то заслужу)е

да се посебно подвуче, да се ова хомогеност квалитета ослан>а на класи-

фикаци)у реалног Kojy су Саракачани сами конструисали.284 Прелазак

с jcffíe врете врлина на друге можо бити ¡едино у границама симболич-

иости, чиаеница Koja не оспорава него потвр!)у}е хомогеност. Испод ове

игре треба прспознати мпсао, у иста мах позитизну и селектизну, Koja

поново свсд(зчи у прилог посто)ан>у рационалног д/ха и познаваау

света код сточара, што je тесно везано за аихову тащу.286 Мигско и

апстрактно могу се пренети само прсдстаьом нског симбола или знака

(мессчсви орнаменти на сукн>и, црна 6oja као знак жаяости) jep они сви

281 Ц. Фрезер, Злашна {рана, Београд 1937, 59.

'" M. Mauss, op. cit., 92—93.

283 Л>. ЖивковиК, Начернено йорекло и шийови йразноверица, Савремена школа

3—4,Београд 1955, 227.

<м G. В. Kavadias, op. at.,

•" Ibid.
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представл>а)у разудиьиве реалности. Напротив, преношенье стварног

crojcTBa (крв ускршньег ¡апьета KOJHM ce уцртава крст на дечаковом челу)

захтева непосредак додир, ако не и матсри]алан.28в Дакле, сточарска

¡Baraja садржи рационалне и митске елементе KOJH су много богати)'и и

сложении од било какве обичне имитацэде и трансмиси)'е на ко)има

Фрезер заснива enoja мюшьетьа, или од било каквог инстинкта на коме

Бергсон гради csojy теори)у о магщи, сматра)уНи да je ,,мапца уронена

човеку пошто je она само екстериоризашф жел>е KOJOM je исдуаено

срце".887

Постулат супротности сила и сила очишНеша Koje се позива}у да

цеутралишу мрачне и та)анствене препье сила потпчу увек од мита:

3MHJCK3 глава и цепаница закопана на улазу у тор, симболи су творачких

снага и неутралишу све оно што прети животу. ПссЬи измет и вилино

вретено KOJH ce носе као ама}ли)е не допуншцу демонима и вилама да

делу)у против детета, jcp би у ствари деловали против себе самих пошто

je оно присво)ило аихове врлпне. Вода, изиор живота, као и ватра или

земл>а, чисте су од л>аге Kojy наносе зли духови у yioiaibajy их jep су им

противне.288 Призииаье сила, па дрема томе и прибегаван>е миту, ост-

Bapyje ce y свим случа)евима сем у сцени на дан БожиНа. Усмереае

поступака: родчост, животни усдови и дуговечност, недаНе Koje прете

биЬу детерминишу прибегаванье примарннм услозима. Напротив, бо-

ЖиНна сцена кад дово)ке ссд-^и непомично на землей подражава)у овце

Koje да)у младе садржи немитске елел!енте пошто je реч о делован>у на

секундарне узроке.280 Прш;он>у}уНи csojy Marnjy, сточари изражава}у

снажну жел>у, потребу и наду да he постайш некакав резултат. Marnja

сточара открива посебна гледишта заснована на космолошким схвата-

н>има у Koja\ta апстрактне идо)с силе представл.а)у придарне узроке

н>сговог света. Ове силе изазииа}у код сточара супротставл>ена occhaiba:

¡едно уз друго CTOJC над! и страх, неповереае и поштоваае. Чим су

извршиле CBOjy лщси)у, силе Koje су донеле дете на свет, nociajy опасне.

ОчишЬеае детета в породил»с после nopo^aja има за цил> да их осло-

б(>ди присуства тих сила Koje се од тог тренутка сматра)у нечистима.

Жена, симбол универзалне плодности, такоСе се сматра нечистом У

време менсгруаци)е, дакле опасном пошто се шене творачке врлине, а

самим тим и силе Koje иза аих croje, ¡авл>а)у у том тренутку у CBOJOJ

пуно) снази. И зми)а се може употребите као ама)ли)а тек онда кад буде

благословлена у цркви; то je поступак ко)И ублажава н>ена опасна CHOJ-

ства, увек присутна уз н>ена благотворна сво)ства.290 Сточар oceha да

потпуно зависи од тих сила. Он их призива, обраЬа им се, али ньегове

MarHJCKe машс!улаци)е не доводе увек до жел.еног резултата. Питреоно

je да се те силе смилу)у и да му подаре cßojy наклоност, па се стичар

може видети како насто)И да их умилостиви. Он им приноси мед, сир

"• Ibid.

"' H. Bergson, Les deux sources de la moral et de la religion, Paris, P.U.F., 1961,

208.

"• G. B. Kavadias, op. cit., 300.

»•• Ibid.

"• Ibid., 302.
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маслац, ВОДУ, вино, прави либаци)е Koje се приносе на жртву ентитетима

KojH одре!)у)у аегову судбину. Жртве непосрсдно утичу на силе и оне

су моЬне саме по себи, без икаквог божанског утица) а. Богови немз))'

никакву улогу у жртвама. Жртва се наметнула у магэди до те мере да je

у H.OJ постала главки садрж^. Мое сматра да жртве долазе пре од мита

него од Maníjate примене. Битно je да се прк свим жргвада успостави

комуникаци)а са силама.291

Ови примери jacHo показу}у да маги)ски поступци код сточара не-

Majy ничег механичког ни лрисилног. Фрезерово гледиште о маги}и,

у Kojoj човек силом и принудом а не помирл.ивошНу и молбама призива

натприродне силе, сасвим je стране мапци код сточара. Чак и у Hajjefl-

HocraBHHjeM маги)ском обреду nocrojn известно афективно стан>е Koje

ce oceha и у мотивации и у мигу KOJHM je пропраКена juarnja. Сточар

применив cBojy Marajy у посебном, психички сложеном и устрепталом

стан>у Koje нема ничег sajrдчичког са станьем у KOJCM ce маги}ском чину

прилази чисто механистички.292 Понекад се читава за)едница налази у

стан>у велике емоционалне напетости Kojy тумачи као поруку из света

натприродног. Силе Hehe аутоматски ни обавезно дсловати само зато

што je обавл>ен маги)ски обред. Човекова вол>а, изражена н>еговим

поступцима, jecre она Koja he их позивати, али она HHje одлучу)уНа.

Изгледа да она пре представлю изазов тим силама, али HHje извесно да

he га оне и прихватити. На}зад, у тренутку кэд се Догоди желлни

утисак, човеком овлада осеЬаше да се збило нешто изузетно, па je и

ьегова душа пуна дивл>ен>а и усхиЬен>а. ОсеЬанье сигурности и свеет о

помоЬи сила, joui више yrapiiihyje веру у успех. У то смо се и ми уверили

док смо посматрали неке мапцске обреде код наших сточара, на пример

да би се болесник излечио или стоци вратило млеко. Мапцски чин je

oGaujbcH уз много наде и вере Д1 he се болесник излечити, а стоци вра-

тити млеко. Ово пропратно психичко стан>е само потвр1)у}е аксиому:

где нада npecraje, ту се живот завршава стварно или као могуЬност.***

Према Мосу, стаае колективног транса и опште пренадражености утиче

код примитивних племена на то да се обред прихвати као ефикасан.

Рецимо да je Marnja лечен>а у сличном положа)у; сви су у ишчекиваау

наде. У обредно-магщско} стварности балканских сточара, где je nojaM

мане заборавл>ен, ипак nocrojH неко стаье соци)алног немира и сензи-

билитета у коме лебде све Hejacne мисли, сва надааа и узалудна страхо

вана. То дя)е облик бивше категорще мане, што се изражава веровааем

у магщу. Дакле, из тога произлази да je мана, чак и ¡едза осетна, за

Moca HepasflBoJHa од Manije. Инсистиранье на овим Мосовим закл>уч-

цима je из разлога што je аегова анализа без претходног теорщског

става довела до сличних заюьучака на примерима балканских сточара

а то само доказу]е вал>аност Мосове теорще.294 Jep сва ова душевна ста-

н>а, зависно од митских иде)а KOJC су учвршЬене у Maníjacy мисао, нео-

ДОЛ.ИБО ce Besyjy за н>у стварно или потенци}ално. Ово нам омогуЬава

1(1 М. Машз, op. cit., 45.

••* G. B. Kavadias, op. cit., 308.

3(3 E. Фром, Геволуци]а чаде, Београд 1978, 23—24.

•м M. Mauss, op. cit., 115—133.
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да схватимо како Manija код сточара ни)е само механична или рационална

.4ir¡ii и него она сгдржи елсменте и искуства дожнвл>еног, што je чини

мною богати]'ом од ji дноставног резоновааа по аналогии или било Kojer

другог."5

Вера у ефикасност мапцских обича)а и обреда, за Kojy смо установили

д*1 je нслоколебллша код наших сточара, налази се у склопу }сдног целог

психолошког механизма. Manija д ¡к- скагу члановима сточарске за)ед-

нкце да отклоне !>• д hc Koje долазе од натприродног, a Kojer се они

плашс, па такэ доприноси да стскну и огромно самопоуздиье.29* Отуда

je всрован>е у ефикасност маги]скс м<>Ни тако дубоко укорешено у ми-

сао сточара да у н>у нлко не може ни посушьати. Ово вероваье mije

подгфгнуто и не зависи }<дино од рационалних очцгл<даости, као што

je случа} с научним верованием- Вера у мапцу нужно прстходи искуству.

Човек се бави маги)ом зато што Bepyje у н>у. Manija ужюа такав ауто-

ритст да, сулротно сиак"М искуству, у начелу не поколсбава верование;

другим речима, она измичс свако) контроля. Мое кг,же: ,,Чак и нело-

вол.не чишенице o6phy се у н>ену корист, jep се увек мисли да су оне

поокдица неке протиине маги}е и уопште последоща чишенице што

нису били остварени условк за обрсд."297 Ако силе не одговоре увек

кад их човек позива, ао mije стога што je поступал неефикасан, него

зато што су силе изнад човпка и аеговог дела, дчкле сразмерно слободне

силе по себи. М':^утим, нада je jaKa и неутолэива уттраво због тога што

човек м^же дожлзсяя и разочареае у csojy наду.288 Можемо с пуним

правом заюьучити дд су нада и вера кра)н.и цшъ сваке Mamje. Човек

KojH одржава маги)ске обр« до и ритуале Bepyje да he му они помоги,

да he Нэегова Manija довести д> тога дг усце. Вера и нада у Marnjy пове-

syjy све чланове сточарске за}сдчице у цил>у општег напретка и без-

6cfl:íocTH. J< дчоставно, они Mopajy дг sepyjy како би победили CBOJC

супарникс. Тако магщски обрсд nocraje предмет колсктивног прсдод-

ре^сал.

Jcfl-ía од основних мисш кад je реч о маги)и, Koja има cBoje акцще,

щетод-;, процесс формиран>а постулата я поступака, у суштини има праг-

матички смисао KOJK се развща долазеЬи од основне мисли према KOJOJ

се жгиьени резултат постиже „успоставл>ен>ем везе" измену корисника

MarHJe и извора yTHuaja. Кавадиасову iiflojy о прагматичности Marnje.

Koja се ствара на основу искустава и д-яуквдама према резонован>има

по аналогией, sacrynajy и другн аутори. "• Полазне тачке око KOJHX

MarajcKa мисао осцилира и №>je чине н.ену основу и саставни део je миг,

перспективно сазнаье о сполльем свету и разуму- Maraja се управлл

предка мигу кад се на!)е пред основним космологи)схим или антрополи-

пг]еки:ч питан>има (жизот, плодтост, родюст), као и пред мрачним

силама и утица{има KOJH потичу сд примарних узрока, или их представ-

Jbajy и CTOJe изван искуства и знааа. Насупрот томе, Manija се надах-

IM G. В. Kavadias, op. dt., 303.

"• R. Revendis, op. àt., 18.

117 M. Mams, op. dt., 86.

«•• E. Фром, op. dt., 30.

••• G. В. Kavadias, op. dt., 304; M. Mauss, Manuel d'ethnographù, Paris 1967»

235.
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ayje знааем над се на!)е пред било KOJHM другим питааима Koja долазе

од секундэрних узрока. ,,Маги)ска акщца се, дакле, организме према

oflroBapajyhoj ситуации. 'Дово^еае у везу' je час усмерено ка митским

ентитетима, час ка чулним и разумл>ивим елементима, према вдо)ама

на Koje се ослааа. Да би се деловало на прнмарне узроке мора се проКи

кроз н>их. Да би се деловало на секундарне узроке могу се корпстити и

¡едчи и Друга, зависно од случа)а. Отудэ потиче и диференци]аци)а

садржине обреда и магИ)ских обича|а. Ме^утим, маги|ска мисао je услов-

л>ена мисао. Она je, дакле, ангажована, па према томе изложена разним

психолошким, соци)алним и културним кретанлма Koja н>ене пропо-

зищце и манифестаци)е чине предметима соци^алних митова."300 Из

тога проистиче да je магИ)ска мисао комплекс у коме се многобро}ни

елементи cycpehy и преплиКу, везу)уНи се уза)амно ди)алектичким од-

носвда: космолошки и антрополошки митови, соци^ални митови, рацио-

нални поступци и елементи (класификащце, знагьа, искуства, судови

резонован>а), камере, разни д^живл>ени догами и афективне, или друге

МотивацИ)е (желе, надан.а, страх, зебн>а уз поштован>е пред та^анстве-

ним, величанственим, трансекденталним), соци)алки динамизми, колек-

тивни елементи, ¡едком реч)у — манифестащце психичких и тоталних

феномена или тоталних соци)алних феномена.301 Сви ови елементи су

присущи у MarnjcKoj мисли и, разуме се, у Marnjocoj ррдн,и Kojy она де-

термикише. Због тога се и не могу сасвим ¡асно повуНи границе измену

физичке реалности и имагинарног света и митова.

Пошто смо ход и структуру мапцске мисли овако обухватили, н>ено

поре^оье с немаги)скс>м мишл>у nocraje релативно лако. У погледу

структуре, оне су различите. Разлике се испол>ава)у у природи н>ихових

премиса и гарантщама истинитости зактьучака, као и у структураци]-

зьнхових елемената уопште. Немаги)ска мисао у целини располаже прей

мисама Koje сачи!ьава5у рационални елементи, те приступа рационално) и

експериментално) верификации CBOJHX заюьучака. Maníjoca мисао

носи митске премясе, а н,ени се закл>учци ослан>а)у на миг. Измену ове

две KpaJHOCTH има прелазних ста&а KOJH ублажава)у разлике. И нема-

гщска мисао ослааа œoje закл>учке на соцщадне митове. А я магад'ска

мисао, Koja се односи на обреде {едноставче трансмисэде, садржи премисе

и пропозици)е обо)ене рахдюнално, иако се у CBOJHM закл>учцима ослан>а

на митове. Ове констатаци)е показу|у да се може успоставити известан

континуитет измену немагвдске и маги]ске мисли. Прелаз из ¡едне у

другу обавл>а се, полазеЬи од за|едничких прагова, а у функции од

врете делова реалног KOJH су узети у обзир и од врете могуЬности знаша,

компетенци)а припада рационалности. Кад je реч о деловима KOJH су

подвргнути мигу, компетенци)а припада мапц'ско) мисли. Пошто из-

ме!)у делова реалног nocroje даалектички односи, исти се односи огле-

да)у и у различитим начиниди доловаша на реално.302 Да ли сточарска

маги)ска мисао сведочи о неком посебком менталитету, или, другим

речима, да ли нас коегзистенци)э мапцске мисли сазнан»ем или рацио-

"• G. В. Kavadias, op. dt., 305.

"» Ibid.

•" Ibid., 306.
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налном мишљу присиллза да код сточара претпоставимо постоЈање

плуралптета логика ити м^кталптета? Дт иги не могли бисмо најкраће

одговорити, али истина нтмеће овај закључак: магија балканаксих но-

мгдских сточара није као друга мчгнја; може се слободио рећи да она

има своју особену природу и боју.

Социјалне улоге сшочарске магије

Морфолошки и еколошки оквир у коме се сточари крсћу, њихов

друштвени простор и социјалне чињенице (стани, експлоатација добара,

места миграција, итд.) у којима длује магија, несрећна и неутрално

срећна места (кланци, превоји, понорн, вододсрине, раскршћа, извори)

с којима су сточари у сталном д' <диру везана су и за стране света, за живот

и смрт, за добро п зло. Исток увек означава живот, залад смрт. Навели

смо примср десне и леве (источне и западне) стране и њихов значај у

прорицању будућности помоћу јетре. Овде ћемо навести друге при-

мере. Источна или десна страна значе још и здравље, плодност, рађање

мушкс деце, јагњење оваца, благостање, слободу, мир, срећу. Западна,

лева страна значи болест, јаловост, рађање женске деце, рађање ов-

нова, немаштику, ропство, рат, несрећу.303 Ови примери сасвим јасно

указују на то да сточар приступа овој класификацији према начелу:

повољно и неповољно. У нашој науци је већ скренуо пажњу на ова пи-

тања Слободан Зечевић.304 И код других народа се десна (источна)

страна сматра сретном, а лева (западна) несретном. Хомерови спевови

говоре о истом празноверју код Хелена. У сваком случају, ова веро-

вања имају култно обележје. Тако је и дошло до различитих мишљења:

једни узимају да се десни правац односи на соларни, а леви правац на

лунарни култ. Други, да је значзј десне стране као позитивне особито

развијен у патријархалним номадско-сточарским срединама, где је пре-

тежан утицај мушких квалитета. Без обзира на позната мишљења, очи-

гледно је да је ова дихотомија у зависносги од митских гледишта која

се односе на ране видове живота.305 Чини нам се да се у овим ггриме-

рима срећемо и с ј(д л*м значајним појмом у магији, појмом симетрије

на коме је Мос веома инсистирао. Пошто човек има десну и леву руку,

десница јсдног нужно сД^овара левици другог кад се сукобе дза човеКа.

Моја магија је за мене религија, а за вас је урок, ваша религија је за мене

урок и магија у датом случају. С тог глсдишта, једна нужност је на страни

добра, а друга на страни зла.306 Лич пише: „Десна и лева рука исто тако

су и јсднаке и различите, па ипак сродне. Закључујемо стога да су у

друштву, онаквом какво стварно постоји, сви такви природни парови,

без разлике, бременити културним значењем — као што су и праузроци

симбола добра и зла, допуштепог и забрањеног."807

"» Ш., 355.

ам С. Зечевић, Десна и лева страна у српском народном веровању. ГЕМ 26, Бео-

град 1963, 195—201.

,м О. В. КауаЛаз, ор. аг.

,0* М. Машз, Мати.1 аУегНповгарМе, ор. см., 256.

••' Е. 1ЈС, КМ-1лт $1го1, ВеоегаЈ 1972, 55.
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Три царства: минерално, бил>но и животшьско HMijy у човековом

животу посебну улогу, а тако!)е посебну и у оквиру саме Miraje. Ре-

цимо, има штетног дрвеКа (смоква, орах) it шибл>ика и бшьака Koje штите

(купиня, божиковина, аспарагус, фелики, врбе, гомол>ице зрна и дру

ге).308 Има дявл>их и домаКих жизотщьа (козе, пси, мачке, магарци

медпеди, корааче, слепи мишеви), птица (гавраш1), водоних животшьа

(ракови, школ>ке), извесних предмета (кожа, длака, крв, измет) KOJH

има|у ловолян или неповол>ан утица), зависло од случа|а. Разне мате-

ри)е (со, TaMJan, барут, катран, Ьилибар, гвож^е), елементи као што су

вода и ватра, не изоставл>а)уКи 6oje црвену и плаву, д-'Д^у се наве-

доним случа)евима и уткчу на исти начин.309 Озде се суфеКемо с noj-

мрм CBOjcrsa Koje има знача)ну улогу у мдги)ском обрсду. У CBOJOJ ана-

лизи магще, Мое да|е знача)но место употреби предмета са одре^еним

сво|ствима. Према н.ему маги)ско CBOJCTBO неке ствари долази joj од

Неке врете конвенища, а изгледт да та конвенци)а има опет улогу неке

врете мига или эадочетог обреда. „Свака сгвар ça CBOJCTBOM je по самом

ci юл; карактеру иски начин обреда".3*° Сво}ства по}единих ствари и пред

мета ко)И се користе у магИ)И доводе се у везу са општом идс)ом силе

и природе. Отуда иска фсдства постижу одре^ене резултате у маги)-

ском обреду, рецимо: крв, со, шьувачка, гвож^е, извесне врете дрвеЬа,

там)ан и друго .Сви ови предмета инконпоришу опште маги)ске силе

Koje се примен>у)у или користе на посебан начин. Те ствари су за сточаре

свете, та|анствене и могу донети cpehy или несреНу.311

Све то доприноси тешн.о) повезаности сточара с аеговом федином»

Дубоко ocehajHa веза, каква je настала у crapoj традишюнално} сто~

4apCKOj култури измену човека и ньегове средине, особито с конкретним

радн>ама, по}мовима или местима с ко}има сточар долази у додир у свом

свакодневном животу, начишши су „cyocehaj целине", nojaM KOJH су

створили join стоици да би об)аснили и оправдали пучка верован>а.81а

Занимллво je да смо исту nojaBy нашли у фолклору сврл>ишких сточара

Срби}е. Сточар тога Kpaja je тако^е нераскидиво везан са федином у

Kojoj живи, с простором, пе)зажом, )едном pe4jy са сьеколиком при-

родом Koja га окружу}е.313 Природа je схваЬена као лик кеке суштинске,

често безимене силе с неодре1)еним духовним сво)ствима, а ипак везане

за извесну телесну подлогу. Отуда се nojaM природе из^одначава с noj-

щом силе. Тако долазимо до noJMa чеодре^ене силе (мо!ш) у магщском

обреду. Ова моЬ je толико битна да je магща mije никад успела изразити

у acHoj свеукупиости, каже Мое.314

Ид^'а моЬи, тачни)е речено Hfleja ,,маги)ског потенциала" Koja ce

афирмише }<дчом силом, снагом изво!)ача KOJH обавл.а обред, снагом

самог обреда и снагом духа, све то скупа чини ¡едну силу Koja je узрок

"• G. B. Kavadias, op. cit., 319.

"• Ibid.

"° M. Mauss, Théorie de la magie> op. cit., 96.

111 Ibid.

•" E. Cassirer, op. cit., 127.

313 Д. AirroHiijcnnh, Свр.ыинки сшочарски фолклор, Народно сваралаштво 20,

Београд 1966, 1462.

•" M. Mauss, op. cit., 98.
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маги)сккх ефеката, болести и оцрти, cpehe и здравл>а. Она) nojaw силе

обухвата и Hflojy средине у KOJOJ се од->ажава)у поменуте силе. У такво)

констелаци)и, свет духовног и свег духова живи на особен качин. И

дорсд изузетне трансцеденталности овакве средине у KOJOJ спиритуално

мож- : Д i достаке све, ствари се у такво) атмосфери ипак дешава)у према

законима, цотребним од'юсима KOJH су поставл>ени измену ствари, од-

носима речи и знакова предка приказаним об)ектима, законима отдайте,

законима сво)ства ко|а могу да се К"Я"1фику)у од-эс1)еним класифкка-

щфма. „Тако су до)ам силе и ло)ам ср'дине несдю)ИВИ, они су адсо-

лутко лод"дэрни и изражава)у се у исто време истим средствима.

Одиста, ритуалне форме, TJ. днсдозтпф Koje HMajy за oöjucr да crsapajy

MarajcKy силу, тако^е су и оде Koje creapajy средину и оме!)ава)у je, лре,

за време и досле церемони)е."316 Са физиолошке тачке глодишта, ма-

mja сд->жава живот лролису)уНи куративне обича)'е. Кавадиас прюце-

hyje кед Саракачана да маги)а уноси и озакон>у)е нека правила н>ихове

емдири)ске хигщене Koja се строго пошту)у захвал.у)'уЬи aoj. На лридер

забрана посете дор<>дил>и c»taH>yje оласност од заразе за н>у и новоро-

1)енче. Пресел>аван>е стоке заражене антраксоч (Даутис) у дове торове

благотворно je за животшье Koje нису заражене дошто су места окру

жена болешНу опасна jom дуги низ година.818 Све то norspCyje стабил-

ност сточара да дикуче емдирИ)ску различдост ствари. У том поглсду,

сточар nonasyje «древен дар задажан>а и разумевааа, а досебно дадмой

у дознаваньу на)ман.их по)сдиности у животу CBOJHX животиаа. То

.говори да je н>егов дух до само} бита и природи веома издиференциран.

У прилог овом твр^еау може дослужити и ова веома далека аналогэда.

Найме, сви се ми данас дивимо далсолитским цртсжима животиаа у

деНинама због шиховог изузетног натуралистичког карактера, а он je

без сумн>е настао улраво захвал>у)уЬи изузетном дару ловаца и тачном

дознавашу и разликован>у свих животшьских облика.317

У области технике и екошщске делатности, маги)а тако^е има велики

утица) и то, може се реКи, конструктиван. Ме^утим, н>ен утица) je пос-

редан. Малиновски с дравом истиче да je вештина маги)е управл>ена

дрема постизашу драктичних вдиьева; као и СЕЗКОМ другом уметношНу

или вештином, н>оме тако^е управл>а)у Teopnje и систем начела, наме-

hyíxH joj начин на KOJH се чин мора вршити да би био ефикасан. Види се

да Manija тежи да буде слична техникама. Може се pehn да je она увек

на)лакша техника зато што успева да стварност замени сликама. Мое

каже да je она истовремено opus operatum с маги]'ског гледишта и opus

inopérant са гледишта технике. У ствари, Marnja je на)детин>асти}а тех-

шгка, а као што исторща техника учи, измену н>их и Mamje nocroJH гене-

алошка веза. У маги)и су се зачеле фармапи)а, медицина, хирурпца

алхеми)а, астрологИ)а и друге дриродне науке. Изнесне гране маги)е биле

су у crapoj fp4Koj применена физика (астрологи)а, алхеми)'а и др.).318

Тако wantja и наука доказу}у извесне сличности и, у сагласности с Цем-

"• Ibid., 100.

1М G. В. Kavadias, op. cit., 320.

•" В. Cassirer, op. cit., 111—112.

111 M. Mauss, op. cit., 135.
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сом Фрезером, Marnjy с правом мож<^мо назвати псеудонауком,819 сматра

Малиновски подразумева)'уКи да се она понаша према утвр!)еним наче-

лима, мстодима, ко}и су у тесно) вези с лудским потребама, тежаама и

инстинктима.

Пошто живи у потпуно) зависности од природе, сточар je под

влашКу оаКаиьа несигурности. Он ник^д ни)е сигуран дя he аегов

труд уродлти плодом пошто je уз то нужно дч му И природ-i буде накло

нена. CBOJHM обредшп за заштиту, Maraja ce бори протиз бриге и под-

стиче на оптимизам. Човек заокупл>ен CBOJHM пословима HKje више усам-

л>ен, него му помажу покорене универзалне силе. Ако не са осеЬан>ем

Потпуне сигурности, он р?д.ч бар над-^'уНи се; то je психолошки став

KojH o6es6etiyje концентращцу дажн>е на рад, што повеКава продук-

тивност. „Маги)ска верован>а и мапцска мисао cnyrasajy напродчк

знан>а и стваран>е или прихватаае нових техника рада. Често хлтдчо

посматрани, маги)ски обича)И су лишени било ког рационалног смисла.

Понекад су они и опасни (на пример nopot)aj на земл>и). Ме1)утим, пос-

TOJK извесна компензаци)а. Mintja кочи напредяк, али заузвраг дeлyje

на психолошку климу, прсма томе и на акци)У-"320 Мяогобро)на колек-

тивна и процгд'/рална понапшьа дугу)У csoje nocTojaae маги)и. Положа}

мушкараца и жона пр°дзи!)а, измочу осталог, MantjcKe надлсжности за

сваки пол. Дужчост жона je д\ обавл>а)у обродс KOJH ce одюсе на бла-

гостан>е брачног пара, на ра1)ан»е и cpehy Д'ггета, на напрсд IK породице,

на пло^сае женки жизотиаа, на истерииан.е злих духова и очяшНсн>е,

на правл>ен»е ама)ли)а.за1 Мушкарцима припэд! изво^еше драмских

сцена на Епифаки}у и Чисти по» дел>ак, затим игре Koje oflupahajy зле

духове KOJH иначе Bpeöajy младенце, изво^еае оброда за уклан>зн»е

д мона Даутиса. Ако мушкарцима припад ijy изиесни ид-ре^ени обреди,

то je зато што драмске сцене Koje имшшцира)у ови обрсдя има{у веома

изражено сексуално обелсж)е, па je шихово изво!)ен>е HccnojHBO с поло-

жа}см жоне у патри)архалном д^уштву у коме влада)у строго одре^ени

обича)и. Што се тиче обредз за уд!л>аван>е Даутиса, жене у том не могу

учсствовати силом околности пошто се торови налазе далеко од места

становааа, а напгд овог зла изиску)е брзо посредован>е Koje, према

томе, спада у дужност присущих чобана.3'2 Из овог се видя да je

углавном подруч)е жене. Она je {одна врста природног магичара

се spaha нормалном животу пошто обави потребне маги)ске раднье.

Загашллто je да се жена обраЬа рихгологосу и од н>ега тражи егзор-

цизме. Жене ce crapajy о животшьама KOJC, како Bcpyjy сточари, при-

naflajy ^аволу, а реч je о козама. }едном реч)у, саракачанска жена се

сматра нарочито позваном и способном да одржава везе с мрачним

силама.823

Ова подела маги)ских дужности измену полова, Koja за сваког од

н>их прсдстаБл>а у исти мах и право и дужност, позлачи за собом знатне

поспедице, посебно за жене, jep та подела одре^у)е н>ихов друштвени

319 Б. Малиновски, Alaíuja, наука и pe/tuiuja, Београд 1971, 122.

*" G. В. Kavadas, op. dt.

•» Ibid. 321.

•" Ibid.

•n Ibid., 322.
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положа). На изгл^д нижа биКа у дт>уштвгно) хи)'ерархи)и, жене доби|а)у

у значен>у захвал>у]'уКи CBOJHM мапп'сгаш способностима. БудуЬи да

маги)'а заузима на)пажни)е мгсто у оквиру тог начина живота, пошто-

ван>е према жени — неодходчем чикиоцу за извршеае о^родя — про-

порционално расте. Жене се тако ooioÖaljajy фрустрацИ)'е Kojy oœhajy

у односу на мушкарце. Оне има)у моН надпладяван>а и предности у

извршаванэу обредт. Психолошке женине особине у ко)има су феномени

сугестибилности, хипнозе, емотивности и интуищце, далеко су израже-

ни]'е него код мушког дола. Оне се нарочито огледэ)у у вршен>у маги]'-

ских оброда (оплакиваае Христа на Велики петак, оплакиваае Лазара,

чупан>е косе приликом погреба). Суд* tut до ндховим лицима и очима

могу им се приписати атрибута екстатичног узбу!)ен>а у на)снажни)0)

мери. Потенци)ални сукоби измену полова, ко)и би не)ад дакост улога и

доложа)а иначе фаворизовали, тако се неутралишу до извесне мере на

велику корист интеграци(е и кохези)е, према томе и устро)ства и струк-

тураци)е друштва.824 Мада диференцира л>уде, маги]а поставлю мостове

изнад донора KOJH иначе ствара измену н>их и омогуНава симбиозу суп-

ротних страна. Тако се потенци)ални сукоби KOJH могу избити због со-

ци)алног статуса и соци)алних улога, унадргд неутралишу захвал.у)'уНи

jom ¡одном динамизму маги)е. Да би се ова) вид истакао, довольно je

погледати извесне обрсде: вешан>е лрамена црвене вуне на врата поро-

диллне колибе об)авл>у)е да се догодило законито ро^ен>е у породили.

Кад невеста обавл>а обрсде за благостан>е, )авно joj ce признаке улога

дпмаКице и положа) супруге. Право Koje припада тетки по оцу да закона

постел>ицу сведочи о хи)ерархизаци)и дужности; то значи да nocroJH и

хИ)ерархизаци)а престижа, а дрема томе и лица.326 И у тренутку кад Haj-

стари]'и син ломи обр(дии хлеб за очеву душу (чин истовремено и ма-

ги]ски и религи)ски), присутни га призна)у за поко)никовог наследника.

Изузев закопаван»а постел>ице, сви ови примери се односе на друшт-

вено нове ситуаци)е (poterne, ствараае нове породице, наследство очин-

ског угледа) Koje би иначе могле бити оспораване. Дете може бити неза-

конито, брак дивлл, наследство узурпирано.326 Породице, сродство,

заскива|у се на чврстим родбинским везама. Сви чланови KOJH ce ве-

syjy за &их HMajy за цил> да отклоне могуНа трвеаа Koja би носила рСаву

примену правила пор<дачног живота. Ником KHje дпдуштено да врши

цеки обред или да се н>ш\е користи ако унапрсд HHje проверен статус

KOJH му то додушта. Кад груда лрихвати да неко yomirre изврши обред

или да га изврши у cßojy корист, то je стога што у исти мах признаке

легитимност тог чина и н.егов контекст. Osaj пристанак иcкл>yчyje било

какву затегдутост, свако експлозивно сташе, што би био случа) да дете

HHJe законито, да je брак незаконит, наследство узурпирано. Под таквом

претпоставком, и у сваком од ових случа]'ева, брачна породица би се

распада, а шире дородице и цедингат би се ме^усобно тукли, довлачеЬи

"« Ibid.

"• Ibid., 323.

"• Ibid.
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за собой CBoje ропаке и савезнике. Сточарск« друштво je поштеСено тих

опасности saxBajbyjyhH озакон>ен>у сощцадних статуса Koje чини Ma

nija.327

Последнее питан>е се одчоси на психолошке репсркуси)'е Koje Ba

raja довлачи. Психолошки чинилац Manije огледа ce y томе дт се она

щ>)авльу)е свугде где су елементи опасности очевидни, тамо где je y

дитаау сигурност. Подухват под нгдзором рационалкик метода и тех-

нолошких процеса не наилази на ¡rçanijy.328 Нико не може бити сигуран

да ли he се живот групе од.1И}ати у довол>нг>м правцу. Пре свега треба

наКи начике да се друштву обезбеди да наджизи, fíi се за)емчи непос-

редна сутраниьица, далека будуКност. То je оно што je жизо, што je

дрисутно као вечна парадигма, што je делатно и што само човек може

наслутити и осетити. Manija домаже човеку да лакше савлада садаш-

ьицу, да je лакше поднесс, али и дт му на неки начин трасира будуНност.

„На Taj начин магща човеку омогуЬава да с поузадан>ем изражава на}-

важвдд'е задатке и да одрж-ава CBojy уравнотсженост и CBOJ ментални

интегритет у условима KOJH би га без домоКи Manije доморалисали оча-

jaaeM и зебн>ом, страхом и неузвраКеном л,убавл>у и немоКном мрж-

н>ом."згв Брига се досебно односи на благостан>е дсце, брачног пара,

на свеукупне матери)алне услове. Та сродства да се надживи су }едино

jcMCTBo за дродужен.е сточарског друштва. Стара)уКи се о здравл>у и

благостан.у (надретку), у Kpajaoj лини}и има се цшь да се оси ура тра-

ja&e. У сваком случа)у, не тежи ce HenocpeflHoj користи чего заштити

самих темел>а друштва. Тако се и об)ашнлва зашто се на^веКи 6poj ма-

ги^ских обрсда односи на „повремеде" ситуаци)е. Штити се оно што je

ново да би се обезбедила будуКност. А што то ново изазива бригу, то je

Hajnpe зато што ново увек лакше може довредити и што je обележено

нсизвес^оцагу, и зато што je, ново (нови брачни пар, деца, нова произ-

иодн>а) континуитет. MarHJa уолажава бригу, усцоставл>а повереше.

Живот тако nocïaje лакши, а сигурност seweibyje стретьу.330

Независан али тежак животни дут номадских сточара са чврсто

угра^еним канонима патри)архалног начина живота, са веома {аком. и

непорецивом еыдогами)ом, прати изванредна iiocrojaHocr Manije Koja им

како они Bepyjy, помаже и доноси cpchy и успех. ManijcKa делован.а

усмерена су с ¡сдне стране на обезбе1)ен>е благостан>а и надретка стоке и

дородице, а са друге лритичу удомоК у тешким тренцуцима и искуше-

аима сточарског живота (домор стоке, недостатак исдаша, смрт л.удства

и ел.) KOJH значе дитан>е живота или смрти. Дакле, Manija je општсприх-

ваКена „учител>ица живота" са изузстном моЬи знан>а и утица)а, и за

л>удска биЬа и за животнае. Због тога Manija има знача)ну улогу у жи

воту балканских сточара. Одржаван>е маги)ских ритуала KOJH су нсчщ-

ходни за успех свих сточарских псдухвата, неизоставан су саставни доо

сваксдневног живота исто онако као што и сви драктични дослови Koje

сточари обавл>а)у око стоке значе гаранци)у за н>ихов успех. MarHJa ce

користи и до)сдиначно и колективно, а може се удотребити или за оства-

'" Ibid.

328 Б. Малиновски, op. cit.

"• Ibid.

110 G. B. Kavadias, op. cit., 324.
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рен>е сопствених цшьева или за од-он зла ма Koje врете. Отуда Фрезер

с правом истиче: „Maruja ни)е ни Д"брог ни лошег д<^ства, то je ¡<*дно-

ставно имагинарна моН да се контролишу силе прирг-д^ за добро или зло,

у цил>у добробити sajr дчице. У овом погл^ ду Maraja je y потлуно истом

положа)у као я наука, чи}а je непризната сестра. Ни науке, тако^е, нису

до себи ни добре ни зле, иако могу да постану иззор и ¡одног и другог,

зависно од примене."331 Према томе се без прстернзан>а може реНи да

MarHja управл>а л>удоким судшнама, да пружа човеку снагу како би

могао управл>ати силама природе, да му пружа оруж)е и заштиту од

многих опасности Koje speöajy на aera са свих страна.8*1

Као што смо приметили у анализи, маги)а наших сточара представлю

за н«их снагу изузетне важности било за добро било за зло, па смо je

према томе и могли подолити на н>ена дза основна постулата. Т^дан

позитиван, ко)И д-ije и обезбе1)у)е нанродак и успех (човеку, aajr д шци,

стоци); други, негативан, KOJH можс нашкодити, уништити и нанстя

зло другима (болеет, непри)ател>ство, прир« д te катаклизме и слично).

Из ових основних постулата Mamje, заснонаних на тотално)' противреч-

носги и поларизаци)к д<>бра и зла, светла и мрака, произлази да су сви

прс дасти у лрироди доброЬуд-ш или злоЬуд^ш, прИ)ател>ски или непри-

)ател>ски, познати или та^новити, привлачни и чаробни, одбо)ни и опасни.

Taj елементарни облик човековог искуства могли смо реконструисати

зато што он HKje кяпошто изгубио CBojy првобитну снагу чак ни у жи

воту цивилизоваког човека.333 Marnjy смо назвали добром и злом;

ти термини KOJH су се проширили и задржзли до наших дана ,,омогу-

hyjy нам, интуитивно, утисак да ако ji дча можо да будо, друштвено

гл( дч)уКи ¡авна, дневно корисна, онда je друга, у основи, та)на, ноКна,

антисоци{ална и штетна".334 Из д»сад реченог произлази да je Maruja

знача)ан соци)ални феномен. Н>сно место ме^у осталим соци)алним по-

)авама незаобилазно je у сточарском друштву. Односк Koje она гради

са свид1 побро)аним по)авама могу се окарактерисати као снажна размена

утица)а.

Коншинуишеи* маще

Као што се може видети из претходних излаганл, маги)а яма ду-

бокс корене у далеко) прошлости Kojy хронолошки не можемо утврдитя

сасвим тачно. Морамо бити веома опрезни ю.Д се користимо HOJMOM

дрошлост. МаД1 се континуитет ¡<дне nojaue (духовне или матеряЕалне)

може генераци)ски бесконачно провлачити, ипак ce Mopajy имати у

виду ,,вари)аци)е културе" да се не би дошло до погрешних янтерпре-

таци)а. Свака епоха у свои истори)ском xt-ду носи одре^ено обслсж)е

Koje и у културном погледу доноси извесна нова тумачеаа и промене

како у иде-)ама такс к у обича}има, што щце само ствар еволуци{е и нас

wl Di. Frezer, Predgovor knjizi „Argonaut! zapadnog pacifika" od B. Malinovskog,

Beograd 1979, IX.

m Ibid.

"» E. Cassirer, op. cit., 105—106.

*»« H. К. Baroha, op. cit., 53.
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ледства. Многе nojase на свои разво)ном путу пролазе кроз мутаци;е у

више праваца. Ако се размотре питаньа о Ко)има je овде било речи може

се видети да истори)ски стечене облике сточарског начина живота,

за)едно са обредно-обича)ним искуством, прихвата)у и нове генераци)е.

Новоро^ени нису донгд-шно имали другог избора него да априорно и

адсолутно прихвате такав живот. А континуитет се управо и одржава

ycsajaibCM затечених облика било у матери)алном било у духовном пог-

леду. Разуме се да се нове генерацИ)е над-ixayjy и нови« облицима и

сазнааима, па тако и o6orahyjy традици)у. Рецимо да се суштича ма-

ги)ске праксе изменила у наше дане, Или je на путу коначног ишчезнуЬа.

Hecraje н«ен првобитни смисао, а нек?дашн>и маги)ски оброди све више

доприма)у улогу ¡едноставних породичних или, шире узето, друштве-

них празновааа у Kojmta почиау преовладавати забава и разонода Koje

су лишене сваког мащског смисла.

Maraja узета у целини прошла je дуг пут од драистори)е до данас.

На том путу су се одиграле многе промене, али ако се дубл>е заглсда у

чюьекице, што се у анализи могло уочити, могу се наКи и такви елементи

KOJH су, слободно речено, у сродству с далеком праистори)ом. С бечком

Муховом школой, Koja je прихватила TeopHjy континуитета Допшеа,

преко Аубина, Хефлера, Штумпела, Линтмана, Мо)ли)а, По}керта, код

нас Гарашанина, БошковиКа и друг их, nocrcjn добар 6poj научника KOJH

су противници TcopHje континуитета или присталице другачи}их схва-

таньа. Од н>их Немо споменути Генепа, Мозсра, Баузингера, Вилгемана,

Брикнера и Бенедиктову. Уз иске поменуте ауторе, ми узимамо континуи

тет као nojasy ознаке ¡едче дуге непрекинуте традищце, у нашем случа)у

традици)е Manije балканских сточара. Кад je у питаау ¡сдан такав ет-

нолошки феномен KOJH дуго Tpaje, nojaM континуитета се намеКе и сам.

}една изразито сложена традици)а, чи)а je полазна тачка npancropHja,

a Koja )ош живи у непосредно) садагшьости, мора рачунати це само на

посезаньа уназад него и на ман>е или више свесно инаугурисане рене-

сацсе.*36 То he pehn да се континуитет не може ¡еднострако цосматрати

jep nocTOJH „низ синхроних пресека KOJH могу да припреме поуздану

HCTopHJy традивде Koja идс дггье од регистрован>а сродних дегал>а у

разним епохама".338 Стога кад кажемо континуитет, ми мислимо на живу

традици)у пошто она, према Брикнеровом мишл,ен>у, „има на уму кон

кретно продужазанье, ништа рудиментарно, никакву супротност према

животу KOJH иде напред, него чак нешто жизо и зато промешъиво у

временском континууму истори)е. Традици)е кису без времена него су

пре везане за време, а ипак истовремено sesyjyhît ьре.че, оно су консти-

тутиван Tpajan елеменат л>удске културе".337 Зато се континуитет не

поставлю као статички по)ал\, него као жива траднцк)а Koja je човеку

била нужна из много разлога кроз читав след истори)ског pasaoja. У

преношсньу те традициае с генераци)е на генеращцу, у руци сваког новог

преносиоца доживл>авала je извссне ман>е или sehe промене и прила-

гоСаваша Koja су Hajnpe морала да задру у само л>удско биКе да би и,

m H. Bausinger, Zur Algebra der Kontinuität, Berlin 1969, 15.

'" Ibid., 17.

"' W. Bruckner, Kontinuität und Kulturbegrif in der Volkskunde, Berlin 1969, 44.
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дал»е жявела. То се seh толико пута потврдшго на етнолошко) гра^и

а ево се посведочава и на мапци код сточара. Стога уочене нстоветности

KOHTpyeHUHJe, слаган>а и типолошке ¡еднакости у маги|и балканских

сточара не узимамо као окамеаене културне фосиле, него као nojasy y

сдщслу mutatis mutandis. У ствари, у питан>у je ди)алектички процес

симултаних nojaBa континуитета. Да резимирамо. За континуитет ма-

níjcKHX обича)а и обреда битно je истаЬи да су наставл>али да живе кроз

хил>аде година. У своп, дугом процесу развитка било je старих наслага

али и новог раста, обогаНиван>а новим смислом, новим народним нада-

ндща и мислима, новим народним искуствима. Захвал>у)уЬи томе, ма-

raja je и могла постати моНно оруж)е у овладаваньу не само натуралис-

тичком сликом стварности, него и самим процесом шеног наста)аша,

смислом и смером тога процеса. Кад je реч о мапци, обично се узима да

je она стара колико и човек. Неки истраживачи претпоставл>а)у, мада

je то joui увек спорно, да je Manija морала бита позната и самом неан-

дерталцу, али свакако je сигурно да je увелико цветала у мла^см палео

литу.338 Сапиенс и аегов ловачки начин живота створили су чктаву

маги)ску епоху, оставл>а)уЬи за собой слике ловачких животшьа на зи-

довима öpoJHHX пеКина и читаве пантомиме лова са стрелама и маскама

у KOJHMa су приказывали успешан лов да би такав успех пре)удицирали

и у стварности. Сви ови ManijcKH лоьци, и негдаипъи у праистори)и и

садаппьи код неких joui заостацах племена, гадали су стрелама, или joui

увек rafjajy слике и киповс да би 1име cnrypmije погодили н.ихове ори

гинале.339 Очиглсдно je да су се поступил имитативне магк)е формирали

у ловачком друштву. Праистори)ски пеНински цртежи Koje je човек-

-ловац всшто урегао на сгенама, naJBeha су залога чврстог самопоуздан>а

да be мапцом усцети да обезб1ДИ контролу и постиЬи добит над дивл>им

зверима од KOJHX je зависио физички опстанак чланова праистори)ске

за)еднице. Кевендиш иде дал>е и сматра да „слике животюьа ран,ених

opyжjeм ьерсватно je требало да помогну ловцима да их ране и уби)у у

стварном животу, а помопк су им у на)критични)ем тренутку, улива-

jyhH им самопоуздаае. Ме^утим, можда су неке 'ране' и 'оруж^а' били

сексуални симболи намевьени побол>шаван>у плодности врста како би

се на Taj начин обезбсдила довольна количина дивл>ачи".340 Пример

„разиграног чаробаака" из француске пеЬине Trois frères с ликом чо-

века KOJH носи животшьску кожу и реп, с маском попут сове и с }елен-

ским парошцкма, по неким ауторима прсдставла бога и племенског

врача, а према Кевендишу неку врсту праисконског или заиста божан-

ског учителе маги)е.341

Однос измену човека и природе KOJH ce засновао у та древна вре

мена имао je двострук вид. Први се одражавао у свемоЬя природе над

човеком joui друипвсно немоКним, а други у човековом насто)ан>у да

дигу)е на природу и ньоме овлада у тешким и веома ограниченим усло-

вима првобитног др>титва, захвал>у}уЬи CBOJHM првим сасвим оскудшш

"' С. А. Токарев, Сущность и йроизхождение магии, Труды института этно

графии, Н. Серия, T. LI, Москва 1959, 7-75.

338 Л>. ЖивковиЬ, op. cit., 224—225.

•" R. Revendía, op. cit., 18.

ш Ibid., 19.
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и CBOJHM способностима.849 Ова исконска иде)а ¡чаги)е и магщ'ске

праксе, зачета joui у праисторией, континуирако je наставила да жизи у

разним видовима кроз сва истори)ска раздобл>а3 те у сукобу с другим

идс)ама и стварностима често доби)ала нове неопходне содрж1)е и облике.

Могло се уочити Д1 се са овом нде)ом сусреНемо и данас у н>еном готово

првобитном, изворном облику код балканских ном?дских сточара.

То можда зпучи невероватно на први поглсд, али je етнолопф потвр-

дила ову истину и код народа на другим странама дяналиьег света,

Неолитска епоха представлю jf дну вишу етапу у развитку чове-

чанства, са сложениям скономским и духовним животом, с веКим бро-

¡ем манифестащф и верованьа. Основу маги)ских обреда чини култ плод-

ности. Свакако je код пл(|Дности веома велику улогу имала плодност

земл>е, тла, али и плодност оних животиаа KOJC су служиле за исхрану.

Отуда и велики 6poj хомеопатских маги)ских обреда у шиьу да ce noBcha

плодност.348 Драга Гарашадин пише: ,,У неолиту Балкана, у оквиру

култа плодности осим персонификацИ)е саме MaJKe-прстка или inajKe-

-земл>е у н>еним разним вари)атад\а, видну улогу nrpajy и предсгаве

ЖИЕОтшьа. Такав je cлyчaj, на пример, са биком, животшьом Koja je

везана за култ плодыости, на шта посебно yKasyje н>ена велика улога у

култу старога Крита и у микенско) религи)И."34* Тако^е су и представе

говечета и овце на теракотама неолитске пластике везакс за нулт плод

ности; н>ихове кости се као и кости бика радо користе за дравл>ен>е

амулета KOJH се сматра}у посебно корисни и ефикасни.348 Приликом

ископава&а у }срихону, ¡едком од нг.)стари)их насел>а на свету, археолог

Гарстанг je у дон>им гра^ешшским сло)евима порсд ¡едног примитивног

храма нашао 200 малих земл>аних фигура Koje пр< дставл>а)у козе, овце,

свщье и псе. Све фигуре су биле разби)ене. Према н>еговом мшшьс1ьу,

оне илустру}у разво) човека од ловца до сточара и нъегов измен>ен став

прсма жииотишама. Он вишс HHJC могао да себи приушти дэ божанст-

ви.ча плодности жртву)е брижллво одга}ену и скупоцену млгдунчад

жизотшьа, па шх je уместо живе стоке приносно фигурице од глине

Koje je ломио.84*

Marnja je наставила да се преноси традицИ)олх кроз далл епохе

л.удског живл>ен>а. У хеленском свету се веровало да je Тесалэда (одакле

долази знатан 6poj наших сточара) била земл>а Koja je дала на)иише мага.

Апуле} (Мешаморфозе) кгже да су они («ази) вршили cuojy власт над

дриродом. „Гробови поко)ника нису сигурни, са хумки и ломача скуп-

л>а)у се отпаци и комади са лешева да би се тиме живима напела нссреНа.

А старе всштице у часу саме сахране, великом брзином стижу И спре-

43Bajy погреб."847 У текстовима и других класичних писаца (Xopaunja,

Овиди}а) налазимо много доказа (и описз) о nocrojaay и веома укоре-

H>CHOJ MariijcKoj пракси античког доба. Византща се разним канонима

*" A. Donini, Pregled povijesti religije, Zagreb 1966, 26.

343 Д. Гарантии», Релища и кулш неолишског човека па ценшралном Балкануъ

Неолит централног Балкака, Београд 1968, 224—245.

•м Ibid.

"' Ibid., 246. 249.

'*• E. Vardiman, Nomaden, op. cit., 59.

*" Апуле), op. cit., 49.
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борила против мапце и cyjesepja уопште, а црквени оци су били на челу

те борбе. Нацадане су жене Koje су се бавиле цржщ маги)ом. Ynyhyje

се прекор становницима Антиохи}е што у csoje куКе доводе пи)ане ста

рице да км. баца)у чини. Познати су и напади на имлераторку Евдпкси)у

„чи)И je двор био заражен упрэж&авааем црне Ajaraje".348 IIocToje

толики кодскси на латинском за потребе л>уди (варвара) у некадаипьим

рижским провинци)ама. У аима се налазе одредбе протлв свих могуЬих

врста Man:je, предсказан>а, опчин>аван>а, справл>а1ьа урока од трава,

затнм против узрочника непогода, па и оних KOJH призива)у демоне про

тив стада, као и против приношеша ноЬних жртава, ¡«дно« реч)у про

тив свих маги)ских чини.319 Тако1)е nocroje opojraï едикти из средн>ег

века KOJH оштро saöpaayjy мапцу, гата&е и прсдсказиваае.

Први гаостици Гимон и Менандар били су мази. Доказано je да су

се гностици уопште служили магвдом, алегори)ом и мистицизмом, управо

оним што je карактеристика и самог Физиолога као пропагандног сред

ства. Познато je да гностицизам има блиске везе с мистери)ама и рели-

пцама Koje су проткане мистери)ама, а да су их, како тврди Хиполит,

прихватиле асирска, фрипцска и трачка мистери)а.380 Не може се сум-

н>ати у то да nocrojn макар идс)на спона тако дл.леке прошлости са савре-

меном употребом Maraje. Разуме се да то може имати епистед^олошки

статус хипотезе. Ме^утим, упркос OBOJ огради, ова истина се упорно на-

Mche, а у току анализе могли смо приметити, разуме се онде где je то

било могуНно, да коришЬен.е праистори)ских и античких аналопф

умногом noTBpÇyje донашау маги)ску мисао и праксу код сгочара. Сва-

како да не можемо бранити посто)ан>е апсолутне 1Щснтичности у свести

праистори)ског човека и свести савременог сточара. Ме^утим, иако

толико врсмснски удал>ени ¡сдан од другсг, оба су веровала у чврсту

Moh Marnje. Morj'hno je утърдити да nocroje неке за)сдничке основе.

Тако амбициозан покуша)' да се утврди за)сдничка основа у психи праис-

тори)ског човека и данашнлг сточара „cacrojn ce не само из елемената

традици}е преузете из рани]их епоха него и великим делом И из искуства

или, бол>е рсчено, из властитих утисада, афеката и жел>а Koje су се )ав-

л>але или се сада jaajbajy у свакс>днсвном животу сваюг човека и Koje

he се ¡авл>ати и у буд^Дности".361 Могли бисмо и да заборавимо на миле-

HHjy»\e развитка Marnje и на аен смисао на по)<диним степенима тога

развитка, као и на доба кад таквог сд*нсла HHje ни било, него су л>уди

просто реаговали схс>дпо посщеКим нагонским потребама.362 То би

могло да потврди тезу оних KOJH у данаипьем рецентном етнографском

мат<.ри)алу не виде никакав континуитет, него само нети психолошки

мехакизам pacTtpchtaa као израз „ptrpecHJe", TJ. вр&Каша на старе нивое

односа према объекту услсд нсдаЬа Koje су погодиле за}сдницу.

Нашу тезу о континуирано) живо) традици)и Manije и маги}ске

праксе, као и н.ен мисаоно митски смисао, Брикнер би протумачио као

општел>удску манифестаци|у Koja подлеже истим менталним човековим

»" Н. К. Baroha, op. cit., 89.

»" Ibid., 89.

340 Д. Драго)ловиК, ор. dt.

in H. K. Baroha, op. cit., 17—18.

'" V. Matió, Zaboravljena bo&anstva, Beograd 1972, 365.
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предиспозицэд'ама на цело) зелиышо)' кугли, пошто je човек animal

boliciim, како га je окарактерисао Касирср, па je стога и ьегова психа

неделлва.353 Отуда мапца по Бриннеру не исказу)е никакву старосну

вредност, па ни континуирану nojasy древних времена. Свакако да

истоветна начела маги}е могу бити универзална пошто их у иде)ном

скислу налазимо я у другим културама, што по нама само потвр!)у)е

Н.ИХОВУ дубоку архаичност и исконску старост. Ме^утим, Брикнер за-

боравл>а да се иоступци у практичном, изво^еньу веома разлику)у, а они

управо и да}у одре^ене особености не само по(сдиким етничким грудама

и народимэ него и временским епохама. Ma колико дч сматрамо да смо

удал>ени од н.е, ми смо ¡ош увек слабо ослобо^ени Manije. Иде)е о cpehH

и несреЬи, у бити joui увек присне савременом човеку, веома су блиске

иде)и саме Manije. Ни технике, ни науке, па чак ни руководна начела

нашег разума нису опрзли csojy исконску мрл>у, каже Мое. HHJC пре-

терано смионо мислити да све што по}мсви силе, узрока, сврхе, суштине

HMajy ¡ош непозитявно, мистично, поетично, добрим делом има везе са

старим навикама духа из KOJHX je никла Manija и KOJHX ce л^удски дух

споро ослоба!)а.зм

Сматрамо за najsehe задовол>ство ако смо успели да на претходним

страницама укажемо на непрекидност тока маги)ске мислц и маште

Koja Tpaje од праисторще до наших дана.

'" W. Brüduier, op. cit., 40—42.

»" M. Mauss, op. cit., 137.
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II РЕЛИГЩА

Празници и верски oöwiaju (Камндар)

Саракачани и Власи су хришКани прапославнс вере. У ова разма-

тр£.ньа не улази аихова црквена релипф и тумачеша Koja она продо-

веда. Из досад реченог могло се уочити да je manija код балканских

сточара ритуализозана до невероватног стутьа, посебно у свои доисга

раскошном символизму. Напротив, верски календарски празници нису

тако разу!)ени, обредност им je доста скучена, безлична и често непоз-

ната; ¡едком pe4jy, н»ихова налета je далеко сиромашни)а у поре^ен>у

с мапцском.. Време одржаван>а верских дразника одре^ено je датумима

као свето време и разлику)е се од свакодневног времена по томе што

се cacroJH у реактуализаци}и неког светог дога!)а)а KOJH се одиграо у

далеко) MHTCKOJ прошлости.1 У хришЬанске празнике, сгочари су унели

паганске обредне едементе. Они HMajy за цил> (уосталом као Manija)

да привуку благотворан утица} релип^е и да она ПОБОЛ.НО nocpeflyje y

ньиховом живо1у пошто религи)а представл.а силе Koje треба искористити.

Кемпел je приметно да се Саршочани nonauiajy према свецима без

икаквог ocehaaa непри}атности. 1Ьихов прилаз je do ut des. Односи

измену свеиа и молиоца noflcehajy на однос заштитника и клиjeнтa.

Ме^утим, ако je лако схватитк како Саракачан до извесног стелена

npojcKTyje искуство CBOJHX друштвених односа на CBOJ верски живот,

онда je тачно да други превазялази први." Овде npncraje Диркемова

констатаци)а из аеговог знача)ког дела Елеменшарне форме релишозног

окивоша да су верован«а увек за}сдничка {едном колективу ко}и исло-

всда ciiojy привржсност и н>има и обредима KOJH су cu н>има повезани.3

1 М. Hliade, Sveto i profano (separat), Vrnjaíka Banja 1980, 31.

• J. K. Campbell, Honour, Family, and Patronage, Oxford 1964, 345.

' E. Durkheim, The Eltmtntary Forms of the Religious Life, London 1976.
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И у религии се испол>ава основно схватаае Koje управл>а н мапфм-

Основке идо]'е Koje oflpetjyjy маги^ске обича|е одражава}у се и у верским

обяча)'има, али су оне чссто „христщанизоване". Тако, зэкльучу)'е и

Кзвадиас, „измену Manije и религи)е наших сточара постощ известан

континуитет, saje днкчкн драг KOJH омогуКава прелдз од ¡едне ка друго),

а да се при том илак не оспори оригиналност щцедне од íbice. Уосталом

посредован>е предсгавника цркве и призиваиье Бога и светаца приликом

магщских обича)а (егзорцизама) сведоче о nocrojaay тог Прага".4 Рели-

ги]'а и MaiHJa спада]'у у категори>у светог, па je тешко разграничити ова

два noJMa. Кад се каже религиозност склони смо да разумемо само хриш-

Канску традицИ)у к веру у Бога. Мс1)утим, под osaj nojaM cnaflijy и друге

nojaBC и предмети према ко)нма сточар га)и извесну побожност. Уска

ловезаност религи)ских обряда с маги)ским чишща потвр!)у)е се на долу,

због чсга je често вео^а тешко одво)ити релипцу од ¡vtarnje. Понекад je

релипчско-гчапцско и ¡ча^'ско-религи)ско истоветно. Оза дза вид! ко-

ersHcrapajy у хришКанско} религи)и и sacHHsajy се практично на реалном

ставу верника, чак иако се томе противе учен>а теолога. М'^уткм, ми

ипак ocrajcMO при нашем гледишту да се религща, под KOJOM овде под-

разумева;>№ скуп празника и верских обрсдэ код сточара, обраНа одре-

^еним биКима чи)у наклоносг човек покушава да задоби)е, a Koja увек

могу одбити да услише аегове желл. Тражени резултат се не постиже

непосредно, ставл>ан.ем У де)ство неке технике (као што je случа) у маги]-

ским обредима), него посредно, сарадшом или заштитом неког биНа

Koje ужива аутономну вол>у.8

Без обзира на толике теори)е и супротставллна мигшьеаа KOJH их

окружу)у ocraje разлика измену MarHje и религи)е Kojy je чссто тешко

приметити, али Koja ипак задржава известан теоретски знача). Може се

реКи да се Marnja jacHHJe разлику{е од релипце с правног гледишта

што je посебно било jacHO у целом средаем веку.6 XauHAOtxairajesa дри-

Mehyje како je sa4y^yjyhe што пастирскк народ, вичан борби прса у

прса с природом, mije могао }едноставно да прихвати духовни свет хриш-

Канства, мада у много чему доказу)е типичне црте хр^шйханства.7 Кем-

пел тако^е запажа да се без обзира на то што православна црква као

институшф щце имала довол>но снажног утица)а на религиозни живот

номадских сточара, ипак oceha лреламаае (рефракци}а) ортодоксне

догме и праксе с н>иховим универзалним етичким вредностима.8 Тешко

се може било Koje од мерила Koja се обично користе за дефинисан>е

религи)е применити на релипцско понашанье сточара, jep су они углав-

ном без napoxHJCKHX свештеника, без ауторитативних верских текстова,

без сталних цркава, без других конвенционалних правослазних догми.

То ипак не значи да се може говорите о HJKOBOJ „npnpoflHoj религии"

у слшслу KOJH je овим речима дао XIX век, jep оно што они као хрщп-

Канл поима}у кроз различите видове „природног" у свету, то je управо

• G. В. Kavadias, Pasteurs-nomades méditerranéens. Lts Saracatsans de Grèce, Paris

1965, 326.

4 M. Panoff — M. Perrin, Dictionnaire de l'ethnologie, Paris 1973, 231—232.

• M. Mauss, Manuel d'ethnographie, Paris 1967, 255.

' A. X'iiZiifíixi'dti, Zacaxaraávot, Topos .ттого?, fténoí A', В', 'A&íjvaí 1957.

• J. K. Cimpbell, op. cit., 353—354.
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„натприродно".9 Отуда кад кажемо релища, рел:'.ги)ски, МИ на нрпом.

месту мислнмо на н>ен митолошки облик или стуган>, занемару)у!ш

теолошко значение Koje je предмет других наука и дисциплина.

Што се тиче хришКанских светаца, нарочите почасти указу]'у се

свецима покровительима стоке: Св. bopfjy (Ъур^евдан) и Св. Димитри)у

(Митровдан). Они пргдставл>а)у ударне празнике и зато што се покла-

najy с циклусом сезонских мигращф. Пастирска година почшье у сгвари

с Ъур^евданом, а завршава се на Митровдан. Найме, први празник

об|авл>у)е почетак летаег раздобл>а, а други почетак зимског. Поред

ова два, )>дчн од знача|них празника je и Ускрс. Иако сточари не обо-

jKciBajy щцсдног зелцьорадничког заштитника, ипак се пророк Или}а

(Св. Или]а) слави и nouiTyje. За вьега сточари Besyjy занидуьив щит,

о чещу he бити речи касни)е. Остале хришКанске празнике прослав-

Jbajy тек ощболично, као нешто што je изван ндховог живота. У целини

сапидани, кал<ядарски празшщи углавном значе реактуализацвду

дцггских flora^aja. То за човека представлю HaJBchy наду, jep он при

свако) р( актуализации налази прилику да преобличи csoje посто)ан>е,

да га уч1иш сличниад божанском моделу. ,,Понавл»ан.ем истих чинова,

и ьечни сусрет са испщ лиггскиэд времено^ почетка не представлю ни у

ком случа)у песимистичку визи)у живота, баш напротив, захЕал>у}уЬи

том ,вечном повратку' на изворе светога и стварнога л.удска егзистен-

ци)а му изглела спасенодх ништавила и смрти".10

Уобича)ено je да Саракачани неколико пута годишше одржава^у

CBOje завстине (неку врсту славе), кад приносе jarae као жртву. Те

заветине су везане за сточарске торове (crannje), па се Саракачани заве-

Tyjy хришКанском свецу и славе га, на пример Спасовдану, Св. Танаси)и

Св. Константину. Св. Параскеви.11 Често се издво)и и ¡едно мало стадо

чи)И се приход посвети одреСеном свецу, а ова обеНааа се брижл.иво

држе и nouiTyjy и обавезна су за потомке. Многи торови има)у сличне

^удпе" npasi лке. Неки Саракачаки из СР Македони)е славе Св. Josana

Крстител^а као празник свога тора. Том приликом Kyßajy пасул. као

култно ¡ело, затим га окаде и поделе по конаки)има. Отуда ce osaj праз

ник зове „Пасул» св. JoBana".11 Залазили смо и код Саракачана и код

Влаха на територи)и }угослави)е да им породичне славе, уколико их

HMajy, нису од старина и да су их прихватили угледа)уКи се на суседе

Словсне или у Македонии или у Срби)и. Тихомир Ъор^евиК je KpajeM

XIX века записао да je свака саракачанска породица на планини Jac-

трегщу славила славу. Славе су им биле исте као код Срба. Свештеник

HHJe долазио у колибу да свети водицу, али су зато колач резали у об-

лижньо) цркви и тражили од свештеника да га пошкропи светом води-

цом.13 Само изво^енье славског обреда подразумевало je колач, свеНу

и кол>иво. Ме^утим> слава Huje карактеристична за балканске сточаре;

• M. Eliade, op. cit., 51.

" Ibid., 47.

11 A. Хащшихали, op. cit., 137.

" Ibid., 139.

11 Тюс. Ъор^евиЬ, Наш народна живош VIII, Београд 1933, 103.
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они KojH су je прихватили, више je одржава)у да би се обезбедили од

Hecpehe, болести и других недаНа. Занидуьиво je да Власи nnajy прили-

чак 6poj за)едчичких светковина, а досебно вашара на ко)има се сви

OKyiUbajy без изузетка. За ту прилику долазе чак и они из печалбе.

OBEJ обича) je заншуьив и са соци)алнсг и са етиопсихолошког гледишта

Ти дани су прилика да се размене вести, обаве послов« и, што je Haj-

ÖHTHHje, уговоре веридбе и венчаша. Поред тога се до)авл>у}е и тидичан

обича} култне партиципашф у за{едничко) трпези и дел>ен>у хране.

Треба посебно нагласити да учествован>е на овим светковинама учврш-

hyje сточарску за)едницу И потвр!)у}е н>ен етнички идентитет.

Ейифанща (Бощавлеш). — Тога дана домаКице обавезно cnpeMajy

хлеб од кукурузног брашна, а удате жене веК у рану зору одлазс у цркву

у неко оближн>е село да узму бого)авл>енску вод7щу за Kojy sepyjy да

тера демоне. При повратку откину маслинову граичицу, замзчу je y

свету водицу и шкропе све око себе. У торовима najnpe пошкропе овце,

затим козе, а тек на Kpajy кон>е и мазге. Тако^е шкропе и колибе у ко-

JHMa живе. Тако жена у OBOJ улози заменив свештеника, KOJH уосталом

не би могао ни доЬи до саракэчанских конаки)а jep се налазе на граници

napoxHje. Они KOJH су постили и дечаци од 14 до 18 юдина старости од-

лазе на извор. Свак понесе по ¡сдан црвен вунени конац и куКну икону.

Изворском водом оперу икону и конац, а потом их окаче о грану близу

извора да се ссуше.14 Тако^е и Саракачани у СР Македонии одлазе

на Бого)авл>ен>е са иконама на извор да их, како веле, „уми)у" водом и

босиком.15 Пран>е икона на Бого)авл>енье има чисто ритуално обележ]е.

Оно je везано за одреСени дан кад се врши очишЬеше водом на извору

као култном месту. Ча)кановиК сматра да „купаае" икона има лустра-

тиван знача)'. Прави разлог за лустраци}у лежи у чин>енпци да се с Бого-

)авл>ан>ем завршава опасно раздобл>е у коме с> неЕИДл>иве силе лутале

светом, улазиле у домове и чиниле зла л>уди1ча. Кэд се заврши то раз-

добл.е потребно je да се л>уди KOJH су били у додиру сэ злим силама

прописно очисте посвеНеном водом. Стога се я иконе Koje су биле у

додиру са хтонским демонима Mopajy очистити.18 У пран>у икона назиру

се елементи регенераци)е водом. Joui y старом веку су статуе божанстава

биле потапане у воду. Церемошц'а светог купан>а иршена je углавном

у култу великих богиньа плодности и пол>опривреде. Богиае onaflajyhe

МоЬи биле су тако о}ачане, оскгуравале добру жетву и увеНанье добара.

,.,Купа&е" фриги)ске ма)ке Кибеле одигравало се 27. марта (Хиларна).

Статуа je потапана у реку или извор. Афродита je купана у Пафосу.

У треНем веку нове ере, Калимах говори о купан>у богтье у Атини.

Потапаше икона у воду, иосебно Богородичине иконе, да би се окончала

суша и изазвала киша примендевано je у средн>ем веку и поред свеште-

ничког противл>ен>а.17

Према Томсону и Уе)су, Влага из Самарина тако^е су веровали у

чудотворну и исцелител>ску Moh манастирске иконе св. Богородице.

Предка аиховом вероваау, она je лечила од неке заразне болести Koja je

u A. Хадимихапи, op. cit., 156.

14 Архив Македонске академи{е наука и уметности, Фонд Б. РусиКа.

19 В. Ча{кановий, Миш и релища у Срба, Београд 1973, 50.

" М. Eliade, Patterns in Comparative Religion, London 1979, 196.
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нападала мазге.18 Срединой ¡ануара, она икона се у свечано) процеаци

износи из манастира на брдо изиад места Самарина, а затим се одржава

тзв. „жива дражба". Найме, икона се стави на лицитаци)у пред свим

присущим Власима па она} ко на)'више приложи ул>а манастиру добщ'е

икону да преноКи у ньегово) куЬи. Добитник je славодобитно носи куНи

пошто Bepyje да he му она донети cpehy и одстранити заразу Koja би се

могла по}авити и напасти стоку.19 У обича)има KOJH се изводе на Епи-

фани)у, поред благослова цркве налазимо и средство очишКен>а од не

чисти Kojy наносе зли дуси, jep света водица pacrepyje „каликанцаре",

а шкрошьеньем се да)е и подстрек за регенерацщу, плодност и изобилие.

У свако)' породици се поред иконе чува и извесна количина свете водице

као средство против болести или урока.20

Св. Ашанас. — Osaj празник je код Влаха веома омил>ен и знача)ан

а обележава средину зиме. Постоje многе легенде о овом свецу, посебно

оне у KOJHJvia ce onncyjy аегове доброчинства што их пружа л>удима у

невол>и и помаже nus, да се из н>е избаве. Некима се ¡авл>а у сну и саве-

lyje шта треба да учине да би оздравшш и Koje лековите траве треба да

употребе. Ликозно га залщшл>а)у као )'ахача на коньу са сабл>ом или ма-

чещ. Св. Атанас може бити и за)едничка слава ¡едног номадског логора.

Толх приликом се прави курбан: закол>е се за)сдничка овца од Koje се

спрелда ¡ело за све жител>с за)еднице и Koje су морали сви да окуша)у

Ова врста жртве, уз очигледну партиципаци)у, била je намешена здравл,у

и напрстку стоке. Код Мтленских Влаха, за osaj празник je приношен

на жртву у црквено} порти. Свако дощаКинство je добрало чини)у меса

парт1£ципира|уЬи за н.у одре^ену суму новца KOJH je улазио у црквсну

Св. Тодор. — Ова) светац je слава мазгара и коньатшка. Тог дана»

сваки кокаки код Саракачана меси посебан обредни хлеб намешен Св.

Тодору, jep они дубоко sepyjy да je Св. Тодор био кон>аник. Први комад

овст колача да]е се коньу, а остатак по)сде коньоводац. Према запису

ХацкмихалэДеве, на хлебу се као орнамент налазе пет кругова KOJH су

доставл»ени тако да представл>а)у крст или месец. И Ридуьани су у марту

одржавали празник посвсЬен ковьи-па, а тако^е су прире^ивали и кон>-

ске трке. Веровало се да снага утрошена у овим тркама домаже про-

леКним усев!ща да бол>е расту.2*

Благовесши. — Уобича)ено je да се тога дана испробава звук звона,

а добро je да се целог дана звони како би се отерале зле силе. Звук звона

у MantjH и само звоно доста су застугоьени у o6H4ajHMa балканских сто-

чара. Подсетимо се улоге звона у обредима под маскама, KOJC измену

осталог илха и фалусни знача}. О звонима можемо ре!ш и следеНе: де-

чаци од 8 до 12 година старости одлазе у ливаде уочи Благовести Да

11 A. J. В. Wace — M. S. Thompson, The Nomads of the Balkans, London 1972,

142.

»• Ibid.

•• G. B. Kavadlas, op. cit., 326.

11 A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 141.

•• R. Revendis, Istoríja magije, Beograd 1979, 47.
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беру цвеЬе, затим га донесу у конаки и аиме украсе )едну корпу. На дан

празника, два-три дсчака иду од колибе до колибе. Дво]ица носе звона

и звоне, треКи носи корпу с цвеЬем, а сви за)едно nesajy песму благо-

вештен>а. ДомаЬица им ставл»а у корну ¡едно до три jajera.23 Дода)^о и

¡едно веол;1 изражено обележ)'е звона: од)ек звона и клепетуша KOJC чу|е

са оваца, сваки чобанин oceha као врсту музике, као мелоди|у Koja га

ys6yl)yje, и враЬа у стаае неке чудне меланхолзде. По звуку звона,

чобани распозна)у да ли овце мирно пасу, или се приблнжава нека опас-

ност (дивл>а звер, краСа и слично). То разликован>е 6oje звука je неза-

боравно, необично и особено салю за л>уде чи>и су цео живот и рад ве-

зани за стоку.

Велики чешвршак. — Велики четвртак je знача{ан и за живе и за

лфтве код Саракачана. Они ßepyjy да се душе лфтвих тога дана осло-

öaijajy из хада и долазе у спол>ни свет.24 Тога дана жене не nsocrajy да

оду у цркву ма колико она била удалена. Иду све за)едно, а старице желе

да се причесте да не би неспремне отишле на други свет ако умру на

CBOJHM номадским путовавьи-ча. Младе жене се не npH4einhyjy; оке то

чине онда кад почну да старе, кад проведу дуге година у браку. Сара-

качанске жене npifflpeMajy две торбе Koje носе у цркву. Прва je ,,на-

¡цеаена живдаи", а напугьена je преддетт^а KOJH треба да буду посве-

Кени: прапорци, со, таедан, вуна црне овце, шарена jajá, csehc и сличнэ.

Ову торбу ставе Kpaj олтара за вре.че лптурги)'е. Друга торба je „наадс-

н>ена мртвиди", а напуаенз je хлебом, кол,ивом, вином, тадцаном итд.

Н>У Да]у СЕештенику да над н>оч очита парастос за умрле чланове по-

родице KOJH су, пре.ча веровашу, присутни тога дана у цркви.*6

Торба навешена л<иви,-ц!, односно предчети Koje она садржи, св^дочи

о значешу овог обича)а. Кахо je утврдио Кавадилс, они се деле на две

категори]е: на оне KOJH предсгазл>а)у економски живот сточара и на оне

KOJH су налгешени за духоане потребе. Сзи преддети he бити осзеЬени за

време богослужеша. То значи да je благосташе обезбе^ено пошто су

млекарска производил и га)ен>е стоке (прапорци) благословени. Исто

je и с ра^ан>ем или с плодношНу Koje симболише jaje.28

Сваки конаки бо)и jajá на Велики четвртак. Посебно се обо)и прво

jaje у црвено и оно се назива „великочетвртско jaje", a има изузетну

MarHJcKy «oh. То прво jaje треба да je од потпуно црне кокоши, без

щедног белега. Jaje се тврдо скува и обо)и у црвено, а онда се по н>ему

исцрта)у синусоидне шаре Koje силболишу зми)у, дакле плодност. Затим

се носи у тор код оваца и закона тад*о где je закопана и зми)ска глава.

Код Влаха у околини Белеса, прво OÖOJCHO jaje се чува до Ъур^евдана.

Тога дана, чобанин закопа jaje пре Сунчевог изласка на улазу у тор где

he се обавити прещуза стоке. Некс саракачанске породице наставл>а)у

да 6oje jajá и HP Велику суботу, и то оном 6ojoM Koja je остала од Великог

u А. Хацвмихали, ор. dt., 161.

" Ibid., 163.

" G. В. Kavadias, op. at., 328.

" Ibid.

97 А. Хацишпсали, op. cit., 165.
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четвртка. Иста 6oja ce чува и за 6ojeae jajá на Ъур^евдан. Boja ce после

тога склони на скровито место да одсто)и четрдесет дана, па се тек онда

проспе у неки поток.27 Закопано jaje од Великог четвртка и зми;ска

глава има)у велику маги)ску irçoh за плодност (принос у )аган>цима.),

рашНен>е и заштиту од болести. Поред овог првог jajera, посебно се

oöoJH join три до пет комада и има)у исту магщску улогу. Ова jajá не може

да ¡еде свак, поготову удате жене и ожен>ени мушкарци. Да)у се само

онима за Koje се сматра да су чисти, то jeer обично дечацима од 12 до

18 година старости. JbycKe од ових jajá ставл>а)у се у колибу испод пос-

тел>у, jep се „тако вал>а". Осим oojeaa y црвено и шаран>а зми}ским

орнамснтима, jajá се украшава)у и кружним линщама Koje тако^е сим-

болично пргдставл>а)у зми}у сави)ену у клупко.

Мткфе жене месе култне хлебове, на Велики четвртак, тзв. „психу-

ди)а". За ове хлебове кажу да су од мртвих за живе, или од живих за

мртве, што симболично у)един>у)е живот и смрт.*8 Хлебове доби}а сваьи

члан породицс, а тако!)е и стадо, и pasMeayjy се и с целом фамилэд'ом

у craHHJy. Ça хлебом се дели и густо куван пасул>. Она} ко дз)е хлеб и

пасул,, заузврат добще тако!)е хлеб и пасул,. Не nocroJH домаКинство

Koje неКе обавити ову поделу пошто ce sepyjy да то симболизу)е живот

и смрт.29 Код овчепол,ск!Х Влаха, жене месе мале култне хлебове с

црвегащ jajeroM у средний, а кору ишара)у вил>ушком. Хлебови се

деле на Ускрс деци и гостима. Такав обредни хлеб HMajy и Македонци,

па изгледа да су га Власи преузели од н.их. Саракачани у СР Македо-

HHJH фарба{у jajá у броКу. Пошто ce jajá oöoje, црвенодх ÖOJOM се намаже

чело белог )агн>ета. И Саракачани у ByrapcKOJ (¿apöajy jajá у црвено за

Ускрс.*0

О jajery за Велики четвртак потребно je изнети join неке го^единости.

Реч je o jajery Koje je тога дана снела црна кокошка. Пре него што се

донесе у цркву, то се jaje ишара. Остале ствари послужиКе за правл.ен.е

ама)ли)а (со, там)'ан) или за истериван>е злих духова (csehe Koje се пале

за време егзорцизама, итд.).31

За тренутак Немо прекинути преглед календарских обича)а и прис-

тупити неким тумаченлма Koja ce односе на обича)е о ко)'има je било

речи.

И у прославл>ан>у поменутих празника, као мисао водшъа noKaayjy

се извесни постулати и поступци KOJH OAtoryhyjy маги)ску радн>у. Видели

смо да се у торби спремл>ено) на Велики четвртак налазе предмета KOJH

треба да доби)У благослов освеКеаем» односно начелом преношл>ивости.

Затим имамо опозици}у сила (свеНе, со и там)ан) за уклан>ан>е болести,

а потом очишНен>е (шкрошьеае водом и ел.). Призивааг сила преко

Marnje и релити)е врши се из истих разлога. „Дово^е&е у везу човека и

стоке са силама ocrsapyje се час посредним контактом (симболима),

час представл>ан>ем; сетимо се Лазареве суботе. Дакле, и овде налазимо

» Ibid, 164.

•• V. Marinov, Über einige schwach untersuchte Seiten der geistigen Kultur der beweg

lichen SchafMrten auf der Balkanhalbinsel, Одредбе позитивног законодавства я оби-

ча)ног права о сезонскям креташяма сточара у ¡угоисточно) Европи кроз векове,

Посебна издан>а Балканолошког инстипта САНУ 4, Београд 1976, 303.

11 G. В. Kavadias, op. cit.
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начела хомогености. Према томе, мисао xoja у Kpajiboj лини)"и одре!)у)"е

ове празникс, идентична je ça оном Koja oflpetjyje Maníjate обича)'с к«)и се

односе на наведена питавьа."8' Подзуцимо joui ¡едну сличност измену

маги|ских и религи}ских обича)'а Koje ynopeÇyjeMO. Разни предмети (као

они KOJH се налазе у торби на Велики четвртак) доби|а)у код верских

обича)а симболичну успешност освсЬешод. А на подруч)у Manije, видели

смо, симболи примарних узрока прате стара божансгаа (зми)е су обави-

}але руке богшьа), па су према томе били освеКени предмети. Дакле

мисао Koja сто)и иза тога je иста.8*

У OBOj сличности нема ничег чудног пошто je y ствари реч о фено-

менима исте врете. Пре него што су Хелени примили хришКанство, све

оно што смо назвали ,,митовима копима се инспирише .Canija" припадало

je ¡едно) paHHjoj религии. БудуКи да су об}ективни услови (знанъа, над-

редак техничких средстава, 1гужност да се реше животна питан>а и

слично) остали исти у тренутку кад je примано хришЬанство, она) део

нове религи{е KOJH je требало да посреду)е у корист решеаа истих

питан>а тумачен je и примешивай по истом друштвеном процесу. Зах-

вал>у)уКи том тумачевьу, Koje у суштини представл>а салю реинтерпре-

таци)у и поновно озакон>ен>е иде)а Koje су посто}але рани}е, дакле процес

акултураци)е, нова религи)а je с ¡едне стране могла да прихвати ¡едан

cnoj старих веровааа, а са друге да се рашири у средшш чи)а je културна

арматура била неспо}ива са &ом.м

Ускрс. — OBBJ празник се код Саракачана, као уосталом и код свих

Грка, слави са много cjaja. Чим сване дан, свака домаКица порани да

испред колибе запали велику натру од гран>а на ко)у обичцо стави нешто

црвено (црвен вунени конац, црвен цвет или црвену крпу).35 Власи пре

свануЬа sesyjy црвене конце на улаз у тор. Црвеном 6ojoM KOJOM су

фарбана jajá мажу нека места по телу оваца. Истог дана nyiirrajy овце

на imjGojbu паше са сочном травом.88 Човекова склоност да усцостави

непосредну везу измену црвене 6oje и крви као суцстанце, неминовно

нас Bpaha до самих почетака неолитског доба. У зору, целингат и сваки

домаЬин у пратн>и свог HajerapHJer сина кол>е ускршн>е ¡апье. Неоже-

н>ени син доноси у конаки бело jarae за жртву.87 Жртва je ставл>ена

на земл>у, главе окрснуте према истоку — правац у коме домаЬин треба

да гледа док се животин>а кол>е. Исток, подсетимо се, симболизу)е жи

вот и cpehy, према истоку се окреЬе човек при молитви, н>ему су окре-

нуте цркие и гробови, са истока долази светлост. ДомаКин замаче прет

у )апьетову крв и уцртава {сдан крст на чело свог сина, а други на дов-

ратак колибе. Затим припрема ватру и натиче jar&e на ражан>, чи}е

печеас лично надгледа. Жене се у то не меша}у. Потом се сви обилно

чашЬава}у, а домаНин шал>е месо и чобаияма KOJH су код стада на испаши.

» Ibid., 330.

м Ibid., 331.

м Ibid.

м А. Хацимюшш, op. cit., 166.

3e A. Kohalôa, Öl xovraoßAdxoi, веоооЯоу/х!] 1976, 195.

17 А. Хацимихали, ор. dt.
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Обавезно je да се сви чланови конаки)а обреде жртвованим ¡апьетом-38

Све ово несумшозо имя обредно и жртвено обелеиф, чн}и je протагонист

сада мушкарац, доздаЬин или глава целингата.

За време Ускрса, чобани иду од конаки}а доконэюца,иочев од Bolje

пастира, да честита)у ¡едни длугима. Разуме се да свак добц)е по ¡едко

сбочено jaje од домаКице. Л>уске од црвегаос jajá, Koje тако^е renajy ма-

mjcKy «oh, öanajy изван конакща. Саракачани иначе ретко комуницира)у

осим два пута годигшье. На)важни}а прилика je свакако Ускрс. Тога

дана ствара се топло при)ател>ство измену л>уди KOJH нису у сродству

чак и измену оних KOJH се не позна}у у односу на заточено стан>е и агре-

сивкост KOJH влада)у у току године.39 Ова идеална солидарност руши

препреке Koje иначе могу одза)ати дородице или за)еднице. У торовима

се не прави сир на Ускрс. Све млеко се подели сиромашним пастиркма.

Ако je конаки у близини неког села, млеко се да)е сел>ацима. То сел>аци

3Hajy, па на Taj дан HaJ4cuihe сами долазе да узму млеко.40 Занимл>ив je

¡ош ¡сдан обича) KOJW се извода на Ускрс. Найме, младеж облику)е }уду

од суве траве у виду лутке Kojy запале у присуству целе за)еднице на

простору близу конаюф, а тек после тога започиае забава. Хацимиха-

ли)ева с правод^ сматра да се у овом чину назирс древни маги)ски ритуал

спал>иван>а зла и paljaaa новог нотота KOJH je y лику ]уце попримио

хришЬанске елементе.41 Пошто je Ускрс покреган празник дешава се

да га сточари номади проведу на пуху од зимских станишта ка лепьим.

Да би ипак обележили она} велики празник, они се задрже негде на путу

и улогоре се. Ускрс 1854. године, самарински Власи су провели у ло-

гору на путу за штанину. Изченада су их напале турске трупе и опл>ач-

кале их.4*

euia. се врши у одре^ене дане и за одре^ене цил.еве.

Том приликом ее чита судбина из утробе или са плеКке. Курбан (жртва)

ce npnpef)yje на велике празнике Ъур^евдан, Митровдан, БожиЬ, Уснрс,

Спасовдан и на заветине конаки)а, затим на свадбама, при ро!)ен.у (прво-

ро^еном сину, а само донскад и при ро^ешу дево}чице), и крштеау

прворо^еног сина. Кад неки човек или стадо тешко оболе, кад се роди

дете од седам месеци, као и у част неког великог и знача)ног госта, та-

коСе се кол>е ¡апье. Нарочито je ово последнее повезано с неписаним

законом филоксени}е, jep ce закланим бравом ода)е поштован>е госту

KOJH би могао бити и какво прерушено божансгво. Жртву приносе и

кад се заврши стрижеае оваца, а у многим конаючима пре почетка и по

завршетку сирен>а.43 Познато je да сточар нерадо кол.с животин>у да би

подмирио сопствене потребе у месу, али je добровольно жртву)е да би

испунио крвни обред. „Jep je душа ти)елу у крви, a ja сам вал! je одредио

за олтар, да се чисте душе ваше, jep je крв што душу очишЬа" CTOJH y

Библи)и.44 Животиае Koje се кол>у увек су из стада, а обично je то jar-

" Ibid.

" J. К. Campbell, op. tit 3 50

40 A. Хацшшхали, op. cit., 165.

" Ibid., 166.

" A. J. В. Wace — M. S. Thompson op. cit.

43 A. Хацимихали, op. cit., 145.

44 DiifiJinja, Я/ Книга Mojcujeea, гл. 17.
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н>е или ован, живо-тише без мане, на)бол>е из стада, одабране само за ту

прилику. Код Влаха je уобича)ено да се jarae Koje се прво о)агн>ило

жртву|е за Ускрс. Саракачани у Срби)К кол>у за Ъур1)евдан ца)бол>е

jaribe, тзв. „сугаре". Без обзира на то да ли joui нису крекули из места

зимовааа, или су на дуту за планину, ¡агн>е су обавезно клали према

обреду KOJH je важно.4*

Bc-pyje се да брав драговол>но npncraje на жртву, а кажу да ¡апье

не пусти ни гласа док га кол.у. Крв се употребл>ава за мапцске чини.

Животшьа се кол>е на уобича)ен начин; некад се при том изговара)у и

посебни изрази или молитве, али н>ихов садржа) нисмо никако могли

сазнати. О Ускрсу се дели месо жртвоване животшье за добро здравл>е

и среКну годину, али и за душу поко)ника. У случа)у тешке болести

Kojoj нема изгледа на бол>итак, Саракачани доносе ¡апье пред цркву и

оно за време богослужеаа CTOJH привезано пред вратима. Затим га за-

кол>у и испеку на ражн>у, а месо разделе свима KOJH су били на богослу-

жен>у. Свак ко добще комад меса д^жан je да искаже искрене жел>е

за оздравл>ен>е болесника.4* И код Саракачана у EyrapcKOj приноси се

)агн>е на жртву ради оздравл>ен>а болесника. Том приликом се месо

жртвоване животюье подели суседима у сточарском логору.47

Из наведених примера на}важни)а су два тренутка: први, одаби-

ран>е жртве и н>ена припрема; други, сам чин жртвовааа. Очигледно je

да се крвна жртва до те мере наметнула да je постала неизоставни део

многих обреда. Ради упоре!)сн>а навешНемо ове податке. Код номадских

сточара на Блиском истоку уобича)ено je култно клан>е jaraera о праз-

ницима. ЧучеНи на асурал^ од сламе, чланови породице ;еду обед без

ножа и вшъушке кида)уЬи комаде црстима. Само десно« руком се сме

машити у чини)у, и то по утвр^еном породичнолг рсду. Hajnpe старсшина

породице, па мушки чланови, затим жене и на^зад деца. Почасни гост

доби)а од домайина на)вредни)и део печеаа — од десног бута. Остаци

обеда се према обича$у Mopajy закопати пре свануКа.48 Контекст у коме

се одвща жртвован>е jaraera, према Кавадиасовом мишл>е1ьу камеНе

ове претпоставке: жртва je Hajnpe дар светим силама преко KOJHX ce

успоставл>а)у везе; она je тако^е дар страной госту; на)зад, то je крвна

жртва приликом неких повремених floraljaja.39 }една чин>еница измену

оних Koje смо навели, посебно je знача{на за откриваше иде)с

Koja oflpe!)yje osaj обича). Реч je о даривашу jaraera цркви по завету

или за болеснике. У оба случа}а дару}е се ¡едан живот да би се отклонила

препьа ¡едном животу и заштитио живот за)еднице или по)единца.

Дариваше }едног живота да би се осигурала cpchiia будуЬност потиче

из истих побуда. Грчки обича)и зна)у за жртвован>е животиша у тре-

нутку кад се ocrsapyjc нешто ново, на пример кад се поставлю темел.

за нову куКу. У грчком фолклору nocrojn веома лепа песма Koja Kasyje

44 Д. Ъор^евиЬ, Aiuaitu у Лесковачком Kpajy, Лесковачки зборшш XVII, Лес-

ковац 1972, 218.

41 А. Хацимихали, op. cit.

•* V. Marinov, op. cit.

" E. E. Vardiman, Nomaden, Düsseldorf 1977, 68.

4t G. B. Kavadias, op. cit., 333.
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како je MajcTop зидар био приморан да зазида CBOJy воллну жену да би

темел>и моста Арта били чврсти. Исти чотив je познат код свих балкан

ских народа.50

Аналопце ради поменимо следеЬе: кад год се сточар на Блиском

истоку усел>ава у шатор или колнбу, он кол>е овцу на прагу и ¡паже

крвл.у врата. Невеста nojy доводи бедуин, тако!)е мора да ступи у нови

дом преко крви свеже заклане овце.61

Поменути обича}и KOJH претпоставл>а}у жртву или су засновани на

H>oj одражава)у верован>а Koja су посто)ала joui пре хришНанства. Ме-

Сутим, иде)а жртве je преображена и одуховл>ена и у хришКанству.

Аврамов жртвени ован обележава прелаз од л>удске на животин>ску

жртву. Од памтавека су потоци крви текли на олтарима: кад год je од

богова ¡полно обавештеае и помой, човек je кдао животшье.52 Елиаде

каже: ,,Извесне крвне жртве налазе CBOJC оправдание у примордщалном

божанском чину. Богови су in illo tempore убили морско чудовиште и

раскомгдтли н>егово тело да би створили космос. Човек донавл>а ту

крвну жртву, донекад чак и л.удску."83 На)зад, дарование janbera посе-

тиоцу (непознатом, па дрема тоще некой ко се сматра оласним за Сара-

качане) поред доошьеаа да гост «еже бити прерушено божанство има

за цюь да доцаКин ушостави са аим везу и paaunje друштвене односе

сарадн>е} дакле »tKpon>y6HBe односе.64 Разуме се да жртва jar&era ifflje

само феномен CBOJCTHCH Саракачанима и Власима; слични обича)и се

могу наКи и на другим странама. Готово свуда je народна релитща, а у

извесним случа{свима чак и званична црква, прихватила оно што je

поста)ало рани)е. Ме^утим» ови остаци су очигледнщи код нашег сто-

чара, н>ихов смисао jaciuijn, а зкачсшс за н>егов друштвени живот нагла-

шени)е.65

У jeHOM одел>ку свог капиталног дела о Саракачанима, по cBoj

upилиди под утица]ел; В. Роберта-Смита и шеговог дела Pejtuiuja Семиша

у коме он психоаналитички тумачи „тотемски обед" свете животивье

Kojy су победи ньени поклоници, Хацимихали^ева каже да би можда и

саракачанско жртвоваае jaraera могло бити трат тотемског ритуала.

Кавадиас оштро критикуй ово тумачевье, и сматра да не може бити ни

говора о nocrojaiby тотемизма к н>егових трагова к»>д Саракачана, дот-

крещьу}уЬи CBOJe твр^евье чшьсницом да ни у грчком фолклору ни}е

откривен никакав трат тотемизма. Csojy дретдоставку о трату тотемизма

KOJH назире у жртвованьу jaraera, Хацимихали{ева документу)е веома

израженом дарткцидаци}ом Koja ce оглсда у Д'.-оби меса жртвоване жи

вотшье. Osaj тренутак je посебно веома jaKO изражен у жртви Koja je

намевьена болеснику или дротив домора стоке. Тада ce jarae или ован

жртву}у цркви, деку на ражн>у, а месо се затим подели свим дрисутнима

после богослужеаа. Пород парчета меса да)у се и дарче хлеба, сира и

мало вина уз речи: „Да сте здрави."68

60 Ibid.

61 E. E. Vardiman, op. dt., 63.

" H. Döbler, Jäger, Hirten, Bauern, Berlin—München 1971, 174.

" M. Eliade, Sveto i profano, op. cit., 44.

•• G. B. Kavadias, op. cit.

" Ibid.

st A. Хацимихали, op. cit., 146.

http://balkaninstitut.com



Обреди и обича,1и балканских сточара 127

Се. Ъур^е (Ъур^евдан). — Празну)е ее 23. алрила по старом кален-

дару. Ова) светац je заштитник стада и торова, |еднозд реч)у сточара к

аиховог живота. То je борбен светац, увек на коау. Он je важгаци праз-

ник од Ускрса и више се слави од aera. Саракачани кажу да je он за

н>их щцважни}и светац зато што их може заштитити од сваког зла. По

обича)у, за oeaj дан се обавезно жртву)е црно jarae, и то на5капредчи}е

у стаду. Ако je неко сиромашан и кема jaraera, други he му га дата како

би могао принети жртву св. Tbypt)y пошто, како кажу Саракачани, сви

други свеци могу да нас се одрекну, али св. byptje увек ocraje уз нас.57

Свака породила у конаюцу je обавезна да размени парче чеса жртвова-

ног jaraera са суседиада. Osaj обича} je до наших дана сачуван и код

Влаха на Овчем пол>у. Ъур^евдан je уско довезан с почетком пролеЬа

И с доласком стада у дланину. Без обзира на то у KOJOJ се фази мигращце

налазе, сточари су обавезни да облкжао) цркви или макастиру принесу

тога дана на дар {едно или дза jaraera. Hajôcube je да стадо преноНи у

порти ако се на^е у близини богомол>е jep je, дрема вероваау, на Taj

начин заштиКено од болести током целог лета. Стока се шкропи светом,

водицом рано пре сунчевог изласка. Истог }утра се обавл>а ритуална

MjOKa оваца. Мужа задочиае од беле овце KOJOJ ce направи крст на

лепима црвеном. 6ojoM- Мужа се увек обавл>а на вратима тора, а дази се

на то да црна овца не буде послг даа у OBOJ мужи. Код неких сточара се

дсо млека од прве муже д^-ли суседима, ро^ацима и сиромашни{им поро-

дицама, а остатак ce npepaî)yje. Они KOJH прима}у млеко на flip не перу

посуду у KOJOJ им je донето млеко, него je spahajy с мало свеже воде и

дол>ског UBeha уз речи „нека вам се хшьаде". Тога дана се склапа)у

усмени уговори измену по)единих сточара и власника стада, или за}ед-

ница сточара (целингата), а уговори Tpajy до Митровдана. За време

прославе Ъур^евдана изводе се 6pojne орске игре у KoJHMa ce колово^е

надиграва)у са осталим играчима. Особито су омшьена такмичеша из-

ме^у пастира у трчаау, рваау, jaxaay, а нарочито у скоковима удал, и

бацаау камена.

Се. Димишрще (Мишровдан) — То je други велики сточарски праз-

ник, пандан Ъур^евдану, а слави се 26. октобра по старом календару.

Ова дза празника су на)важни>а за сточаре зато што дада)у у на}критич-

HHJHM тренуцима сточарске године и аиховог кaлe^y^гpa, и то у оба

случа}а управо пред }одчом (пролеНном) и другом (зимском) сточарском

сеобом. Сви sajeд:то окушьеки лрославл>а)у osaj празник уз трпезу са

жртвеним овном» после чега се издза)а савеш сщараца да се договори о

времену и реду поласка на зимска пребивалишта, о местима одморишта,

Коначишта и другим по)гднностима. Ова к~а. свеца су углавном уско

повезана с пасторалним животом И митологи)ом, И оба представля}у

замигшьене ратнике на коаима са оружаем KOJHM» како истичу сточари,

Притичу удомоН кад год je то потребно. Митровдан je y средаовековним

задиснма приказан као дан и датум KOJII има извесне дравце обавезе у

сточарству.

" Ibid., 138.
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Св. Ища. — По|едини саракачански торови npasiryjy osaj дан као

caojy заветину. За Св. Или)у кажу да je са н>има пошто га често cpchy y

планини. ,,Он je усамл>ен као и мл, n^iirryjemo га и водимо, а кад смо на

тешке) муци помаже нам."58 Према ¡еднощ сточарско« предэау, Св.

Или)'а je био морепловац и живео разуздано. Доцщце се noKajao и напустно

море, на KojcM je иначе много пропатио и доживео бродоломс. Замо

ривши се од цутовааа и мора решио je да оде негде где нико не зна шта

je море, па je ставио весло на рамс и кренуо на пут. Куда год je пролазио

питао je л>уде дэ му одговоре шта je то што он носи. Обично су сви од-

говарали да носи весло, па су га чак и прозвали тим именом. Незадо-

вол>ан овим одговорима упутио се у високе планине. Првом човеку

кога je срео поставио je уобича)ено питанье, а човек му je одговорио да

носи батину. Сав cpehan схватио je да ти л>уди нису никад видели ни

весло ни море, па се задовол>ан због тога одлучио да остане у планида."

Зандаиьиво je да ова саракачанска легендi о Св. Или)И не садржи она)

толико карактеристичан апокрифни садржа) KOJH npmcasyje Св. Hirajy

као громовника и божанство времена. Легенда одише модитеранскоэд

атмосферой са елементкма мора и морепловства на KOJC су Грци били

упуНени вековима.

IIoïpeÔHU о5ичо}и

У овом одел>ку размотриКемо збир М1ги)ско-религи)ских обреда у

вези са умрлима и верован>има Koja их прате. Добар део података из ове

области, посебно они.s: KOJH се односе на Marajy и маги)ске чини, изло

жен je у претходним поглавл.има о маги)и. Оиде Ксмо говорити о оби-

4ajHMa у KoJHMa се открива)у нове саставнице. }едне су crapuje, сежу у

npancropHjy и за н>их можемо наКи аналоги)е у археолошким изворима;

друге су мла^е и проткане хришКанским иде)ама, али у »шла ¡ош се

увск oceha остатак паганства. Присуству)уНи ¡сдно) сахрани Влаха

(Куцовлаха) у Мецову у Грчко), Сандерс je запазио да н>ихов посмртни

ритуал вуче корене из праисторщских времена.*0 О предсказашима

смрти говорили CMO HaJBHme у одуьку о мапци, па се стога неКемо овде

задржавати на шима осим да подзучемо чшьеницу дэ сточар не гледа

на смрт као на nojasy KOJOJ je свак подложан по општим законима при

роде. Она никад HHJe нужна, него случа)на. По схватан.у сточара, она

увек зависи од по)единачних или сдуча)них узрока; Доло je какве ча-

роли}е шш Marnjc, или неке друге непри)ател>ске силе. Огуда счрт има

CBoj митолошки контекса.91 И поред тога су истраживачи саракачанског

живота заюьучили да je држаше Саракачана пргд смрНу испуаено

храброшЬу и филозофи)ол\. Они snajy да je смрт неизбежна nojasa и да

се човек мора досто)анствено суочити са н>ом. Саракачани очеку)у Ха-

" Ibid.

" N. Politís, Paradosu, Atina 1904, 116.

•° I. T. Sanders, Rainbow in the Rock, Cambrigde 1962, 272.

" E. Cassirer, Ogled o lovjeku, Zagreb 1978, 114.
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рона сваког тренутка и кажу дя га се треба сетити три пута на дан.'*

Ово фамильярно ocehaae прсма смрти изражава)у и речима „кад буде

дпшао добар час" или „смрт je наша сенка". Ово исувише стварно

o6jauiH>eibe ¡едне апстрактне iwje, препуне ужаса и саблазни као што je

смрт, говори да она mije не)'асна и нестварна за човека. Управо само

н>ено помшьан>е oojaiuaaBa жол>у да се уклони, лорекне, а н>ена препьа

учини нестварном.63 Чежн>у за смрКу (старших особа) треба схиатити

као искущьеае, али истоврсмсно и као бекство у топло окршъе биолошке

предестинащце, jep они иду у сусрет смрти с неким посебним миром и

необичним осеЬанэем после мукотрпно превал>еног животног нута но

мада сточара. Свакако да се то ocehaae заснива и на увереау да човек

живи и после смрти. Умрли не умиру потпуно; н>има je дат пеки еле-

ментаран облик nocrojaiba. То je пре perpecnja него потпуно гашен>е.

Кавадиас каже: „То ни у ком случа}у не значи да су равнодушии прсма

смрти; напротив, они се за н>у толико mrrcpecyjy да смрт oöaBHJajy сло-

jcM манифестащф и чинова чи)а садожина с ¡едне стране претпоставл>а

ньихову организаци)у у Kojy ce укл>учу)е и ньихов друштвени живот,

а са друге и скуп н>ихових веома сложених антрополошких и религщ-

ских иде{а."м

Старе жгне припреме торбу у KOJOJ ce налазе халлне и покров у

коме he ÖHTI сахрааене. Труднице чине исто пошто зна]'у дч им порога)

може довести живот у опасност. Код Саракачана nocroJH ова изрека:

„Смрт нас свуда прати^ она je смештена иза нашег уха."85 Власи кажу

да je смрт н>ихов друг на друму, TJ. на ньиховим пугован>има где им je

живот у стално) опасности и нссигурности, тако да се смрт доже дого-

дити у сваком трену. Тако ¡сдан Аромун каже: „Moj отац кад год 6:1

кренуо са овцама, поздравио би се као да се више никада неКе вратити."*8

У трен^'тку aroHHJe miajy право да буду уз самртника само ыа)бляжи ро-

Саци. Остали се повлаче како би му оставили могуНност да сво)има

саопшти последау жел>у. Ту je реч о послу KOJH ce ¡едино тиче породичне

трупе. Кад самртник издахне приступа ее ньеговом опремаау. Ако je y

питаньу младиЬ, онда то обавл>а}у шегова .\iajici, отац, браКа, стричеви

и у}аци. Ако je ожен>ен, наведенид лицима се придружу)е и аегова

жена. Ако je у поташу дево}ка, онда се о толе crapajy шена MaJKa, сестре,

отац и тетке. Ако je удата жена, н>сн муж помажс осталим чланозима

породице.67 Као што се вида, избор особа KOJC it\wjy право и дужност да

опреме поко)ника, TJ. да виде и дчдирну аегово тело, прпдржаиа се

правила Koja су поко)нику за жизота допуштала или забраши^ала да

одржава интимне односе са лици^ла супротног пола. По свему судсНи,

реч je о правилу заснованом на „стиду", али Koje у ствари претпосгавл,а

правила брака и улогу сродства, што je jacHO одре^ено у патри^архалним

сточарсщш срединама.68

62 А. Хадачихатш, op. cit., 178.

83 Б. Маликэвски, Maïuja, наука и релшща, Београд 1971, 110.

" G. В. Kavadias, op. cit., 335.

" Ibid.

" T. Gàluçcu-Cirjmaru, Rímale pastorale, Revisu de etnografic ci folclor 24, Nr. 1.

Bucure?ti 1979, 110.

" G. B. Kavadias, op. cit., 336.

" Ibid.
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Мег)утим, кад неко улфе код Влаха позива се старац или старица,

што зависи од пола поко)ника, да га олреми, окупа и обуче у нову одеКу.

Ако умре жена, косу joj оставе расплетепу. Покощик ее положи насред

колибе, а кзнад главе му упале свеКу. ОдсЬу у KOJOJ je поко)ник издах-

нуо оперу и спалс. То потврг)у)е верование да je мртвац нечист и да je

нечисто и све оно што je било у дидиру са н>им или се налазило око

aera." Из истог разлога wopajy сви они KOJH су се затекли Kpaj самрт-

ника у часу аеговог умиран>а пресвуКи caojy одеНу. Неожен>ене (неу-

дате) caxpaibyjy у свадбеном руху с дрстеном на руци. Погреб тада пос

та)e иска врста венчан>а са зеадл>ом и изводи се са извесним сиадэеним

по)единостима. Поко)ник лежи на зелуьи усред колибе на белом покри-

вачу звано« ,,веленца" (од вуне са ресама). Поко)никова глава je окре-

нута у правцу сунчевог изласка. Ако се слфт догоди на путу, поко)ника

доложе на земл>у испод шатора.70 Изнад поко)никове главе горе свеНе.

Саракачанке праве и ¡едку свсЬу онолико дугу колико je дуг поко)ник.

Тааир с коллзом таког)е ставе на зе«л>у пород поко)никозе главе.

IIoKOJHUKy затворе очи и вежу ноге узицом ,,да се не би покретао у гро

бу", или да се не би повампирио. Затиад присутнн посгда)у око шега

без обзира на године старости, статус или сродство.71 Ономе ко je уд*ро

без причешЬа, што ce HaJ4eiufae и дога^а, одмах упале свеЬу и ставе

чашу вина на л\ссту где je издахнуо. Bepyje ce да noKoJHUKosa душа

до^е у току но!ш да се причести. Ако неко догине у рату, тако^е у ко-

либи запале csehy и ставе чашу вина.72

Кад noKoJKHKa одреме, жене почшьу гласно да га оплак>)у и да пе-

Bajy „мирологс". То су песме-тужбалице Koje се на лицу места minpo-

Biisyjy, уз отегнуте м.елоди)е, треперавим и глисандо тоновима. Туж-

балице ce nesajy и после обавл>еног погреба као и у свизд прйликади

после четири до ист година после см.рти73 кад ce npnpe^yjy подуцца.

Док изводе тужбалицс, жене чупа;у косу, 6ycajy ce у груди, а понекад и

гребу лице. И Влахише (Куцовлахюье) се удара}у десница.ча по глави

да би кзразиле превелику тугу. У тим тсшким. тренуцима кад се изгуби

члан дородице не Tyryjy само укуКани него целу за)едницу дрожида

снажно ocehau>e жалости. Мада смрт значи одва{ан>е, чланови за}еднице

се дрема H>OJ опходе на начин KOJH oja4aBa соцщалне везе Meíjy живима.74

rioKOJHHKa oiuiaKyjy клечеКи или седеНи на земл>и уз монотоне тужба-

лице дугог стиха, често потпуно неразулуьиве. Покойника призива}у

uajpu'j-'iiiMiu iijii.,1 имснима. Ако UOKOJHUK има ма)Ку, она дрва започин>с

одлакииаше, затим joj се пpидpyжyjy остале жоне. Мушкарци някэд

не наричу. Ако QOKOJHKK нема «aJKy, тужбалицу започише н.егова жена

99 Тих. Ъор^евиЬ, Неколики самршни o6u4aju у ]ужних Словена, Годшшьыца

Н. ЧупиКа XLVIII, Београд 1939, 262.

70 А. Хацимихали, ор. си.

11 G. В. Kavadias, op. cit.

7Í A. Хацн.чихали, ор. dt.

79 С. Hoëg, Les Saracatsans. Une tribu nomade grecque, l. Étude linguistique pré

cédée, d'une notice ethnographique, Paris—Copenhague 1925, 53.

74 I. T. Sanders, op. át.
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или сестра, а затим се придружу)у остали. Са заласком сунца npecrajy

тужбалице зато што се остали плаше да Харон не узме неког живог

члана породице.78

Поко)ника к<>д Влаха оплаку)У само жене из рода. Бляшке жпне су,

како npiraohyjy Томсон и Veje, познате по тужбалицама KOJC веома лако

и спретно mmpoBHsyjy. Власи у Самарину туже на влашком или грчком

)езику.7в Сакдорс пише о Куцовлахюьама из Моцова да гласно и ¡авно

изражава)'у жалост стравичним нарицаньем, flajyhn одушка пригушсним

емошфма и ослоба!)а)уЬи се тсрета perpccnje. Ако се тужбалице не бн

изводпле за покп}нижщ, чланови за)ед'цще бп се осеНали всома нес-

рсКни. Као и к«'Д Саракачана, мушкарци код Куцовлаха никад не на-

ричу. Jc-дино могу плакати, али они то pal)c чине само у присуству других

мушкараца, а не прод женама.77 Ако je HOKOJHHK умро у ту!)ини Влахиае

нарнчу над н>еговодх капом. И код Влаха у СР Мяк^дош^и кад неко

умрс у лечалби, желе тако!)е наричу над шеговом капом. За пример

Ьемо навести текст ji дче влащке тужбалице из Грчке:

Jopro, зашто седиш д>'боко замгашъен?

Jopro, зашто Ьутиш и с нама не говорит?

Ycraj, невесгице, и пусту свсЬу запали,

Наш Jopro HHje добро, ноК не he дочекати.

Дижи ce, Jopraioî, ça земл>с, дижи се из постел>е,

Дижи ce, jep те оплаку|у прИ)ател.и, оплаку|у те TBOJH укуНани.

Дгжи ce, jep су овце на ¡апье&е дошле, дишле и забле)але.

Дижи ce, jep те овчарски дси оплаку)у горе на планинским

висовил».78

Реч je о веома старом веровак>у Koje се налази ¡ош код Хомера и према

коме he HOKOJHHK бита лишен noKOja ако се према н>ему не поступи у

складу с погрсбним обича)1ша. Погребна тужбалица je била саставни

део овог обреда. О томе св«-дочи опис Хекторове сахране на KOJOJ Андро

маха, Хекуба и Хелена наизмснично изводе погребне цесме. Из овог

описа се види исти амбщ'ент као и при сахрани сточара.7*

Мртвац се чува током целе ноНи. Нико не сме да npcfje преко н>ега,

а посебно животиньа (л^ачка, пас) да се мртвац не би претворио у де

мона,80 или да не би „устао". Апулс) (II век) orotcyje чуваше поко)ника

у Тесали)и. Бдело се читаву богонетну ноН над поко)ником- Требало je

„очи држати нспрсстано отворене и уперене на леш, не освртати ни на

шта, jep страшна чудовишта Koja HMajy моЬ да се прометну у животшье

и узму на себе облик било Koje од н>их, увлаче се тако та)анствено и сво-

JHM пакленим чинима баца)у се на човска KOJH чува стражу Kpaj noKoj-

ника".81 Ако je улфо челник или момак, У знак жалости се повежу сва

75 А. Хацимихали, op. cit., 179.

'• A.J.B. Wace — M.S. Thompson, op. cit., 126.

" I. T. Sanders, op. cit.

78 A. Колцада, op. cit., 153.

7* Хомер, H.MJada (22 певан>е, гл. 11—12).

80 A. Колцида, op. dt., 195.

81 Ацулеь Злашни магарац, Београд 1954, 50.
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звона у стаду да не би звонила. Са врата главног овна (предводника)

скине се клепетуша за целу годину дана. Млада особа се жали три до

пет година, a crapuja годину дана. Црна 6oja je знак жалости. Сарака-

чанке у време жалости косе кецел>у Koja je посебно украшена за ту при-

лику искл>учиво тамним бо}ама. Мушкарци облаче црне кошул>е я

nyurrajy браду. MajKa и удовица не скида)у црнину до Kpaja живота;

MaJKa зато што се она никад не може утешити за CBOJHM дететом, а жена

зато што према саракачанским правилима мора вечито жалити за CBO

JHM мужем. Заншуьиво je да Саракачани у Срби)И не обележава)у жалост

црном ÖojoM пошто Bepyjy да се црна 6oja као мрежа може навуЬи по-

KojHHKy на очи на оном свету. Жалост изражава}у прсврташем горнлх

делова одеЬс, а жене расплитааем косе.82 Куцовлахише у Мецову не

носе никакав накит за време жалости, а главу nonesyjy црном марамом.

Кавадиас тумачи да сви изрази жалости потичу од чисто друштве-

них односа, а не од релипце. Он у HJÏXOBOJ оснози види соци)ализаци)у

ocehaifaa, регулисаше шиховог интензитета и испол>аван>а. Црнина удо-

вице je слоллш знак н>еног статуса, пошто статус жене мора увек бити

видл>ив. А то што црнину носи до Kpaja живота, то je, према саракачан-

ским друштвеним мершшма, стога што за н>у нестанак мужа значи

непроцен>ив губитак за KOJHM мора увек да жали.83 У току жалости не

узима)'у се свирале у руке и не пева ее. Тако1)е се не жртву^е jarae за

Ускрс и ЪурСевдан, нити се месе обредни хлебови.84 Док je HOKOJHHK

у колиби, на уста му се стави сребрна пара или какав накит. Код Capa-

качана у СР Македонии, сгави му ее новац у руке да би, како ce Bepyje,

имао чиме да плати прелазак у хад. То je рсминисценшф на стари оби-

43J да се плат« Харону за прслизак преко реке Стикс до врата хада.88

Ако нема чиме да плати, поко)ник je осушен да оде у пакао. Kpaj noKoj-

ника се ставл>а)у цигарете, воНе, бомбоне, чешал>, огледало и друго

што he му служити за личну употребу на другом свету. Bohe je намешено

за поклон онима KOJH су умрЛИ пре нлга, а дародавци уз то дода)у ус-

мене поруке, данас написане на комаду xapTHJe. РоСаци тако!)е ставл,а}у

Kpaj noKOJHHKa слаткише да би их однео н>иховим ро^ацима.86 Kpaj

мушкарца се увек обавсзно ставл.а н.сгов пастирски штап, a Kpaj жене

дона преслица. Саракачани Bepyjy да човек после смрти наставлю да

живи, али с другачи)ом врстом Ж1юота не сад^ од земал>ског него и од

живота какав прихвата хришЬанско учен>е. Душа живи духовним жи

вотом» али и антропоморфичним. Поко)ник се можс повампирити. Hfleja

о васкрсен>у nocroju, али се животни циклус код Сарацачана претежно

покорава нехришЬанским веровашима.87 Како каже Елиаде, због тога

смрт не ставл.а коначну тачку на живот. Она je само другачи)И вид

л>удског noCToja&a.88

82 Л. ЖуниК, Саракачани на Гочу, Гласник Етнографског института САН

VII, Београд 1958, 96.

м G. В." Kavadias, op. cit., 337.

84 А. Хацимихали, op. cit., 181.

85 Д. CpejoBHh — А. ЦермановиЬ, Речник ¡рчке и римске мишоло\ще, Београд

1979, 447.

•• С. Hoëg, op. cit.

" G. B. Kavadias, op. àt.

" M. Eliade, Sveto i profano, op. cit., 65.
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Цео сточарски логор прати мртваца до н>еговог вечног боравка.

Кад пратньа крене, ро!)аци и укуКани се не осврЬу пошто Bepyjy да he ce

Харон вратити и повести joui неког из конаки)а ако то ураде. Кад изнесу

поко)ника из колибе, неко од присутних преломи ¡одну дрвену кашику.

Обично je то мушкарац; он стави кашику на зелиъу и стане на ау ногом

да се потдуно сломи. Поменуту кашику не дира)'у тада, него жене сле-

деНег дана докупе аене делове и баце их далеко од конаюф у поток.8*

Код Влаха се разби)е чаша на месту где je HOKOJHHK лежао.90 Из колибе

се избащч'у щегле, игле и машице. Ако je у близини неко село, noKOJ-

ника закопава|у на сеоском гробл>у, jep Саракачани као номади нема)у

CBOJHx гробал>а, па се зато caxpaayjy онде где их смрт задеси. Често

се закопава|у и у дланини, обично на врху брда да би поко)ник са висине

могао да гледа csoja стада.91 Ево шта говори ¡една влашка десма о

мртвом ластиру:

Код тора да ме сахраните.

У пролеЬе кад се вратите,

Овце нека проСу поред мене,

Да их ухватим, да их помузем."

Уколико смрт задеси Влаха (Аромуна) у планини, погреб се обавл>а без

ковчега. Поко)никово тело се умота у тамбаре (покров), стави на граае

и вуче до раке.98 Власи (Фаршериоти) су уобича}авали да nynajy из оруж-

ja пошто noKOJHHKa положе у раку. Погребна поворка код Влаха (Ку-

цовлаха) у Мецову oöpasyje се пред сащоч прквом. Напред иде дечак

KOJH носи поклопац са ковчега, затиц долазе дечаци ко|и носе бар)аке,

а за н>1ща свештеници у одеждама. За поко|нпко.ч иду цушкарци, uajnpc

роСаци, а затиэд остали мушки чланови за|еднице. Жене чине другу

поворку Koja се враКа ожалошКеном дому. За разлику од грчких села,

овдс жене не иду на гроблл прликом сахране.94 Поко|нику се пре него

што буде положен у гроб одвежу ноге и руке, а ако je млад nouenajy

му мало одеЬу да би могао неспутано отиКи на onaj свет.98

Кад се врате са укопа, Саракачанке наставл>а)у да туже све док

сунце не за^е. Све улазе у колибу у KOJOJ je лежао поко}ник да узму

нешто за ¡ело, jep су се према обича)у морале уздржавати од хране од

тренутка смрти до укопа умрлог .И код Влаха се сви KOJH су учествовали

у погребу Bpahajy noKoJHHKOBOj породици. На вратима их flo4eKyje чо-

век с посудой воде и живим угл>евл>ем. Пошто оперу руке, угл»ен пре-

баце преко главе и потом у^у у колибу. Укопницима ce Hajnpe да}е горка

кафа, обича} KOJH je познат у цело} Грчко).96 У току погребне вечере

не нуди се ништа заслащено. Кад се врате CBOJHM колибама, учесници у

8» А. Хадимшиши, op. cit., 180.

•° A. J. В. Wace — M. S. Thompson, op. dt., 126.

n А. Хацшшхали, op. cit.

»* Th. Capidan, Romana ñaman, Dacoromania IV (1924—1926), Cluj 1927, 275.

" T. Gälujcä-Cirjmaru, op. cit., 109.

M L T. Sanders, op. cit.

95 A. Хадамихали, op. cit.

** A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 142. .- - .-.'..:
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погребу пресвуку одеКу у KOJOJ су били на сахрани. Члановима уже

породице je забран>ено да се првих дана жалости ушша;у, чешл>а)у и

слкчно, jep сви ти покрстк позивэ)у смрт да се уплете у косу живих и да

joui неког поведе са собом. Помени и даЬе са зздушницама да)у се на

четрдесет дана, шест месеци и годину. Задушнице су увек о Ускрсу,

Спасовдану и Духовида. За ту прилику се обично пред колибом поставе

трпезе и дели храна уз помен имена умрлих чланова породице. Кол>иво

je обавезно на опн.ч подупцима. Храна се раздел>у)с свим присутнима,

али и ме!)усобно се разделке измену сваке колибе. Све врете даНа Koje

се прирежу у помен мртвима лродставл>а)у пре свега израз бриге према

noKOJHHKy. МеСутич» у н>има се без сумше Kpnje и ocehaae страха, уп-

раво и прсдоцбе да поко)никова душа луга мучена гла^у и же!)у, а душа

може бити страховит непри)ател>.97 Као што je познато, у разним едик-

тима из средньег века оштро ce ocyíjjye даванье даНа и приношиье жртава

мртвима као изразито пагански обреди маги)ске садржине.98 Кевендиш

сматра дя су сцене л>уди како }гду и roíjy, плешу и wrpajy приказане на

сликама у египатским гробницама имале за цшь да ,,маги)ом окрепе

мртваца".*'

Да нема стварних доказа, тешко би човек ових поднебл.а поверовао

да су мртворо^ено или побачено дете, према истраживан,илха Хацими-

хали)еве, Саракачани све до 1940. ставл>али у spehy од коже са доста

соли и вешали je тачно из!;ад постсл>е род.чтел>а. Леш се не caxpaayje

док се не осуши, а то отприлике Tpaje четрдесет дана, за KOJC време ма)ка

стално прсбива у колиби. У том раздобл>у, ма)ка за)едно са свекрвом

уцртава ашког ¡утра знак крста на зсмл>ацом п< ду колибе.110

Након чстрдост дана, леш се закона у само) колиби. У ¡одном углу

ископа се руна, у ньу се Hajnpe положии вреЬа са умрлим дотстом, преко

н»е се саслс мало воде и баци прегршт }ечма, а потом се гроб затрпа зем-

Л4ом.101 Да je та) обича) веома стар говори шегова велика распростра-

шеност, углавном ме^у на)примитивни}им народима света. О сахрааи-

ван>у нспоср<дчо исп<>д настамбе имамо потврд^ дт се и дшас дпшава

на многим ¡честима мс^у племенима Африке, И].Д'>нсзи)с и П"Друч)а

Амазона.102 Очигл< д-:е анал*>ги)е oöiwajy сахрааиваша у л>удском ста-

ништу налазимо у праистории Балкана. У оквиру културе Лепенског

Вира у KOJOJ je, према CpejoBHby, jacHO утвр!)ен одчос прсма мртвима и

смрти уопште, д-ща су сахрааивана испод куЬног пода.103 О овом оби-

4ajy у тфаистори)и, Гарашанин каже да je y вези с култом предака у

„KOAÍC се изражава текд«шци)а да се поко)ник као заштитник задржи у

куКи ши у непосредно) близини CBOJHX Потомака".104 Сахран>нван>е

" К. Birket-Smith, Putovi kulture, Zagreb 1960, 311.

" H. K. Baroha, Veitice i njihov svet I, Beograd 1979, 102.

" R. Kevendiä, op. cit., 25.

100 А. Хацимихали, op. cit., 68.

101 Ibid.

ln K. Birket-Smith, op. cit., 304.

108 Д. CpejoBHh, Лейенски Вир, Београд 1969, 136.

104 M. Garaîanin, Sahranjivanjt u balkansko-anadolskom kompltksu mladtg ,neo

Uta, Glasnik Zemaljskog muzeja, n. a. XI, Sarajevo 1956, 226.
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деппъег леша у колиби je joui )една дотврда веровааа у эемл,у-ма)ку.

Деца ce caxpaibyjy у колиби Kpaj родител>ске постел>е да би се поново

вратила, родила, из недара ¡najKe-зелуъе: Terra clauditur itrfans. И сам

положа)' детшьег леша у кожно) вреЬи подсева на заметан, што према

начелу привлачности олакшава земл>и-мащи да га поновно врати на

она) свет. Надан>а да he утроба зелуье родити нов живот, дати ново дете

уцвел>еним родитсл>има, noja4asajy симболи плодности оличени у Крсту

¡ечму и води.105 И oBaj пример сведочи како ¡сдан древни обред настао

у праисторией Tpaje без прекидт до данас. Ставллае детшьег леша у

кожну вреЬу пуну соли щк дставл>а И ¡одну врсту балсамовааа. Ова)

случа)' noTBp^yje мисао о „живом лешу" с KOJHM ce чланови породице,

у нашем случа)у родителей, не pacrajy за четрдесет дана. После тога,

noKoJHHK налази CBOJ мир и боравиште исто д родител>ске постел>е

што само yTBpljyje дал>е ocehaae повезаности умрлог са живим члано-

вима породице.

Саракачани и Власи откопава|у гробове CBOJHX поко)ника после

треКе, пете или седме године. Кости очисте и поново их saKonajy. Код

неких Саракачана понавл>а се исти обича) после годину дчна од првог

откопавааа. Женски накит ко|и се ископа из гроба да]'е се деци да га

носе као ама)ли)'у.10« Код Саракачана у Срби)и, откопане кости се пре-

лщу вином, а исто чине и Власи у СР Македонии. Обича) двоструког

или поновног сахрандаванл познат je и код других балканских народа,

а забелсжсн je и на неким ¡угословенским средаовековним некропо-

лама.107 Ова) обича] налазимо и на другим странама света. Према Бир-

кет-Шмиту, он се може oöjacmrra као посл< дица уске везе Kojy живи

HacToje да одрже с мртвима.108 Ва^счьс Kocrnjy из гроба сведочи да по-

KOJHHK mije неповратно мртав, да се он враКа ме^у л>уде и ме^у CBOJC.

„Та KOMCMOpannja се схвата као победа над смрКу и почетак живота,

а не као дефинитивно опраштаае с мртпацем."109 Саракачани sepyjy

да се noKojHHK може повампирити ако човек или животин.а npeîjy преко

aera, ако се приликом из)аве саучешНа pyKyjy преко мртваца, или

ако мачка у^е у колибу у KOJOJ лежи мртвац. Сатана то може искористити

да npclje преко noKoJHHKosor тела и уграбити аегову душу. Мачка се

знамо, сматра за отеловл>ен>е t)auo:ra. У овим иде{ама видимо како се

донавл>а постулат представллаа KOJH одре^у)е Marajocy радоьу.110 Веро-

ван>е у вампире, како истиче Ва)ганд, HHJC ме^у Власима (Аромунима)

тако раширено као код Словеда, Турака, Грка и Албанаца. Само у кра-

¡евима где су Аромуни били у додиру са Словешода nocrojH 1фави страх

од н>их. Beh аегово словенско име yKasyje на то да je он за Влахе стра

ног порекла. Bepyje се да вампир излази из лешева преко KOJHX je прес_

1М М. Eliade, Patterns, op. cit., 251.

104 A. Хацимихали, op. cit., 181; A. J. B. Waie — M. S. Thompson, op. cit., 128.

107 S. Bealagié, О obiiaju „dvostrukog sahranjivanja" kod naSih naroda, Glasnik

Zemaljskog muzeja, n. s. XXIX, Sarajevo 1974, 183—212.

"• K. Birket-Smith, op. cit., 308.

109 A. Kreaié, Filozofija religijt, Zagreb 1981, 113.

110 O. B. Kavadia», op. cit.
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кочнла мачка, црна кокош или пас, или из оних са отворено:« раном

Koja raje била покрияска. У вампире ее npersapajy и л>удл KOJH су во

дили безбожнички живот, као и д^ца Koja су сахраиьона ^крштена.

После заласка сунца, вампир ycraje из гроба, идо од куКс до куКе, код

ропака и npnjaTCJba, удази у од1|е, номера щх д-Ч'.те и исиушта необичне

гласове. Само суботом не сме дч напушта гроб. Покскад се показав

л>удима уна}различити]нм ликозима, ил,удскнми жгоотюьским, али ишче-

зава сасвим нагло. Чак и плавичаст пламен KOJH лонскад запламса у

ватри сматра се да je вампирски. Оженьени мушхарц.4 KOJH су умрли

у тупики и постади вамлирк spahajy се у сопственом облич}у у завича)

и проводо ноКи с властитом женом да би зачеле. Дете решено из такве

везе je увек мушког дола. Препозна)е се по спол>ним обележ)има да je

вампирско, пре свега цо жуЬкасто-бело) кожи и исто TBKBOJ коси и тре •

павицама. Неки Bepyjy да та деца HMajy и репове. Такви л»уди се назива}у

„абраши" (из турског абраш, што значи пдзвокос) и само они има)у

»oh над вампирима Koje могу видети, препознати и y6ïmi.111

Зашшиша живих од смрши и нечисшоНе. — Ан!)ео смрти за Сарака-

чане Hiíje архангел Мюсаило KOJH према православном вероваау води

душе пред Господа, него Харон познат из античког доба. Машта Capa-

качана (као и свих Грка уосталом, jcp им je вероваье у аегово nocrojaae

за)едничко) приказу)е га као ратника одевеног у црно, с мачем и на

црном кошу. Измену Харона и других „сила" Koje CMO навели nocToje

сличцости у магщи барем што се тиче аеговог понашааа и утица)а.

Тако се од н>ега може заштитити ако се ставе у дс)ство постулатн ма-

гвд'ске радн>е.и* Видели смо да се служи горка кафа, док се чува мртвац

а служен>е горком кафом je познато у цело} Грчко), обича) KOJH су прих

ватили и Влася како бя спречили Харона да се врати и усмрти ¡ош не-

ког. Ова забрана се ¡одгадставно надтхн>у)е постулатом укланлаа.11*

Рекли смо да се у тренутку кад се износи тело за сахрану, код Сарака-

чана ломи кашнка, а код Влаха чаша да би се куНа очистила од л>аге

(нечистоНе) смрти. Из истих разлога се врши ритуално пран>е руку после

сахране и промена o#ïhe. Платон преноси верование Д1 мртви кал>а{у

имоиину л.уди. Прекошоьс л>аге пада и на оне KOJH су изгубили роди

теле. То об)ашн>ава због чега се из извесних саракачанских обрсда

искл.учу}у д«ща чи)и у-ц-щ од родители HHJe жив.114 Готово у свим

областима Грчке, па чак и у Атини, у часу смрти се разби}а Tccrnja пуна

воде. Треба напоменути да смрт HHJC л>ага по хришНанском верован>у

него човеков нормалан повратак на небо, пргдоо одчкле je и дошао.115

Уколико се неко од родбине Koja иде у пратн>и осврне и поглсда према

улазу у колибу, Харон he се вратити силом постулата прсдставлаша.11'

Испод трпезе за даКу Koja ce npHpelJyje после сахране ставл>а се какав

111 G. Weigand, Die Aromunen II, Leipzig 1894, 122—123.

111 G. B. Kavadias, op. cit., 339.

111 Ibid.

114 P. M. Schuhl, La fabulation Platomàame, Parie 1947, 32.

"• G. B. Kavadias, op. át,

"• Ibid. ... ;

"' Ibid.
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предмет од гвож1)а. Он he cBojy чврстину пренети на присутне и зашти-

тиги их од новог Хароновог напада, за кога ce Bepyje д-г се шуаа у бли-

зини.117 Гиож^е се у многим друштвища употребл.ава да отера све

врете утвара.

Солидарности гамету живих и мршвих. — Наши сточари не исказу)у

CBOJ onpoiirraj с мртвкма ¡единственом мшшъу или реченицом, како то

сугеришу ¡еванСел>е и црква KOJH тражс да контакт са оним светом може

бити само духовке природе, него га исказу)у многоструким обредяма.118

После сахране, а сходно старим обича)'има, сви они KOJH су присуство-

вади сахрани окушьа)у се на обед. Служе се )еда без меса и двде вино.

Не сме се ¡сети пиринач зато што он као симбол пушташа кореца и мно-

жен>а може изазвати зло да пусти CBOJ корен и да се умножи. Блиски

ро^аци не ¡еду из два разлога друштвеног и верског. Л>уди KOJH су у

жалости не CMejy показати да ocehajy глад. Треба постити за noKOJ душе

умрлог — joui ¡едко исдол>аван»е солидарности измену живих и мртвих.

Уз пиКе се изражава)у жел>е за вечни поко) умрлог. Уз то, цоново се

neBajy тужбалице noje подвлаче утученост због напуштааа овог света и

лишавааа радости живота, али Koje нзражава}у такоСе увереае да je

живот на оном свету исто толико прикатан.119 Смрт сваког члана поро-

дице, посебно родоначелника, уз дубоке емоционалне потресе Koje изази-

ва, поред осталог има и знача^ну соци)алну фуккци)у (учествован>е

целе sajeflHH4e на погребу, колективне тужбалице, даКе, дотьсае хране

И слично, 4HJH je смисао првенствено у томе да потврди солидарност

етничке групе или родовске за}еднице. Симболична интеграци}а кроз

поменуте обича}не по}единости je на)бол>е JCMCTBO чврстине у часу кад

за}сдница губи драгоценог члана. Помени KOJH се flajy поко}шщима зах-

xeaajy дрема православном обреду да се прштреми коллво (кувано

жито) Koje се ставлл на ташир и посипа шеКером. Према Нилсону, оби-

4aj да се кува жито води дорекло jom из класкчког античког доба, а био

je везан за празник Антестери)а.1ао КОЛ.ИБО се ставл>а на земл>у и над

аим се оплаку)е jep оно симболише тело, а затил^ се односи у цркву да

свештеник очита молитве за noKoj душе. Оплакиваае ,дол>ива" у ко-

либи и лридрема1ье и дел>еае ,,псих>гди)а" чува изсесне остатке старог

цородичног култа мртвих. МеСутим, исти доступци могу се об}аснити

и соодално, TJ. у зависцости од солидарности Koja код Саракачана ве-

syje живе ме^у собой И Koja екстензи)ом мора везивати живе за мртве.121

На четрдесет дана л на годишаи домен спрема се обед на йо}и се

дозива}у они KOJH су присутвовали сахрани. Том се дриликом жртву}е

jaribe. Блиски ро!)аци не седа)у за трпезу на четрдесетодневни доден,

али приликом годидныще учеству)у у обеду .Ако je поко)ник био отац

породице, за годишаицу се меси хлеб KOJH HajcrapHJH син мора на по-

чстку обеда ставити на главу и дреломити говореНи „Нека бог олрости

мои оцу." Уз ове обеде-домене, увек се изводе тужбалице.12* Сарака-

"• Ibid.

119 G. В. Kavadias, op. dt., 340.

l" M. P. Nüsson, Greek Folk Religion, Philadelphia 1940, 31.

ш G. B. Kavadias, op. cit., 348.

119 Ibid., 341.
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чани не заборавл>а)у caoje мртве. Ако се налазе на месту Koje je близу

гробл>а у коме су сахрааени нлхови мртви, обича) ie да жене бар првих

недел>а жалости одлазс на гробл>е и плачу уз продорно нарицагье. Уз

то се у дане KOJK су посвеЬени мртвима упек припреми кол»иво. Од

првог помуженог млека, Власи увек да)у за душу умрлих чланова CBOJe

породице, jep они по н>иховом дубоком уверен>у штате и чувл)у стада.

Отуда тежн>а да ce caxpaibyjy блтау торова. То открива наду да су мртви

упркос супротним доказима способни на неки начин да суделу]'у у свету

живих.123 Као што смо рскли, ка дразник Св. Лазара у колибама се деле

хлепчиКи ,,психуди)е" ко|е жене месе уочи тога дана. Жене ко)е нису

„чисте" (што значи оне Koje има)у менструаш^у, онс Koje су уочи тог

дана имале полне односе с мужем, или оне Koje се нису окупале) не могу

учествовати у мсшен>у хлепчиЬа. Дели их HajcrapHJa кНер у породици,

а ако нема к^ери, оцда то чини ма)ка. Из описа овог обреда треба зак-

л>учити да се помен KOJH живи да)у мртвима изражава свечано, колек-

тивно и уз учешЬе цркве. Ме!)утим, кроз та) исти обред назиру се и

стара прехришНанска верован>а Koja се односе на животни циклус;

она се с)'един>у)у с хришЬанским учешем, али и на нов начин проту-

мачена према хришНанским догмама.124

Симболика ових чинова и ствари Koje се употребл>ава|у jacna je

нарочито после анализа маги)е: земла (поставл>ан>е на земл>у мртваца и

кол>ива; за време сахранс, ро,;аци треба да баце на поко)никове очя

прегршт земл>е), жишс (кол>иво — психудща), жене (Koje оплакуау,

припрема)у и деле кол.иво и психуди)у), васкрсепе ¡едне особе (Св. Ла

зара) итд., спе се прсдазима у корист регенераци)е и непрекидног по-

навл»ааа живота. Велике стьаралачке силе света посргдоваНе захва-

л>у}уЬи овим поступцима чц)а успешност почива на постулатима митске

трансмиси)е и представл>ан>а. ÜOKOJHHK je као и зрно закопан у земл.у

да би се распао о створио нов живот. Жртвоваае }агн>ета за погребне

обреде дода)е CBOJ утица) : flapyje ce живот у корист другог живота KCJH

се мора ¡авити ¡едног дана да би заменио живот KOJH ce угасио. Коначно,

и сам умрли nocraje извор живота пошто он зна Tajny живота и смрти,

он je y додиру са зедиьом, из)едначен са зрном.125 Као што закопано

зрно чека на тренутак оживл>аван>а, клиjaн>a, тако и HOKOJHHK чека на

васкрсеае. Симболика зрна ца)е човеку наду у васкрсеше. Тедан сара-

качански обича) je веома карактеристичан за ово шю кажемо. Ако неко

умре у борби Koja се води оружием (освета, туча, одбрана пашаака),

»егово се оруж)с празни, барут стави у воду, па кад се наталожи; онда

се nonnje течност Koja je ОДЛИЧРО средство за заштиту од болести. Ако je

yöujenH удотребио CBOJC оруж}е пре него што je nao, цев се опере, а затим

се вода nonnje. Успешност овог поступка лежи у томе да се на живе

пренесу поко{никове способности регенерашф, наравно комбиноване

са cBojcraHMa барута KOJH у исти мах де{ству)е и против демона.126 Из

111 М. Eliade, Okultizam, magija i pomodne kulturt, Zagreb, 1981, 57.

"» G. B. Kavadias, op. cit., 348.

»• Ibid., 342.

"• Ibid.
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онога што je досад речено може се заюьучити да сточарски погребни

обича)'и я обредя открива)'у дубоку старину: сахран>иван>е у колиби,

откопававье потника, мит о Харону и хаду, нарицавьа и слично.

Узето у целнни, у н>иховим погрсбн!Ш обредима недвосмяслено

преовла!)у)'у два бнтна нагона, тесно нстфеплетена маги)ским подстица-

juna, два кагона KOJH су, како то noTspfiyjy и археолошкя извори, поз-

натп и npancTopHJCKOM човек>. 1едан je страх од смрти, страх пред до-

KoJHiiKOM. Прво човеково реагован,е пред мртвид телом морала je битя

намерз да га препусти cuojoj судбики и заправо побсгне од н>ега.т

Ту би дошде маги)ско-религи)ске радае Koje би требало да спрече цо-

KOJHKKOB повратак дородная, па се зато saicianajy очи покойнику, раз-

ÖHJajy судови, npepyuiaBajy л>уди и слично. Ту бя дошле и све оне радае

Koje дредставл>а)у очишЬеае — лустрацщу — л>удл и свега оног што je

било у додиру с донником. Сточаря сматра}у да je мртвац нечист, да

изазива мрл>е од KOJHX се треба очистити. Мотив страха, не само дред

потником него и иначе, налазимо код сточара као предоцбу Koja je

потакнута веома тешким условима н>иховог номадског живота у коме je

човек са свих страна я сваког трена угрожен недознатим опасностима.

Други нагон се заснива на верова&у да покойник доноси cpehy и благоста-

н>е породици. Он je везаи за плодност ¡еднако и л>удл и стоке. Тако

Bepyjy да им дреци могу сачувати стоку од болести, а тако^е я додарити

иц велике приносе и изобилие у стоци. И доред физичке смрти, noKoj-

ник фиктивно задржава сву власт и улогу заштятника, ДОГОТОЕО ако je

био домаНин и глава породице. Извори са вяше страна говоре да во!)е

лута)уН1и дастира нису надушталс caoje ллеме и стадо ни дошто су

умрли. Однети на небо, штитили су стадо матично« снагом. Примера

ради наводимо osaj податак. Пастира Етана из истоиденог вавилонског

еда (око 3000—2500 год. пре н.е.) односи орао на небо. }едан вавилонски

дечат приказао je ту сцену: два дастира, овце, козе и пси гледа)у за Ета-

ном како ишчезава.128 Од HajcrapjíJHx тскстова из египатскях пирамида,

па све до данаиньих, на изглед безнача)нях мат)ских обреда око до-

ко)ника, стално je присутно уверсн>е да мртви живе. Ово лримитивно

митско вероваае у бесмртност додтуно се paзликyje од касни)их облика

Платонових филозофскях мисли, или joui каснщих хришНанских учеша

Koja су се „упиаала да непорсциво докажу бесмртност човеков- ду

ше"."•

Брисаае граница измену живота и смрти као уверен>е Koje се про

теже од драистори)е до данас налази Tpajny потврду у обожавашу доко)-

ника, н>егово) заштити, чувашу, глорификаци)и (нарицаас, закопаваше

у колиби, двоструко сахран>яван>е, даНе и задушнице) што noTBp^yje

Спенсерову тезу о веома разви)еном култу предака KOJH je познат и

другим народима. Према Токар)еву, култ предака je имао истакнуту улогу

удраво юд номадско-сточарских народа и карактеристичан je за патри-

¡архалда друштвена уре^еаа и н>ихове касни)е остатке.130 Узгред до-

117 Е. Cassirer, Ogled о ¿avjeku, Zagreb 1978, 118.

"• E. E. Vardiman, op. cit., 32.

111 E. Cassirer, op. dt., 114.

"• S. Tokarjev, Ram oblici religijt i njihov rasvoj, Sarajevo 1 978, 274.
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и то да je Куланж управо истакао култ предана као }едну од ос-

новних особености римске религи)е.ш Присуство смрти, односно н>ено

дубоко значен>е за друштвену за|едницу номадских сточара, блискост

смрти као живог материала ашболичке размене, за нъих joui rnije пот-

пуно изгубл>ена. Osaj амбизалентан знача) посмртних обича)а у ко)има су

jacHO изражена дпа судротна нагона — ¡едзн да nocroJH тежн>а да се

човен ослободн поко]ника, други да га жели сачувати поред себе као

што noKasyje етнографски материал — уза}амно ce преклапа)у, преплиНу

и често ¡авл>а{у у трансформисаним облицима и симболима. Тешко je

pehH KOJH he елеменат преовла^ати, али je ипак jacHO jepHo: круг ма-

пцско-религи)ских обреда око поко}ника има поред свега наведеног и

особит знача} за чувства чланова породице умрлог, где уро!)ени пси-

хички инстинкта туге itswjy CBOJC изразито место. Антички ело} у пог-

ребним обича)има сгочара je жив и посебно иэражен у мигу о Харону и

хаду в другим наведеним по)единостима.

Hfleja представе о души такоСе je присутна у погребном ритуалу-

Она je као саставни иде)ни елемент углавном укл>учена у систем хриш-

Нанског теолошког учеаа. МеСутим» библи}ска представа о души ни)'е

очигледно CBOJHHa сточара. Реч je о представама Koje носе сасвим. друге

особине, о души као материализовано) категории Hoja ce различите

манифесте: у „дисавьу", „крви", „сенци" и „животу". Корени ових

представа, као што je познато, ¡авл>а)у се у веома раним стади)умима

pasBOJa религи)ске мисли, далеко пре хришКанске идеологще. Према

ToKapjesy: „Иде)ни елементи ових представа, били су митолошки ли-

кови тотемских предака, KOJH су тако^е рани}и него иде}а о хришКанско)

души."1и

Свадбснн обичсуи

Свадба, то веома раширечо обича}но-обредно подруч]е код Capa-

качана и Влаха, открива широку лепезу acomijannja, почев од Mai jije за

пдодност и заштиту младенаца, преко религи}ских акцената цркае, до

nojasa Koje нису укл>учене ли у какав религи)ски систем, али Koje говоре

о друштвеним односима и особено) клими патри}архалног живота и

начинима на KOJ e се склапа брак, до забаве и опуштаньа уз изузетне игре

и песме у KojHMa сточар макар и за тренутак заборавл>а на тешкоНе CBOJC

номадске стварности. У разматран>у свадбених обича)а неЬемо понав-

льати оке теме о ко}има je било речи у поглавл>у о маги)и. Свадбени

обича)и, легенде и схватааа у вези са вьима су за}еднички свим Сара-

качанима у Епиру, Македони)и, Траки}и, на Атици и Пелопонезу. Осим

веома малих локалних одступан>а, у суштини их noBesyje иста традици)а.

Хацимихалщева истиче да се могу наЬи неке сличноти и подударности

са обича}има грчког земллрадничког становништва.133 МеСутиад, пос-

131 Fustel de Goulanges, Lu Cùé antigüe, Paris 1864.

"' S. Tokarjev, op. àt.

1П А. Хацимихали, op. dt., 171.
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TOJO разлике у свадбеним обича)има измену Саракачана на ¡едно) страни

и Влаха (Аромуна, Куцовлаха, Арванитовлаха и Карагуна) на друго},

и оне се могу лако уочити недосредним упоре^ивагьем. Сви истражи-

вачи посебно наглашава)у, а то смо и сами утврдили на терену. да се не

дамти да je икад склопл>ен брак измену припадника Саракачана и

Влаха. Брак само у оквиру саракачанске за}еднице сачувао ее до данас.

Beh je xpeha или четврта генеращца Саракачана настаньених у грчким

градовима KOJH не Hanymxajy трацииэду yflaje и женидбе у оквиру ceoje

етничкг ьа)сдщще. Примера ради навешЬемо речи Георпца Хадиплиса,

Саракачанина из Солуна, до занимавьу лрофесора, ожевьеног Сарака-

чанком, KOJH ме je убе^ивао да he и ньсгови синови морати да се ожене

Саракачанкама. Ва}ганд je и код Влаха (Аромуна) задазио чврсту брачну

ендогами}у. Он каже, да се Аромуни {едино жене и уда}у ме!)у собой.

На пример, у Влахо-Ливадену crynajy у брак само младенци из исте

одштине, други само из истог племена, као што je случа) с Фаршерио-

тима. Jcflimo Meí)y трговачким цинцарским дородицама у градовима било

je мешовитих бракова с Македонцима, Србима, Албакцима и Грцима.134

Као што се видя, складанье брака ван cBoje етничке групе дред-

ставл>а табу. Управо у томе je снажно изражен ступань грудне соли

дарности. Складавзе брака изван CBOJC групе значило би губитак члана

за^еднице. Због тога HHJC дозволено ,,уво^ен>е у груду особа Koje нису

потпуно соци)ализоване у вредностима, сентиментима и активносткма

групе".135 Ва)ганд je код Влаха (Аромуна) запазио да je мушки пол оду-

век био ÖpoJHHJi! од женског, а то je карактеристично и за саракачанску

за}едницу. Посто)и стварно помаьканье дево}ака. На високом Пинду

се много чешЬе pa^ajy дечаци него дево}чице.т То je често дринуСивало

Аромуне, на пример из Перивола, да отимя)У дево}ке из суседних влаш-

ких катуна, нарочито из Авдела, Салирина, Eojaca, Лака на Пинду.187

CyncTHryuHJe древног обича)а да се брак склаиа дутсм отмице видеКемо

у неким свадбеним по}единостши. Ме1)утим, Власи су прибегавали и

другим начинима да до^у до дево)ке. nocrojao je обича} да родителей за

свог сина „капаришу" nesoJKy }ош док je она дете у колевци, flajyhn од-

реСену суму новца дево{Ч1Шом оду KOJH je био дужан да обеЬану Нерку

чува све док не стаса за уда)у.138 Ако би се код Саракачана сазнало да je

верена дево}ка у ме^увремену обсЬана другом момку, тада се скуде

младожен»ини ро^аци да украду дево)ку; ,5ни)е шала, вадимо ¡атагане"

каже се у TOJ придици. Велика je срамота ако до1)е то тога, али будуЬи

да je погажецо обеКанье, младоженьина страна je дрину1)ена на то.18*

МладиН никад сам не одлучу)е кад и Kojoít дево)ком треба да се ожени

пошто je то надлежност аеговог оца. То je paioíje било уобича)ено у це-

ло{ Грчко}. Дево)ка тако^е не позна}е момса за Kojer полази, понекад ни

до дана венчшьа. Сасвим je jacHO да се брак склада без икакве претходне

"« G. Weigand, op. dt., 33.

ш R. К. Merton, O teoríjskoj sociologiji, Zagreb 1979, 125.

"• G. Weigand, op. cit., 34.

117 Ibid., 34.

"• L. Scrima (rukopis), Fond Vlahi balcanici mrs. 5, Bibl. ISSEE, Bucuregti.

"• C. Hoëg, op. cit., 42.
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л>убави. У сваком стагацу, и м-тадоженьином к младином, целингас (во!)а) се

пита над треба да се уговори брак, кад he бити венчан>е, колико he ce

брава заклати, колико л>уди поззати, кад и KOJHM р^дом (дащеда) оба-

вти обича]н всрвдбе и свадбе. Тако1)е и код Влаха о жспидби и удадби

peiuaBajy родителей, »ли стриц уколико родителей кису живи. Пошто

се брачне везе склапа)> само у оквиру стничке групе — Koja je иначе

бро)чано мала тако да су на пример у СР Македонии готово сви Власи

у нскаквом крвном сродству — то они seh у трсЬсм колену по мушко)

а у четврточ по жонско) лини}и ooianajy бракове. }сдино je брачна веза

по кумству другачн]а; найме, кумство се исома nounyje, па се по TOJ

лини|и узима|у тек у дсвстом колену.140

Особеност Саракачана je y томе да они не да}у мираз уз дево)ку.

Невеста тако!)е не доби)а ношц ни од младожсше. Ни Власи не да)у

мираз уз дсво|ку. Ни)сдан млэдиЬ се не може надати да he добити младу

док не буде у могуЬности да je издржава. Он оСично тражи невесту

Koja добро преде вуну и Koja je добра домаЬица.141 AMD ce Саракачанин

одлучио да запроси дсво]'ку за свог сина, он без посредника

одлази у колибу у KOJOJ живи дево)чин отац. Ако се очеви споразуме)у

о браку приступа се веридби Koja се одржава у колиби дево)чиног оца,

a cacTojH се у томе да очеви размене прстсн>е и марамице у имс cBoje

деце.142 Уколико код Влаха (Аромуна) сами родителей не заюьуче за-

руке шал>е се нека особа од поверена, всЬиноэд сродник KOJH треба да

се распита код невестиних родителе да ли им je младожон^а до вол>и.14*

Могу бити два старта и >важени}а човека, Haj4cmhe ропака, KOJH

улогу наводаци)а. Они crynajy у везу с младиним родителлша и rairajy

их да ли, су вол>ни да да)у cBOJy nhep за дотичног младиЬа. Они се та-

ко1)е pacnmyjy да ли младиЬ йма добру карав, да ли je вредан и да ли je

здрав. Често два-три мяадкЬа истовремено запросе исту дево}ку, па

je потребно да се дуже размисли. Ако родителей нису вол>ни да flajy

Khep за неког просца каже се да je он ,,потучен", а иста реч се уиотреб-

л>ава и за неуспешно обэвл>ен посао проводаци}а.144 Код неких влашких

група nocToJH доста распространено верование да je }едан од HajaehHx

грсхова говориги р^аво о удавзчи. ÜOCTOJH и ова изрека: „Бол>е je по-

рушити цркву него порушити дево}ачку cpehy."

Веридба се обично обавл>а на празник, и то увечс. Сви мушкарцн

Власи из Самарина — окупл>а)у се прско лета о празнику Велике гос-

noJHHe, кад младиЬи просе невесте и кад се обавл>а}у и свадбе.145 Код

Влаха (Аромуна) KOJH бораве у печалби, време зару:« може да се про-

тегне годинама, али невеста ocraje верна своме изабранику чак и онда

кад само ретко доби)а поруке од &ега.14в Уговорене вечери ро^аци и

при{ател,и без младожеае Ьутке одлазе код девочке. Дево{ку не могу

140 П. ТомиК, Власи окалине Велеса (теренске белешке).

141 A. J. В. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 103.

141 C. Hoëg, op. cit.

lu G. Weigand, op. cit., 34.

114 A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 104.

"• Ibid.

144 G. Weigand, op. cit., 35.
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видети пошто je ода скривена за време веридбе. HajcrapHJn члан дево)ач-

ке куЬе започгаье разговор речима: ,,Видимо да сте дошли с великим

друштвом, опрелиьени штаповима и пушкама, ме!)утим не знащо шта

je ваш цшь?" На то Hajcrapujn с младожеанне стране одювара: ,,Чули

смо да имате дево}ку, добру, лепу и вредну, а ми имамо такого здравог,

наочитог и радног момка, па смо вол>ни да нам дате вашу дево]ку за

aera." На ову понуду, дово)ачка страна одговара: ,,Ако стс запета дошли

тим послом, онда приста)емо да вам дамо нашу дево|ку." После тога

унесу софру на KOJOJ су три пусуде. Две су пуне слаткиша, а треКа je

празна. У н>у младожешина дружина ставл>а веридбенс дарове KOJH ce

cacToje од ¡едног до неколико здатника, Ссрдана и прстена привезаног за

дарче црвенс врпце.147 Веридбени Ссрдан заслужу)е посебну дажау:

он je цео од златног новца, на)чсшНс турског. Може се найи поиски

млетачки цекин, па чак и римски или визан-пцски златнкк. HajBHiue

има златних наполеона, енглеских или аустрк]ских златника. Поред

несумаиве нумизматичкс вредности, 1)ердан пре cseia изражава бо

гатство неких влашких родова и аихову л>убав према златном новцу.

С друге стране, 1)ердан указу)е и на трговачке всзе с различитим парт-

нерима KoJHMa су Власи всковима продавали стоку и сточне производе

или за к,их обавл>али караванске и преносничкс услуге.

Обича) да се да)е скупоцен накит за дсво]'ку, код Влаха je м^жда и

траг нек^дишье куповине дево)ш<а, обича) KOJH je дознат и другим

балканским народима. НавешКемо jc-дну од три песме Koje ce nesajy y

часу кад се пр« flaje накит: „Дево)ка je ça истока а младиК из Стамбола

flsoje непознатих су се срели. Ти си странки№а, ja сам странац, хоКеш

ли да се узмемо ? Имам хшьаду златника и дет стотина гроша, у златш^

су карами везани, уздш IK, дсво)ко, npcöpoj их, узми их."148 На растанку

6auajy леблсби}е и бомбоне на момкову дружину. Сваки од учесника

донесе из дсво)ачке куНе прсгршт брашна. Кад стигну, младожен.ино)

куЬи, они га сручс на младожеаину главу уз речи. „Да побслиш као

брашно, да имащ велики пород И дут жизот." На истк начин и са истим

желлма noCTynajy и дсво)ке, аене ка}бол>е другарице.14' На вест о ве-

ридби, момкови побратими и другови баца)у момка више пута увис

на рамекима га носе до главног извора и ту му запьуре главу у воду.160

Приликом веридбе утврЭДе се време свадбе. Власи у Грчко) одржава)у

свадбе обично о Велико} госцо]ици. На та) дан се обавл>ало по тридесе-

так и више свадби. Момак не вида csojy изабраницу све до венчана.

Ако момак изненада посети шеи род, дсво}ка ce caKpKJc на вест о нье-

говом доласку. Такво донашаше се високо цещ! и сзака заручсна де-

BOJKa не сме Да прекрши oBaj обича). И код Влаха у СР Македонии

моцак не вида вереницу до векчанл.

За време Турака, саракачанска дево)ке су се обично заручивале

веома мяаде, HaJKacHHJe до 1 6. године, да их не би Турци отели. Ако je

нека девочка била изузетно леда и то сазчао Али-паша Jaiwmaai, одмах

147 A. J. В. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 105—106.

"• Ibid., 107.

"• Ibid., 108.

m А. Колцида, op. cit., 179.
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су je насилно одподили у н>егов харем.151 Данас ее дево)ке удп)у измеСу

осамнассте и дв?Д' сет пете године HaJKacHHje. Што се тичс пдича ста

рости за склапан>е брака код Влаха, оне су различите код невесте; обично

измену данаесте и дгадосете, али на)р?ди)е у шеснаесто) годики. Код

Фаршериота уопште mije важно нити je смепьа ако невеста joui mije

достигла пубертст.152 Момци се жене у узрасту од осамнсасте до дзгдесет

четврте године. Свадбени o6H4ajH код Саракачана xpajy осам дана,

од }едне до друге среде. Саракачанке не узнма)у преслицу у руке, за

све то ьрсме jep се то сматра за велико зло. Жене иду у водощшу aeh y

понедол>ак дз самел>у жито, а од cpf до почтьу м^сити хлебове, од KOJHX

обр« дни хлсбови заузимсцу на)важни)е место. Мешеное свадбених хле

бова има MarajcKO значен>е за плодчост. Свака жена у овощ послу има

CBOje место. Брашно ce Hajnpe ceje кроз сито украшено црвеним концима,

а придржава)у га мушка деца. За време док обавл>а}у osaj посао, жене

nesajy пссме Koje симболично говоре о срсКи и плодчости младенаца.

Док се брашно ceje, у СР Мак'Дошци се присутнима доле леблсби)е и

слично семеае KOJC има сицболичко значеае за длодоност. Понегде се у

брашно Koje ce ceje убаци и новчиК.153

Код Влаха се у четвртак пре свадбе окупе деверуше Koje HMajy живе

родителе да вдесе свадбени хлеб у лщадожешино) куКи. Hajnpe Hajcrapuja

од н>их припредш квасащ при том мора имати о nojacy кож и пиштол>.

Док она обавл>а ова} посао, остале деверуше nesajy на грчком г.есяу

„TBOJ први квасац saweuryje за тебе (изде мод^ка) дсво)ка Koja има щ \)ку

оца и браНу."154 Затим- се меси хлеб уз певан>е. Oaaj обредни хлеб je

до површини украшен спиралним линвд'ама и ромбовил!а, на сродини

се истиче крст са ¡ош неколико м.ан>их крстиНа. Дрва за печсн>е обрс-дног

хлеба припрелш}у младожеаини другови. Истовремсно исеку и }едно

повеНе стабло офче Koje украсе црвеним вунешщ концима и воЬем>

а затим га поставе на забат младожеаине колибе. Она) обича] je цознат

особито код Фаршериота.156 У петак пре свадбе припрема се свадбени

бар)ак. Он je код Саракачана у TparaiJH увек црвене 6oje и окиЬен бели м

КиКанкама за KOJC се прикаче ситде паре; оне звецка)у кад се маше бар-

jaKOM- На средини öapjaica je крст извезен златним концеэд. У сумрак

)едан од младоига пред колибом, пришива бар;ак на копл>е чи)и се врх

завршава крстом. Младожсн.ина ма)ка осветл>ава ова) чин буктишом,

а дево)ке га nponpahyjy пссмом. Затки MajKa прикачи на бар)ак три смок

ве. Уместо смокава, у СР Македонии се на кошье ставе три ;абуке.

Кад je све готово, момдк с ôapjaKOM ловеде коло коме се придруже

дрисутни момци и дево)ке, да сви за}едно sanrpajy и sanesajy.158 EapjaK

(фламбура) код Влаха припрема)у дево}ке или момци. На Kpajy дугог

штада KOJH се завршаыа крстом привежу се црвене И беле мараме и

161 А. Хацишкали, op. cit., 173.

111 G. Weigand, op. cit.

153 Архив МАНУ.

1M A. J. В. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 125.

"• G. Weigand, op. cit., 36.

"• С Hoëg, op. cit., 43.
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nojac, а на врховс крста ставе се три црвене )'абуке. Код

Фаршх-риота се за ¡сдан крак крста привеже клупче црвене вуне.167

Сви становницк стани)а учеству)'у у свадпбо) церемоня)и, а пози-

Bajy се и ро^аци и при)ател.и Kojii жизе у сусгднвд сташцим!. Умссто

позипнице шал>е се садоква. Гласник KOJH полази у среду или четвртак

пре свадбе доноси по смокву у сваку колибу особаща Koje треба позвати.158

Код Влаха су дсвсри обилазили звакице с чутуролх вина, леблеби)ама и

бомбонамч и позинали их ка свадбу. Званице из удал>ешцих craimja с. ижу

ach у суботу, а дочеку)е их младожс&ин отац у колибь где су припрещ-

л>ени nithe и храна. Те вечери се доста игра и пева. Званице код Capa-

качана у СР Македонией доносе хлеб од пшетшчног брашна.168 Први

знак да вснчакье непосргдно предсто)и к<1Д Влаха, je „баца&е дево)ач-

ких дарова" а у лшадини) куЬи. То се чини за вреще последнее неделе

дре венчааа, кад су дарови спремни и изложени да их види сваки срод

ник или при)ател> KOJH то жсли. Дарови ce cacroje од Ьилидха, jacryKa,

марама, чарапа и од«.Не (народне ношае за сваку прилику). Младини

родигел>и насто]'е да опреме cuojy кКер са онолико одеКе колико he joj

вероватно бити довольно до Kpaja живота. Осим ових дарова, ялада не

доби)а више ништа од CBOJHX родителе.160 Код Влаха се у суботу после

подне окушьа)у девери и деверушс у лушдожен.ино) куЬи да „привежу

кецел>е". Деиери су тро)ица или четворица неожсаеких ропака или

другова KOJH послужу)у у току свадбе. Они Mopajy да чине све оно што

дугадоже&а нареди. Деверуше су неудате адладоженьине ропаке, а н>ихов

6poj je увек барелх за ¡сдан ман>и од dpoja девера. Оне he послужизати

»щаду и roiiihe, u кад буде требало извешйе младу да л.уби руку гостича.

Венчаше код Саракачана увек се обавл>а недел>олх. Они Hejvxajy утвр^ени

дан као Власи, кад се све свадбг обаве у току тог ¡едыог дана. Tora jyTpa

)едан од ближих ропака öpuje лу!адожен>у у присуспву адушкараца пред

лу1адоженлноАх колибом, а затим жене уводе младожен>у у колибу да

му обуку ново одело.161 Код Влаха je тако!)е познат обича^ да 6pnjy мла-

дожен>у. У СР Македони)и га öpnje она) чи)и су родителей живи. Мла-

дожеаа седи на окиЬено) столици, а дево]ке nesajy. НавешНемо )едну

влашку песму из Грчке Koja се пева у TOJ прилици: „Бри|ачу ¡*toj од сло-

нове кости, и ти оштрачу из Цариграда, «ско и лагано да про^еш, лице

да wy не оштетиш."1ва Код Фаршориота, дево)ке nrpajy y затворено^

Колу око илад(>жсн.е и ncaajy дик га ро!)аци бри|у. Спол\енимо из )едне

песме доста занлдуьив рефрен: „Испод танког Ивера, отета je танана

дсво)ка."1вз Кад je луидож^вьа oöpiijaH ставе га у д^еталну Tencajy

И проадене ¡чу сву одсЬу. Сваки део одеНе je нов. Parnije je >yia-

дожен>ина ношиьа била потпуно беле 6oje. Истовремено, у адладино} куНи

пригфе^у невесту уз посебан цсрелхонзч'ал KOJH започшье jom y суботу

увече, кад дево)ке 6oje невесту каноэд. Док joj чешл>а)у косу nesajy

"' Th. Capidan, op. cit., 295 ; A. Kolcida, op. cit., 184.

"• C. Hoëg, op. cit., 44.

"• Архив МАНУ.

110 G. Weigand, op. cit., 35.

111 C. Hoëg, op. cit.

1M A. Колцида, op. cit., 185.

1M Th. Capidan, op. cit., 295.

http://balkaninstitut.com



146 Драгослав АнтошфвиЬ

шкалу на грчком: „Moj сребрни чешл.у, креКи се нежно, нежно да joj

се не растури коса, коса с н>ене лсде главе и да je странац не узме и на

чини од н>е врацбину."1** У страху да косу неко не искористи за ма-

rajcKe чини покупе дажл>иво сваку длаку и закопа)у у зелуьу.

После доручка, свадбена саракачанска поворка (психи) креНе до

МДаду; поворку сачшьава више стотина л>уди на кон>има. На челу по-

ворке je бар)актар, младиН KOJH je правио свадбсни бар)ак; он мора

имати живе родителе. Кон>и jype у галопу, а при тощ се стално дуца из

пушака и диштол>а. Иза ове поворке иду жене псшице, а ме!)у н>има

je и целингасова жена. 165 Свадбену поворку код Саракачана у Срби|и

KpajeM прошлог века чинили су мушкарци и жене сви на конлма.1"

И код Влаха иду по невесту на кон>има и neuajy. Ево ¡еднс песме: „Ja

сам дошао, а ти спаваш. Пробуди се, дсво)ко Moja, не слава), jep рад

тебе су ковьи окиКени, момци наоружани, фишекли)е пуне." На челу

je GapjaKTap, а за н>им младожсяьа у друштву девера и мушких чланова

фамили}е. Ту je и кум KOJH ила знача)ну удогу у свадбеним обича}има;

он младенцима ставл>а irpcren на прет и круну на главу приликом вен

чана. Кад се приближе невестино) колиби, Саракачани се зауставл>а)у

да би пелингас одредио неколико снажгацих младиНа као претходницу

Koja се зове ,,мали сватови" и Koja треба да затражи дозцолу за улазак

у младин род. Док сватови лрилазе колибн, л>уди из младиног рода

nyqajy у нлхойе кон.е да и>: заплаше и избаце из седала. Истражииачи

су забетнжили да су у овом мс-лжу често гинули не само конл него и

л>уди. И код Влаха се свгл-ови тако^е зауставл>а)у на одре^ено) удал>е-

ности пре него што при!)у ковсстилом дому- Тедна група тзв. „глас-

ника", обичко момака с дсвсрш^ па конлма, по)авл>у)е се прва уз велику

пуцн>аву, а потом наилази главнина сватова. Сватови код Влаха у СР

MaKt дои<)И не могу приНи невссти док не оптрчс на кон>има око н>ене

колкое. Саракачапи у Cp6uJH су напустили таквс борбене претходнице,

али je остало нешто што подсхКа на н>их. Кад сватови стигну до места

са кога се може видетн младина родбина, они cjaury с коаа и чека)у.

Пошто их родбина опази, jt-дан из дево)1.чке куКе 1фи1)с на кон>у, но-

сеКи букли)у вина, до младоженю и н>егозих свауова, пон>'ди их вином

и врати се назад. То исто цонови joui ¡сдан члан из дево)ачке Kyhe, a

тек онда за нлм крену сви сватови.1"

За$сдничко код Саракачана и Влаха jecre то да выстави сватови увек

jaury на кон>има. Цела поворка за)едно са „извидницом" je очито трат

времена кад je владала борбена клима jep се отмицом долазило до де-

BOJKe. Дакашша само приыидна борба измену сватова, идак се цонекад

завршава и правом погибщом, што joui уцсчатллви)е сведочи о вре-

щену некадашнлх отмица.

Код Саракачана, дево)ке седе у колиби око младе и nesajy сетне

десме. Млада CTOJH измену две велике вреКе на Koje се ослааа. Она je

у посебном физичком стан.у пошто у претходних осам дана не )еде io

1М A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 113.

"* C. Hoëg. op. cit., 44.

1M В. НиколиК, Из Лужнице и Нишаве, СЕЗб XVI, Београд 1910, 221.

147 Тих. ЪорЬевиК, Наш народны живош VIII, Београд 1933, 105.
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тово ништа. Она) обича) се об)ашн>ава дево)ачком тугом због капуштааа

очинског дома.168 Н<ки Саракачани скриза)у невесту у други конак

код ро!)акя дп дана вснчан>а. У углу колибе, K<>JH je од осталог дела

ORIOJCH hicutwiM, она проводе некчлико дана не видевши никог од

ро!)ака, чак нп caojy 6pahy. За то вроде м»ж<; да крин од>;Ну oaojoj браКи

али joj je забрашоно да пр^де и да лежи. Не доби)а чак ни воду

него joj ¡едино да)у мало хлеба потопл>еног у вино. За све врсмс не оде

ни да говори.169

То затвараас невесте у колибу и држанье у ¡одном физички

немогуНем полиж^у, без хране и водо, м<же имати извесну кос-

молошку валенцу. У суштини je рсч о икици)атичк< -м тренутку у коме

невеста треба симболички да умрс (будо „сахрашена") да би се доново

родила. То све одговара pcrpecwJH г.а сгушьу примордвдалне безоблич-

ности и повратку у космичку коН. Ова шлмчыичка смрт понавл>а пов-

ратак у хаос како би се омогуЬило понавл.ан>е и припремило ново ро-

Код Саракачада, младожсшин отац први улази у невестину ко

либу, доноси невссти нове онанкс и обуиа je. Свскриа joj поклааа сре-

брн бриш KojH она одмах прикачи на CBOJ грудоьак.171 Код Саракачана у

СР MaK'floHHJH, ».вер прии улази у мдадину колибу и млада обува

опанке. Пре него што то уради, у одакке сипа вкко, Htayje их млади

затим их поново скине и oTioije остатак вина.172 Кед Влаха у Грчко}

први у колибу код невесте улази дсвер KOJH joj обува оданке, а дрет-

ходно у н>их стави неколико сребрних ноачиЬа. За ю врслхе дево)ке де-

Bajy песму на грчком: „O6yj »ш оцанке, дсвсру, завуци руку у TBOJ бу-

^елар и дочасти нас срсбрн>ацил;а, не жада ни златнике ако их имаш

a Mapjauie пода) храбрим момцима."173 Док neyajy, дево}ке удара)у де-

вера по глави и не пушта)у га да оде док им не по!слони нешто новца.

Кад девер обува младо) опанке, н>ена ма}ка onacyje АХладоЖ';н>у. Оц

баци нешто новца у чашу с водом, а потом чашу преврне.174 Око подне

¡сдан део саракачанских сватова надушта младину колибу и зауставл»а

се недалеко од ше да сачека младу. У исто време, ¡сдан момак чи)и су

родител>и живи натовари на мазгу две вреЬе с дс-во)ачкодх спремом-

У н>шха je углавном н>ена одеКа, нарочито велики 6poj кецел>а (додаа)

KOJHx понекад има двадесет пет до тридесет. ]сдне су за свакодневни

рад, друге за празнике, затим за поссбне прилике: ро^ен>е, веридбу,

уда}у, за сваки 3H34aJHHJH версии празник, караванска путоваша, де-

ТИН.СТВО, мдадост, старост и смрт, па чак и за такве случа)еве као што je

принудна усадцъеност, или за оно najrope — ¡авно бешчашЬе.175

"• С. Hoëg, op. ât.

199 А. Хацидшхали, op. cit., 174.

170 M. Eliade, Sveto i profano, op. cit., 83.

171 C. Hoëg, op. cit.

172 Архив МАНУ.

"• A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 115.

174 Ibid.

"' E. Filipides, The Sarakatsan Apron in Thrace, Quality, Athènes, 25.
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Код Саракачака изводе младу два на)'ближа ропака, а код Влаха то

чини брат. На драгу joj цруже чашу вина да мало отгоце, а затим да чашу

баци дрено рамена. Праг прекорачн увек десном ногом.178 Дево}^ у

том тренутку nesajy влашку песму: „Ухатили су те, шчепали су те,

лепотице Moja! Одвелл су те у стране земуье, драга Moja, стране и далеке.

Зашто си ме, MBJKO, отерала из мог дома. Ja те нисам отерала, fleaoj-

чице Moja, веН те шал>ем твоме дому и твои домаКинству."177 Док ее

поворка креЬе, Саракачанке отегнутим гласом nesajy песмице кратког

стиха, често и двостнха, уз заглушу]уКу пущьаву лушака и диштол>а.

Кад се до!)е до места где чека дрви део сватова, кладу ставе на белог

кон>а о коме се стара свекрва. И код Влаха млада увск jaiue на кон>у.17*

На извесно) удал»сности од младожсиьиног стани)а, свадбена поворка се

зауставл>а и шал>е прстходницу да замоли одобрен>е да сватови yf>y у

стани. Учесници претходнице noTepajy кон>е галопом, све до младоже-

шше колибе, где их понуде чашом вина, затим се врате сватовима с ко-

jima наставе пут.179 Невеста cjaxyje с коньа пред младоженьином коли-

бом. Она л>уби руке свекру и свекрви од Koje доби}а два хлеба и две

чаше вина. Код Саракачана у Срби]'и, дсьер скида младу с кон>а и пре-

да)е je свекрви Koja je сачеку}е на улазу у колибу, flaje joj два хлеба с

рудама на средний, две боце вина и куделлщу вуне.180 Невеста улази у

колибу држеЬи у свако) руци до ¡едну чашу вина, KOJC затим npocima no

лоду колибе до наснрадщог зида, где изли}и остатак.181 Код Саракачана

у СР Македонией, ире него што невеста cjaiue с коша, свекрва joj дружи

сито са лсблеби}ама, дирпнчом и бомбоналщ, што невеста pasôairyje на

све сгране, да би на Kpajy бг-цила и сито преко крова колибе. Затим je

девер скида с кон>а и слушга на Ьилим., а свекрва je прихвати и уведе у

колибу.182 Иза ових радньи KOJC cMamipajy симболику плодности и уво-

Сен>е невесте у домаКи култ, о чему смо подробнее говорили у делу

о маги)'и длодности, невести приводе сву децу из craimja да их л>уби у

руке. 1едан веома 3Ha4ajan елеэдскат KOJHM треба да сеобезбеди физичка,

физиолошка и биолошка снага невесте огледа се и у томе што она по

уласку у колибу мора да стане на иски предмет од гво;кг)а.183

Кад сватови стигну пред младожсшту колпбу, код Влаха aaiicuajy

ову песму: ,,Ха}де, xajfle, изи^и, свекрво, да видиш кога ти син води.

Отишао je сам, а враНа ее с неьесгом. Осайшаесгоро деце да имаш, све

да су ти мушка." Свекрва прихвата снаху на улазу у колибу. Она држи

у рукама нову кецел>у, пафте од сребра, сребри лацац с бритвом, таньи-

piih с маслом, смотул>ак чишьане вуне и „кулаку" (рбредни хлеб). Пош-

то прекорачи праг десном ногом, млада намаже три пута маслом гораи

део улаза у колибу или зидове кодабе. Затим свгкрва преломи изнад

невестине Главе „кулаку" чи)е комгде грабе дечаци и модеди KOJH croje

"• A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 116.

l" Ibid.

"• Архив МАНУ.

"• С. Ho«g, op. aï., 48.

180 Л. ЖуниК, op. cit., 96.

ltl C. Hoëg, op. aï., 49.

181 Архив МАНУ.

IM G. B. Kavadias, op. cit., 296.
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унаоколо. Иза тога joj стави на главу ларче беле вуне с речима: „Дуг

живот теби и сваки напредак у породу к да будеш бела као ова вуна."

На Kpajy joj преда пафте, ланац с бритвой, и кецел>у, што симболично

означава уво^еше невесте у младоженьину породицу.184 Код Влаха

(Карагуна) се испред улаза у колибу постави простирка испод Koje се

ставе три обредна хлеба. Млада по обича}у мора najnpe да стане на ове

хлебове и добро их изпьечи ногама, а тек потом има право да yl)e у ко

либу.188 Са уво^ешем невесте у колибу приступа се венчаньу по верском

обреду Koje обавл>а свештеник. Ако je црква у близини, онда се вен

чанье врши у ас). За време обрсда, кум, посипа младенце ¡ечмом, бом-

бонама и леблеби)ама. Венчан>е се може обавити и у природа под каквим.

дрветом; з?ако су Власи имали обича} да то обаве под буквой. Док свеш

теник изговара молитве, младиНи и дево}ке обилазе око младенаца у

кругу и наизменично их дотичу врховима исуканих ножева Koje држе

за све време Tpajaaa обреда. После венча&а се прирезе обед, и то

oflBojeHO за мушкарце, одво^ено за жене. Доста се пева, игра и весели

уз непрестану г.уцн>аву. И код Влаха се oöenyje одво|ено према поло-

вида. Младожетьа увек седа с мушкарцима, а невеста са женама у дру-

roj колиби. На свадбено) трпези су огромне количине меса; овцу]ско и

japehe печенье черечи се без употребе ножева. Здравице ко{е се др

же за време обеда нису ни опширне ни богате речима, али yi дашшд

изражава)у жсоъе и благослов за велики пород, посебно у мушко)

деци за добро здравл>е и дуг живот.180

У понедел>ак око подне, саракачанска млада заигра завршно коло

с младоженлм ко}и je колово^а. После тога }едан од момака чи]и су ро

дителе живи отвара вреЬе с мдадиноэд опредхом и за}едно с целингасом

npmcasyje je присутнид сватовигца. Завршни чин je паденье кафе уз дари-

ван>е нешто новца невести, Koja y знак захвалности л.уби сваког свата

два пута у руку и да)е му на поклон малу плетену вунену торбицу.187

Код Влаха, младожсаина адка, деверуше и остала женска родбина

у понедел>ак рано jiajyapa после свадбе припреэда)у храну за дишдиде

ропаке KojH тога дана nocehyjy младенце и доносе печеног овна на раж-

н>у, а свакл гост доноси и торбу хране Koja се подели присутнима за

трпезом. Ова) чин се назива „бугхала" по надену колача KOJH ce правя

од пржсног хлеба и шеНера.188 У уюрак ,саракачанска млада са женамэ

из младожснлног рода одлази на извор по воду. Ту се скине свадбени

öapjaK с кошьа, што оодболично обелокава да je невеста ушла у ред

удатих жена.189 И код Влаха невеста у уторак после ручка иде по воду

са младожевьом., девсримд и деверушама. nocehyjy три извора, а кад се

приближава)у свакоэд од н>их сви nesajy. Кад стигну до првог, млада

пуни и празки крчаг три nyraj кад га напуни треЬи пут, младоженьа убаци

новац у вьега уз песму:

1М A. J. В. Wace — M. S. Thompson, op. dt., 120.

l" Ibid.

lu G. Weigand, op. cit., 39.

"' С. Hoëg, op. cit., 52.

1M A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. dt., 123.

"» C. HOÎg, Op. Cit. . . • . :
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Пуни, сесгро, проспи, брате,

Да нал>утиш кашу сестру.190

Поменуто je више по)сдиности у свадбеним обича)има Koje HMajy улогу

Manije за плодност младонаца и заштиту од злих погледа и демона.

За Kpaj Немо навости само две шал>иве свадбене саракачанске игре

Koje изводе мушкарци са саблажнлвим ло)единостима. У понедел>ак

на Kpajy свадбене свсчаности, мушкарци изводе игру „Лажни младен-

ци". Младу и младожен>у rapajy два младиНа (ближи роСаци или браЬа)

KOJH се туку, „pa-ryjy" и изводе ласцивну пароди)у на прву брачну ноН.

Запщ sanrpajy са свим присутним мушкарцима игру „Бибер", Koja ce

таксис изводи на Чисти понедел>ак око ватре. Игра садржи доста ба-

ханали)ских елемената. Кад забава достигне врхунац, колопо!)а падче

на зелуьу, а за нлм и остали учесници у игри. Наизменично ycrajy, ца-

да)у, али сваки пут су обавсзни да задвыщом добро ударе о земл>у. За-

дишышо je да Хащвихалщева у овощ детал>у вида антички ошсао

Кола чи)а je улога била да тера зле демоне и призива добре.191 Друга

шал.ива свадбона игра изводи се у Аграфщи, Ругцелщи и другим Kpaje-

вина Грчке. Игра je чиста пантомима ¡едног мушкарца преобученог у

мдадино рухо KOJH опонаша невесту уз слободне покрете пуне еротских

HaroBeurraja.192 Ma колико да je у овим свадбеним играма садржана

Mamja плодности или Manija против злих урока, оне ce Mopajy посматрати

и као забавно-естетске и психичке вредности, ради задовол>ен>а непос-

редних учссника у обрсду. Елемсти обрсдног oprnjaaa и слободног

опуштан»а као моЬне маги)ско-религи)ске снаге у свадбеним играма не

представл>а]у никакав нсред, него друкчи)и ред у изрг!жаван>у чсжн>е

за блаженством л.удског nocrojaiba Koje одговара архаичном повратку

неког pajcKor стааа, прекосмичког времена, времена свете тоталности.

Отуда Елиаде с правом констату}е: ,,Тренуци у обродном орщан>у кад

све забране вишс не важе могу се протумачити као краткотра}но враНаае

слободи и блаженству што су их >'Ж1Шали прели. Таква чежн>а за

блаж^гаш времснима митских почетака je неуништива."1**

Из прегледа свадбских обича)а издво}иНемо нека запажааа. Пос-

матрани у целини, свадбени обичааи mvtajy два битна обележ)а: }едно

маги)ско-религи)ско, друго друштвено-забавно. Ако бисмо се бро)чадо

изражавали, чини се да друштвено-забавни елсменти прсовла^у)у над

маги}ско-рслиги)'ским. Свакако да ови последил одражаиа}у далеко

дубл>у архаичност као што су MUÍ HJCKC радн>е за обезбе^еше и осигураае

Плодности младенаца, Koje смо углавном анализирали у одогьку о ма-

ги)и плодкости. Да би се обезбедшю ра^авье мушке деце, невести се

даje мушко дете у руке. Жел>а за обилием порода симболично je нагла-

шена бацан>см пиринча, жита, воНа и других плодова на младу и мла-

доже&у. Невестин плач тако^с треба да изазове плодност. И обича}

да се невеста дочску}е са хлебом и вином je симболичан знак плодности

и благостан»а. Да би било много стоке и млечних производа, свекрва

l" A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit.

ш А. Хацвмихали, op. eu., 177.

1И Ibid.

ln M. EUade, ОШЧяст . . . , op. cit., 122.
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сташьа невести на главу вуну и да)е joj маслац да намаже усправни

дирек на вратима колибе или аене зидове. Можда je исти смисао надо

и римски обича) да млада намаже врата младожстаине куКе садом или

seJTHHOM и да на н>их обеси вуну.1*4 Удараае младожоьс може значити

траг старог обича>а флагелаци)'е, али и разлог да се по|ача потенци)а

неодходка у прво) брачно) ноКи ради успешног зачеКа. Тихомир Ъор-

fевиК сматра да се све синболичке раддье у вези са ударааем младо-

жен>е чине ради истериваша злих сила, а као аналогвду je навео цодатак

да су зле духове код умоболника истеривали батшьан>ем до нашит

манастирнма.198 Посто)и и претпоставка да je oBaj обича} остатак нека-

даппьс отмице. У магэдскс радн>е ко}има треба да се одагна)у зли ути-

uaJH, а досебно да се заштите младекци од ирисуства урокл>ивих догледа,

удази класично докриван>е невестиног лица адараадом или велом, icoje

се сдомшье join у Старом завету. Bojen.e невесте каном као тиличан

медитеранош обича) и обуваае невесте дрипада]у HCTOJ категории.

Из истих разлога je дотребно да невесту неко скине с коша, а дотом да

стане на простирку.19* Маскиране свадбене игре тако^е има}у }аку ма-

rnjcKy улогу. По чекима да одбране и заштиге младенце од злих невид-

л>ивих сила, по другима да uojanajy длодност младенаца, до нама и

{сдаю и друго, али и треКе: да задовол* основне естетско-уметничке и

цсюсичке човекове дотребе.

Прежквели обличи складан>а брака и шихових судституци)а у ко-

JHB^ су досебно наглашени датри{архални друштвени односи у сточар-

ском друштву Саракачана и Влаха могу се назрети у многим свадбеним

до)единостима: доредак KOJHM ce креНу сватони на конлма с ôapjaKrapoM

на челу, борба Koja ce развща измену момкове и дево|чине родбине,

у Kojoj истинско дредуцававье дружа ратничкя дризор, могу бити остаци

некадашнл отмице. Обича^ да се да}у нахит, дарови и доклони од мла-

дожсгышс стране дсио]ачкшч родитсл-има и родбини код Влаха може се

протумачити и као накнада за дсвощу, односно за гьену кудовину.

Иначе OBaj облик брака je био дознат старим Грцима я Ршиьани-

ма.197 Фасцинантна слика иници)аци}е KOJOJ je подвргнута саракачанска

невеста неколико дана пре свадбеног обреда, уз озбилда искушеаа равна

на)строжим табуима, очиту)е космолошки симбол смрти и доновног

pa^aaa. Брак код Саракачана и Влаха додлсже дравилима хришКанске

цравославне цркве и она je ¡едино надлсжча да га озакони. ]една врста

моллтава и благослова од свештеника, кума или родителя, па и неке

здравице у свадби носе извесна верска обслеж}а.198 Зантцьив и изу-

зеган обрсд вснчаьа око дрвета уз дрисуство свештеника, с MarajcKHM,

заокружава&ем играча KOJH са искуканим ножевима дотичу младенце

упечатл>ива je илустраии)а паганско-хришНанског синкретизма. }ош

KpajcM прошлог века, Томсон и Veje су скренули пажн>у на то да су

свадбени oGimajn код влашких сточара на Пинду претрдели извесне

194 Тих. Ъор^евнК, Наш пародии живош III, Београд 1931, 107.

1М Ibid., 84.

lii Ibid., 40, 56.

'•' Ibid., 71.

"• Ibid., 155.
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промене.1" Ва)ганд je истовремено упозорио да свадбени обича)и Аро-

муна ако се упореде са свадбсним обича)има околних народа Албанаца,

Македонаца и Грка mtnjy «н.ого за)гдничких едомената и додирних оби-

4aJHHx по)единости са свадбсним. обича)има поменутих народа. Код Фар-

шериота ce ocehajy албански yniqajH, y околини Битол>а македонски,

на Пинду грчки, и други.200 Пада у очи да су свадбенп обича]и код

Влаха ÖpojHHJH и са вкше савремещцих по)единости, нарочито оних при

веридби, за разлику од Саракачана 4itja je налета сшдбених обича}а

cHpoMaiHHHJa у колориту, али зато изгледа архаичюца у генетском по-

гледу. И као што смо нагласили на почетку овог одел>ка, свадбени

обича)И узети у целини najBiuue су прожоги играма, песмамз, забавой

и весел>ем. То je тренутак над л>уде обузима изузетна цсихичка опуш-

теност и занос, бежзн»е и предавайте забораву макар и за кратко време

од мукотрпног, свакодчевног и )едноличног сточарског начина живота.

Ушица] Православие хришНанске цркве на релшиозиосш

На полици у углу сваке саракачанске колибе, у цало] ниши, налазе

се }едда или две иконе а пред ныща су кандило или свейа KOJH ce пале

уочи нсдел>е или нског злажни]ег празника и горе целу ноН. Светлост

не само што pacrcpyje ноЬну таму него и гони зле силе KOJC ноНу на)више

напада)у л>уде. Сваки члан породице стане за тренутак пред osaj мали

иконостас yjyrpy кад се дигне и пре него што по!)е на спаваае. „То ни|е

сащо слика Koja служи да подсети ¡цолиоца на духовну стварност, то je

матсри}ални обгскт за KOJH човек sepyje да поседу)е божанску снагу.

Кад се приближи свецу с ,добрим срцем' и одговара)уНом улогом, он

Bepyje да he свстац помоНи."*01 У csaKoj колиби Kojy смо посетили у

току наших истраживааа, као и у куЬама ко)е су Саракачани данас

сазидали, тако^е смо прим'л-или да на источно) страни зида виси икона.

Саракачани се веомд брюшьиво покорава)у правилидха православног

доста: подсеет дана пре Ускрса, затим. петнасст дана пре Велике Госдо-

¡ине, чстрдссет дана пре БожпКа, сваке среде и петка и у врем,е неких

других празника. Целингас (во^а) строго пази на поштова&е ових пра

вила. Ако ухвати некога да у те дано ]еде млечне производе, jajá, ул>е или

месо удал>ава га из целингата.гоа Ме^утим;, Кемлел je и поред тога утвр-

дио да je однос Саракачана прсм.а цркви сасвим. равнодушан у некия«

видовим.а. Они никад нису ишли редовно у цркву. Колибе су им често

далеко од села, у исчитом су послу око стоке и са ньом, па нису ни имали

эдогуКности да nocthyjy цркве.203

Пршижом великих црквених празника (БожиН, BorojaBn^H>e>

Ускрс), jeflaH члан цслингата, првснствено жена, мора да оде у цркву»

па макар пешачила сатима, да присуству)е богослужешу и представи

IM A. J. В. Wace — M. S. Thompson, op. dt., 125.

100 G. Weigand, op, cit., 32.

•w J. K. Campbell, op. cit., 344.

"' G. B. Kavadias, op, cit., 342.

"• J. K. Campbell, op. cit., 321.
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за}едницу Kojy стадии иослови спречава)у да изврши ову дужност.

Сви одлучу]'уЬи трсиуци у животу — poí)eH>e, крштеае, венчан>е и

слфт — захтева{у присуство свештеника. ЦТ азише, свештенкк je ду-

жан да обави богослужение приликом сезонских миграцэда, пре поласка

да би ,,пут био отворен", и поводом изградше нових ,,конаки)'а". У

овим случа)евима свети водицу према православно« обреду.а04 Чшье-

ница Koja на)бол>е HOKasyje дубину побожности код Саракачана jecre

поступак у вези са причешЬе«. У страху да се покощик HOJaBH пред

лице« Врховног суди)е a mije испунио последау хришНанску дужност

да се дричести пред слфт, саракачанско друштво nponncyje да се у {сдан

угао колибе стави чаша вина Koja CTOJH три дана да би се омргуКило

noKoJHHKOBOj души да сама до!)е и причести се. Кавадиас сматра да се у

овом o6H4ajy cycpehy религи)а и омнифункционалност саракачанског

друштва, што се уосталом може видети и поводов обича}а да се опла-

ку)е Христос.*06 Овде треба додати ¡едну занишъиву легенду Kojy je

забележио Хег, a xoja изражава гордост Саракачана „шго припада}у

право) вери". Наши сточарк кажу: када садо се ра!)али, Бог нас je упитао

да ли бисмо вишс волели новац, лепоту или хришКанство? Ми смо

изабрали хришНанство, Jespejn новац, а Турци лепоту.308 МеСутищ,

кад се посматра саракачански живот запажа се да друге чтьенице

противрече овим тврдньама, што су с право« приметили и други. Према

ibiixoBoj властито} из)ави, ни}едан Саракачанин ни)'е никад постао свеш-

теник, што они истичу с поносом и мало подрупьиво. С друге стране,

аихов фолклор je веома богат сатирама и ацегдотама против свештеника.

Примера ради ево ¡едне. За време сахране неког Саракачанина, н>егова

жена се плачуЬи жалила: „Ах, према коме Kpajy те односе она четворица

(они KOJH носе мртваца) и она} црни пас што naje (свсштеник)."207 Други

пример говори о следеЬем. }едно« прилико« доСе владика у целингат

на обед, али HHje хтео да jcfle хлеб рекавши да je нечист пошто га месе

жене Koje су нечисте. Не говореНи ништа, увре^ени Саракачани оддуче

да му поставе замку да би проверили шегову искреност. Пре шеговог

одласка послали су на друм на{ле1шгу дево)ку из целиш'ата. Кад je дошло

вреэде да крену, владика и Сакон KOJH га je пратио ysjauiy csoje кон,е и

удал>е се. Кад су стигли до дево)ке, владика очаран н>ено« лепотом

довикые Сакону: „CjauiH, ил морам ja да с}ашем! Мислим да je бол>е да

ja то учиним." И скочивши на зслуъу, он одмах покуша да заведе ле-

потицу. У том тренутку се nojase Саракачани KOJH су били сакривени

па наоружани бодл>икавим шибама навале на владику: «Лицемеру

ти не ¡едсш кьчист хлеб; рекао си, jep су га спремиле нечисте жене!

Отимати flCBOJKe, дакле, Hiije прл>авштина."а08 Ва)ганд je записао да се

код Влаха (Фг-ршериота) тоже тжметити чак извесна одьратност према

цркви и свештсницима. О1Ш више воле да им деца постану чувени

ха}дуци него да се посветс духовно) службл. Често се у брдима могу

наЬи свештеници KOJH не yMejy да пишу, а )едва yMejy и да чита}у, KOJH

104 G. B. Kavadias, op. cit., 344.

"• Ibid.

184 С. Hoïg, op. cit.

"' G. B. Kavadias, op. cit.

"• Ibid., 3Í .
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нису способни ни толико да схвате смисао грчких библи]'ских текстова.

Разуме се да има изузстака, посебно тамо где су свештеници нстовремено

И учител>и.аов

Ове приче без сумн>е одражава;у друштвена схватааа и друштвене

односе. Л>удИ ко)И се стално и тешко боре за CBOJ опстанак не могу це-

нити особе Koje се привидно не боре и Koje, бар посматрано спол>а, за-

pafjyjy CBOJ хлеб пева)уКи или npHMajyhH дарове од вершка, KOJH говоре

бираним речником и често не живе у складу ça CBOJим учеаем и они«

што проповеда}у. С друге стране, како су паипьаци KOJH ce изна)мл>у]у

припадали на|веКим делом манастирима, сточари су у то време били

готово у сталном непри)ател>ству с калу^ерима од чи)их су се притисака

морали бранити. Дакле, нИ)е уопште чудно што су о н>има створили

не много лену слику.810 Joui ¡една прича добро илустру|е чшьеницу да

Саракачанин ни;е мистик и да н>егова религиозност ни)е слепа побож-

ност. }едног дана je неки чобанин видео csoje другове како одлазе у

цркву у на^'ближе село да се причесте. Он им пружи посуду у xojoj ce

прави ¡огурт („верхури") и замоли их да затраже од свештеника да га

напуни благословеним вином и хлебом да би се могао причестити код

Kyhe пошто му посао не допушга да се удалл. Кад су се вратили, чобани

су му дали празну посуду и рекли му да га je свештеник укорио за н>е-

гово светогр^е. Сутрадак yjyTpo, чобанин оде у цркву и причести се

потом заметну CBOJ чобански штап на рамена и покуша да npoîje кроз

црквена врата. Очигледно исувише дуг штап засмета му да про^е. Пра-

nehii се како Bepyje да га Богородица кажн>ава због аеговог ¡учераппьег

понашааа, чобанин joj се обрати и обеКа joj да he даровати цркви ме-

шину пуну сира ако га пусти да И31фе. Молба ocraje неуслишена зато

щто се штап ¡ош увек налази на чобашшовим раменима. Тад се он на-

л>ути, окрену се, удари штапом Богородичину икону, па несметано изи1)е

из цркве, а при том Hajnpnpoflmije рече: „Понекад треба уплашити

свеце, па чак и саму Богородицу истуЬи."211 Без сумае да подсмех Capa-

качана на сопствени рачун одражава увек жив и подсмешллв дух,

KOJH се уосталом испол>ава у свако) прилици, али одражава и равнодуш-

ност према светим старима Koja je заснована на борбеном духу ових

номада.

Као што смо више пута нагласили, сточар HHJC мистик. Шегова

неоспорна религиозност HHJC слепа побожност, она je везана за „mys-

teríum tremendum" и не потиче из чистог доживл>а)а свеппье Koja yje-

дшьу}е човека са универзалним творцем. Треба се молити божанским

силама, треба их привуЬи извесним поступцима да се заложе у корист

овог или оног решсаа, треба бити у реду с црквеним закошода пошто

човек има душу и ¡едног дана мора положити рачуне. Али уздизан>е до

светише je нешто што се не дотиче духа сточара коме je верски мистичнк

занос нецознат. Можда н.егов критички д>-х не допушта такво психичко

сташе. У сваком случа}у, Саракачани и Влаа! су дрвенствено л>уди

од акцще, у вечито} неизвесности, KOJH ce труде да савлада}у препреке

"• G. Weigand, op. cit., 117.

310 G. B. Kavadias, op. cit.

•» Ibid., 346.
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по.чоНу CBOJKX верован>а и CBOJH хобича)а. Овом чиаеницом се об)ащ-

ttasajy и нлхова религиозност и приврженост обредида. Потпуно се

слажсэдо са Хацил1ихали)'евол1 над каже да Саракачани ocrajy верни сво-

¡им верован>т\а и обича)има зато што юн они осигурава)у извесну заш-

титу. Истина je да званячно хришЬанство не исгиче верске силе као оне

Koje решава)у питавъа из свакодневног живота, али оно cnojmt синкре

тизмом попуазва извесну празнину у животу сточара KOJH csoje хриш-

Канске свеце третира)у као прехришНанске демоне и божанства.
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Ill МИТОЛОГЩА И ДЕМОНОЛОГЩА

Мишолоща

На први поглед изгледа да je миг само прича ситуирана у усмену

народну преда)у у KOJOJ видимо фантастичне сцене Koje властитом маш-

том распаляемо и чи)е садржа}е доживл>авамо Као чист литерарни иза-

зов, oTKpHBajyhn у ньяма пре свега естетске вредности. То обично

чинимо из простог разлога што не претпоставл>амо да мят има и прис-

ни|е везе са стварним л>удским животом минулих времена. Да бисмо

доказали да миг mije само оно што обично мислимо о н>ему морамо га

погледати „изнутра". И HaJKpahe сумираае и површан преглед лите

ратуре о стан>у науке о митологя)и одвели би нас далеко. Чак Я набра-

jaibc разноврсних мшшьеша и полемика KOJC ни данас не jeaaBajy о

овом пига&у захтева доста простора; слога hcMo ce овом приликом освр-

нути само на нека мшшьен>а.

Са XVIII веком унето je у науку я проучававье мига. Од тих времена

су некако истовремено створена два опречна гледишта у вези с гснезом

мита. }едан йросвешишелски KOJH т<жя демитологизаци)и, други ромин-

шичарски KOJH je усмерен ка ремитологазацщи друштва и културе.1

Оба гледишта су више или ман>е изражена у свим разматрааима мита

до данас. Немачка митолошка школа je пр!фоду мята об)ашн>авала

натуралистичким ннтерпретаци)ама Koje су потпуно одбацивале ае-

гову културно-истори}ску и друштвсну улогу. Ова тумг'Ченьа су добила

општу критику И од Вунта и од Фрезера. Вунт примен>у}е психолошке

формуле на тумачеае митске структуре. Фрезер следя тезу Роберта

Смита о тесно} вези измену мята и обреда и noiBpÇyjc je на богато) етно-

графс! oj гра^и. Оно миниье&е ce jnrap^yje y тзв. ксмбричко} школя

1 Д. CpejoBiih — А. ЦермановиК. Речник грчм и римске мишояогш», Београд 1979

XVII.
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с неколицином ньеких истакнутих представника. Еволуцинистя с Tej-

лором и Спенсером заступали су TeopHJy да je мит производ фантазма

и да се своди на оно што се човеку привила у сновимч или болестима,

а што он KacHHJe претвара у стварне дога^а|е и ликове. Француска социо-

лошка школа на челу с Дирка]'модх и вьеговим бро|ним следбеницима

доследно je доказала друштвени крактер мига. Веома знача]на теори)а

HCTOpHjcKC школе тврди да миг oiracyje истяните исторэдске floraÇaje

и да je он у ствари хроника прошлости. Мглиновскк не прихвата у це-

лини овакво гледиште, jep поред жел>е да се nmepecyje за csojy прош-

лост и CBOje претке, човек се активно бави извесним бро}ем практичних

занимала, мора се борити с разним тешкоНама, па су и сва н>егова инте-

ресова&а ускла^ена са овим општим прагматичким гледиштем.2 Отуда

мят по Малиновском врши улогу sut generis тесно повгзану с пряродом

традици}е и континуитетом, културе, са односом измену старих и младих,

с човеКовим ставом према прошлости. „Мят изражава, по)ачава я оза-

KOH>yje верован>е, он чува я намеЬе морал, rapamyje делотворчост риту

ала и садржи практична упутства. Према томе, мит HKJe нека janosa

прича, seh верна активна сила, он шче интелектуално об)ащн,ен>е яля

уметничка уобразшьа, веЬ прагматична повел>а примитивне вере и

моралне мудрости."8 У основи ciioje структуралне теори)е, Леви-Строс

noBesyje структуру човековог ума са структуром мята, заснива)уЬя je на

функции бинарних опозищца. Дакле, миг у сушгиня садржя строго

издиференциран суб}ект и об)ект, дводимензяоналан, истовремсн ди}а-

хрошцски и címxpoHKjcKH систем. Леви-Строс замшшьа ово структу-

рално {единство „на основу делован>а несвесних, непроменл>ивих мет-

ричних структура л.удског духа".4 Н>егова целокупна анализа постав-

л>ена као модел на основу бинарних супротности импляшпна je y свеу-

купном митолошком систему, потвр^у)уНи се на}бол>е у причад1а Koje

HCMajy cBoje место у хронолошком времену, па ни дистинкшцу измену

природе и културе «oja прсовла^у{с у нормалном л>удском искуству.

Неки кажу да je мит недовольно одре^ена категорща, у значен.у

изминиьгне истори}е, рецимо о прошлости, за Kojy се зна да je негачна

jep назвати {сдан дога^а} миташм, исто je што и тврдити да се ни}е до-

годио. Тсолошка употреба овог термина формулише мит као релнги)ску

MHCTcpHJy „исказу)уЬи чеуочллне реалности помоНу уочл>ивях nojasa".

Према Личу ова дефиници}а, се приближава уобича)еном гледишту

антрополога да je „мит света прича".6 За Елиадеа,учи)о} се теории о

миту назиру Hfleje Малиновског о „живом миту", мит уопште ни)е из-

миштьена или произвольна прича. Она гоиори о ономе што се догодило

in tilo tempere, 71рича о ономе што су богови или божанска биНа учинила

на почетку Времена. Према томе, „изреЬи ¡сдан мит, то значи об)авити

оно што се догодило ab origine. 1еданпут откривен, мит nocraje непосред-

на истина и основа ацсолутне истине".8 Косдогони}ски мит je „ястинит"

2 Б. Малиновски, Maïuja, наука и pe. atinja, Београд 1971, 92.

» Ibid., 94.

• С. Lévi-Strauss, Strukturalna antropología, Zagreb, 213—239; V. Koraó, Shva-

tanja mita kao tvorevine „prímitivnog mentaliteta", Kultura 47, Beograd 1979, 149.

• E. Lií, Klod Levi-Stros, Beograd 1972, 68.

• M. Eliade, Svcro i profano (separat), Vmjaíka Hanja 1980, 68.

http://balkaninstitut.com



158 Драгослав Антон«jeenh

jep доказу]е посто)'ан>е света. Он raije само |едчоставна варианта учеаа

о достанку него служи као wwvi за свс ирсте „стнаранл".7 Ленхард

у мигу видн скуп символично изражоних исказа чи)и корени дубоко

продиру у Tpemajc целокупног човек » KOJH се суочава са светом природ-

ним или светом л>уди и уголье се да откри)е н>ихово порекло, шихову

еволущцу и унутрашнье функционисан>е. Иза тих на изглгд измшшъе-

них прича кри)у се реални догаг)а)и, ссЬан>а л>уди на старе обичз)е и

друштвене односе. Иза симболкчког садрж^а мята oTKpKuajy ce живот

и обича|и л>уди из давних времена, реалност |одног друштва Koje je

живело и управляло се прсма н>ому. Разум у TOJ драми има само дели-

мкчну улогу, често post festum. Мит тако пргдсташъа терен на K«>JCM ce

cpthy човск и унивсрзум. Из тога произлази особена слика света, сдол>ни

облик мига.8 Ленхард с правом истиче да je „млт оссКсн н д<'ЖИвл>ен пре

него што je по{мл>ен и формулисац". ПридружиКсмо ce OBOJ тзрдоьи.

Стога смо и прихватили митску трансмиси)у у маги)и код сточара упр-

кос томе што су они заборавили митолопчу, бар у облику кохеречгне

приче.

Мит помаже л>удима да отклоне сумн>е у caoje подухвате я омогуНава

им да постану ствараоци. Прсма CpejoBKhy: „To значи да «итологк}а

као и yronnja, може позитивно утицати на разно) културс, да можс бити

парадигма Чак И за истори)ска збиван.а.'" Мосову тезу да измену мига и

обреда nocTOJH блиска веза могли смо потврдити на етнэграфско} гра])и

балканских сточара током наше целокупне анализе. Видели смо да су

маги)ски обрсди готово увек повезаня са одговара}уКом митологщом-

Као да не nocroJK ни}едац обред без митолошке подлоге и верован»а.

Та непосредна веза мига са обредом je понекад сасвилх невидл>ива, или

само благо наговештена симболима. Понекад митолошке теме могу бити

сасвим jacHe и изразито упечатл>иве.10 Пред очима смо имали сточаре,

живе л.уде, носиице и ствараоце митовз. Н>ихов миг нИ)е само празна

прича него „сгварност Koja се доживл>ава". Отуда се и може pehH да

миг sajeflHO са обредима управлл ¡едним делом културе, усмерава je и

контролише и »чини догматску срж примитивне цнвилизацще".11

Мит никад не приступа демонстрации CBOJHX исказа, па ипак се намеКе.

То je стога што се не образа jeflHHO разуму него тоталитсту човекове

психе. Кад се човек наСе у проделу при покупку да реши неко животно

питан>е, миг му пружа слику света Kojy je 04 сам на CBOJ начин створио,

слику Koja човека ослоба^а зебн»е5 изазване нспознатим И патаом. Само

рекрсира}уЬи реално, миг об)а!шьава оно што nocrojH ме^у л>удима на

одре^еном стущьу аиховог развитка, оно што регулише ьихове односе

у друштвеним за)едницама на релативно примитивном стедену аиховог

културног развитка. Он истовремсно улива уверена да jeHcraiorro оно

щто он Kasyje, пошто je у могуКности да истовремено задоволл и дуигу и

' M. Eliade, Mit i sbilja, Zagreb 1970, 10 i dalje.

• M. Leenhardt, Do Кото. La personne et le Mythe dans le monde Mélanésien, Parie

1947, 226.

• Д. CpejoBHh — A. ЦермановиЬ, op. cit., XXXI.

** M. Mauss, Théorie de la magie, „Sociologie et anthropologie", Paris 1 950, 78.

11 Б. Малиновски, op. cit., 99.
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разум. Са те тачке гледишта, вдт би се могао упородити с великим

ум<ггничким делима Koja не доказу)уНи цишта, ocno6at)ajy човека, про-

ричуНи свет и аегову судбину.12

Ако je извесно да се знаае и мит не идентифику)}', талоне je извесно

да знан>е и мит конвергира)у у o6jauubc&y света, сваки содствсним

средствюха. Даклс, измену н>их nocrojn коинциденци)а цшьа. Osaj

зактьучзк HHje довол>ан да коначно здружимо мит и зна&е у оквиру

наше основне претпоставке и H.DJ у прилог. Треба joui испитати н>ихове

ме!)усобне односе, онакве какви ce pasBHjajy у духовном животу. Hajnpe

се могу открити односи супротности измену знаша и мига. Закл>учци

сваког од Hjíx донаособ супротставл>а)у се као категорички судови о

реалном. И од тог трснутка }авл>а се днтаае ко Не добедити — знанье

или мит?13 Уопште узев, посматран>а щ>казу)у да при CBOKOJ HOBOJ цо-

бсди зкан>а, мит узмиче да би нашао место далл. Па ипак он CBOJHM

црестижоА! надахн>у)е успехе зцаьа и на та) начин чини знан>е друштвено

дслотворни)км. Поводом тога мож<л*о се упитати да ли израз „мит"

ке моьа значеае кад се од дрве npct)e на другу тврдшу. Мит KOJH ce

повлачи пред знанием je космолошки или антрополошки. Мит KOJH дот-

Bp^yje знан.е je соци)ални мит, са слщслом одре^еним У маги)и. Али ова

разлика категоризащг}е ке одтовара разлкци суштине. Ако мит омо-

гуКава човеку да се постави дрема дрироди и да на^е охрабриье, повере-

н>е и сигуфност, лако je прихватиаи да м»£т — цодршка знан>у —• врши

Исте улоге. }едико умссто да ствара слику или да се обраНа силама или

другим адае-више дерсонификованим ентитетима да би oôjacHHo свет,

он у средтше cuujitx показа сгавл>а идс)с о свсмоНно] науди Koja je

кадра да об]асни свет и управл>а н.ид^с, да дрема томе и да човека рас-

терати од шегових проблема. HHJC критика моЬи науке та Koja нагони

ка ра^аау научног мита, него су то дсихо-со^ални чиниоци Koje смо

проучаиали поводом Maraje. Они су тако моЬни да истакнути научници,

KoJH би по само} cBojoj др!/роди требало да буду свесни граница науке,

crajy без резерве уз иаучни мит. Измену ове две врете мита nociojn,

даклс, разлика у елемектима KOJH га ca4HH>aBajy, али чим се елементи

научног мига иодвргну процесу „MHTHsanHje", ове две врете nocrajy

идентичне.1*

Мс^утим, ocïaje социолошко гледиште. KpajibH исход супротности

измену зчавьа и догга je у зависности од соци)ално-културног контекста,

али тако!)е и од врете знан>а. Ако je Taj контекст повол>аа за знан>е, дакле

за рационалчу мисао, здан>е he се наметнути. Ако ни}е, тада Ье преовла-

дати мктска мисао. Истори}а дружа веЬи 6poj примера антагонизма и

такмичеша измену мита и знааа KOJH се у ствари изражава)у и исдол>а-

Bajy конфликтом измену ньихових носШ1аца, соци]а.1них груда Koje

cyлpoтcтaвл>ajy csoje идсолошке ставове, а у KoJHMa код }едних преовла-

дава мит, код других знан>е. Победа je^or од супарника означава по

беду н>егове идеологи)е. Исто тако, доклегод ново знан>е не уздрма

радикалдо nociojehy соци}алну структуру, оно се лако прихвата. У суп

11 G. В. Kavadias, Pasteurs-nomades Méditerranéens. Les Saracatsans dt Grèce, Pari»

1965, 360.

" Ibid.

" Ibid.
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ротном случа)у, миг се одугофе. Он се иошьава као конзервативан пошто

се традиционални друштвени окгнф, заинтересован за сопствено тра-

jaae и раоюлажуЬи митом као чкрстим ослонцем, опире било какво)

промени Koja би довела у питанье угл<-.д мига.15 Колики je био ауторитет

митологи)е у античко доба noKasyje чиаеница да се Аристофан ругао

немораду олимпийских богова, а Сократ их tuije нимало поштедсо у

свои тражон>у нових извора л>удског морала, нових правила Koja треба

да управл>а)у л>удским понашан>има. М<.-1)утим, односи излечу знан>а и

мита не исцршъу)у се у н>ихово) уза)эмно) супротности. Мит чссто из-

влачи корист из успеха знааа. Он користи знав>е да би изградяо сопст

вено знан>е и у »era ингегрисао знан>а. Али пре него што се шнма пос

лужи, он их поново тумачи на CBOJ начин, у прилог caojoj унутрашао]

или сполйшао) кохеренщци. Исто тако и знан>е користи иде)е и интуи-

ци)е Koje су укшучсне у мит да би формулисало сопствене радне хипо-

тезе.18 Мит никад не дротнврсчи искуству. У свим случа)евима кад

износи исказе KOJH се не могу происрити искуством или су у супрот

ности са н>им, чишешще Koje износи одви|а|у се у специфичном контек

сту у коме je „све могуНе". Према томе, он никад не долази до бесмисла

KOJH би га негирао.17

Osaj кратак поглед на односе измену мита и знан>а показу)е да се

они noKopasajy ди)'алектици Koja не садржи само супротност у овим

изразима него и ysajaMKe импликаци)е, допуне и уза)амност перспек

тива, према конкреном контексту у KOJH се интегришу и на KOJH се по-

зива)у. Према томе je очигледно да мят и знанье нису увек неспо)ИЗИ и

супротни, него да тесно capa^yjy у духовном животу. Osaj исказ омогу-

hasa да се, реканктул1фэ)уНи све наше примедбе о миту и знан>у, потврди

како се први може сматрати за додатак другом. Уз то, и нарочито, да

задржава|уЬи сваки csoje особености оба, представл>а}у у ствари две

фазе ¡едног истог процеса ко)и тсжи ка поимаау света.18 ГоворсЬи о

врстама и облицима знан>а, знача}но je да Гурвич не да)е никакво место

„митским" знаьима, али их уноси кад onucyje системе знан>а у naipHJap-

халним друштвима, као што je рецимо у нашем случа)у саракачанско

и влашко сточарско номадско друштио, обележава]уКи их као „проза

ична". Ту исту карактеризаци}у налазимо и на другом чссту поводом

истог типа друштва. „Игко je патри)арх у исто време свештеник, ни

peлигиja ни маги}а не делу}у интензивно у животу тих друштава; у

мирним временима, може се установити да je ньихова делатност веома

прозаична и истовремено веома рутинска." Ипак су се Аврам и израел-

ски пророци стално oopiuai ça JCXOBOM, Axajint су расправл.али и жи-

вели напоредо с боговима, нимфама итд., а наши Саракачни и Власи се

у сваком тренутку позива)у на cBojy магщу. Осим тога, ми можемо да

прихватимо само jespejcKy митологи)у, jep су грчка и рклска биле про-

заичне митологи}е. Према томе, ни свакодневни живот уколико je био

одре^еч некой митологи)ом HHJe претпоставл>ао ¡едино живот у коме не

" Ibid., 361.

" Ibid.

" Ibid.

" Ibid., 362.
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посмей „лаичко" гледиште. Реч je дакле caino о томе да му се да)у ае-

гове тфаве irponopuHJe.19 Ocraje нам да видимо да ля се све ове прет-

поставке MOI y применит на Саракачане и Влахе.

Анализира)'уКи аихову Manijy видели смо да они прибегава)'у м,а-

rajcKOM обреду да бя проширили csoje гоиъе делатносгя пошто су им.

знан>а ограничена. Видели смо тако!)е како се рационална мисао и мит

слажу у практичном цильевима, како capafjyjy и уза)амно се структуи-

pajy да би об)асниля и овладали по)авама на небу и на земл>и као што су

цлодност, родност, ра!)ан>е, смрт, болеет, здравл>е, благосташе, итд.

Укратко, схватили CMC како се шихова интелигенци)а и вьихово искуство,

с ¡едне стране, и митологи}а о боггаьи-мащи, са друге, комбину)у у ма-

ги)ским иде)ама, градеКи н>ихову прагматичну космрлопцу кантрополо-

ги)'у. Стога нема потребе да се на то враНамо, али цео osaj експозе све-

дочи о комллементарности мига и знааа код Саракачана и Влаха. Osaj

феномен je уосталом универзалан. Он je саставни део л>удске функщце

Koja се обично означава изразом „разум". Он не представлю ни поссбан

менталитет ни строго одре^сн традиционалан друштвени оквир. Уко-

лико буде питая>а Koja знан>е не буде могло решити, а увск he их бити

мит се испол>ава Kpaj н>ега. Примори су вдогобро)ни. Наялазимо на аих

у Платоновим Дгц'алозима, у свим случа)евима код Сократа, кад поку-

masajy да схвате ентитете неприступачне „logosu".30 Наилазимо и у

„технизованям" друштвима у KOJHMH наука и технологэда напреду)у

упоредо са соци)'алннм, политичким, етатистичким, истори)ским мито-

вяма, o6ehaB3JyhH да he живот учинити ра}ским, удоредо с чудотворням.

лечоьима, са астролощом., врачарама Koje гата)у из карата, спирнтиз-

М.ОМ; и „Christian science".21 Мешаное рационалне мясля И мита CBOJCT-

вено je човеку и нестаЬе га за}едно с човском- КористеЬи нстоврем.ено и

ращпналну и мятску м;ясао, Саракачанин и Влах се у Kpajiboj лини)и

noKopasajy само} конституци)и л,удског духа KOJH лежи у исконским

законима л>удске природе и друштвеног развятка. Свакако да je такав

поглед на мит прявлачни)н, од онога KOJH жели да то буде само празна

napoflHja литерарне фантази|е.

Чнаеница je да и Саракачани и Власи уопште нема)у истори)ског

мята. Саракачани чува)у неке представе о предаая^а старих Грка од

ко)ях воде порекло према нлховим „уверл.ивим" твр^ешима. Кажу

да су стари Грци били виши од дрвеЬа, да су били веома снажнн, ималн

веляке главе, руке я ноге, да су моглипрегазити сваку реку. Скакали

су с брда на брдо, а глас ям се могао чути с ¡едне планине на другу.

Нису никад боловали, умирали су нзненада млади и стари, а после смрти

досто}аля xepojH. Ова саракачанска предана носе очигледне црте лс-

генди о античким херо}има.и Занимллво je како представе о мнтскям

xepojHMa, KOJH су често без имена и стварне идентификацще, Саракачани

noBcsyjy ça cBojmi свакоднсвним начяном жязл>ен^. У жел>я да их на

неки качин onoHauiajy не само духовно негон физички, оня Hacroje да то

" Ibid., 363; G. Gurvitch, Sociologija II, Zagreb 1966, 115—148.

20 P. M. Schuhl, La fabulation Platonicienne, Paris 1947, 128.

11 G. B. Kavadias, op. cit.

>f 'А. ХаСтчщхаЛп, ¿aQaxarodnoi 'AMpa 1957, 142
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изразе (у посебним приликама) кроз разне врете пастирских надметааа

и утакмица. То опет noTBpt)yje нашу претдоставку да се иза маги)сце

спскулаци|е и примене, обично налазе неки митски садржа]и, често

непотпуни и заборавльени, или сачувани ¡едино у извесним симболима.

НавешКемо неке примере из области саракачанских надметаньа. Во-

Сом пастира HHJC се могао назвати она) мушнарац KOJH ни|е први ¡ахач,

победник у трци (да би у пролеНе и jeceH OCBOJHO на)бол>у ливаду за

CBoje стадо). Назив првог младиЬа стицао je и чобанин KOJH на)'дал>е баци

камен на велике праэнике, на пример на Ъур^евдан, Спасовдан, Св.

Или)у, над се окугоьа}у ¡цушкарци од 17 до 35 година старости. Првим

млэдиКем се сматрао и чобанин KOJH победи у трчаньу и први стигке на

цшь. JynaK године je чобанин KOJH победи у рваньу на празник Св. Ва-

сили;а. То je обично бивало после ручка, кад су се мущкарци хватали у

борбу, рвали се, а победник je владао целе те године.23 Синоним за мла-

дост и способност су такоСе кра^а и разбо}ништво. Штавише, како бе-

лежи Хацимихалщева, Саракачаш кажу да Бог жели да они буду крад-

л>ивци, да их je и благословив зато што су Саракачани, како говори

легенда, украли ¡сдан од пет ексера Koje су Jespejn понели да разапну

Христа.2*

Демонологща

Без обзира на то у коме се Kpajy налазе, Саракачани и Власи Bcpyjy

у свет демона и утвара. Они се помшьу у сточарским ба}кама и догма-

тици, и изгледа да су прилично спещцализовани. То су демош! свих

полова и посебних Bpcraj ¡едня су локализовани, други насел>ава)у

атмосферу, а могу се поделити на добре и зле. Разне врете демона о

ко)има Ье бити речи нису исшьучиво маги]ски демони, jep неки од ньих

HMajy CBoje место у религией (рецимо Саво). Демонске улоге нису нес-

nojMBC с божанским улогама. Пернате зми)е, виле и чудовишта разних

облика одржава]у се са готово опсесивном HcrpaJHouihy до данас. Ваз-

дух, планине и стене, потоци и извори, дрвеНе и лишКе, густо су насе-

л.ени добрим И злим демонима. По вероваау Саракачана преовла^у}у

зли облици. Демонске снаге произволе ветрове и oлyje, напада)у човека,

жену, усамллног пастира и стоку, посебно овце Koje у паници беже на

све стране, рашава^уЬи ¡една другу и губеКи млеко. Нарочито би)у л>уде

и жене по глави кад падне мрак што ствара болове, а могу зграбити руку

или стопало и нагло их искренути. Женски демони напада)у жене Koje

изи^у саме да насеку дрва, а могуКне последице су дарализа или губитак

Mí»faH говора. HajBche зло je ако човек несвесно стане на сто Kojii су

женски и мушки демони поставили за CBojy гозбу. Прича се да je jeднa

жена Kojoj се догодила ова несреЬа наСена онесвешЬена у планини.

Она je остала у дубоко) коми и физички се сманъивала све до величине

малог детета. На Kpajy je умрла после четрдесет дана.25 Демоне обично

предводи Копали 1)аво црног лица. Профилактична средства Koja омо

" Ibid.

•« Ibid.

" J. К. Campbell, Honour, Family, and Patronage, Oxford 1964, 333.
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rybyjy сточарима да одоле тако бро)ним облицима демонског нацада су:

на ¡едко) страни маги)ске супстанце са апотропа}очском снагом, а на

друго] симболнчне речи или ритуали ЧИ)И je цил> да победе снаге зла.

Со, ватра, трае, дрвсни крст и там)ан одби)а)у г)аволе и зле демоне.

Против демона KOJH напада;у жене, моКна заштита je нож с црним ко-

рицама, а посебно ако je обликован као крст.26 Демони се могу савладати,

како су веровали и Византинци, удотребом ножсва и игала пошто се

они 6oje врхова гвоздених предмета. Отуда се и Kyhe sauíTiíhyjy бодл.и-

кавим шибл>ем или глоговим трн>ем.а?

Демочи припада)у разним категори)ама. Сваки од нлх има cßoje

црте и одрег)ен утица), што захтева и посебан начин одбране. Неки де-

мони, о Kojmia Саракачани не да)у подробан одис, само се номинално

Memajy са сотоном из хришНанске традицИ)е. То су ,,са}тан.ари" KOJH

наносе зло л,удима, али их не наводе на искушеаа. Други су „кали-

канцари" KOJH су више дакосници него злоКе, и на)зад „даути", страшни

дуси KOJH надада)у стада и уништаБа)у их.28 ÓBaj лимит у изберу демона

KOJH праве сточари био би први знак колективне представе демона.

Они Bepyjy у магщску моК само неких демона, оних KOJH noKasyjy cßojy

вредност чудима или усдешним радаама. То noTBptjyje Мосову тезу да

су „колективно искуство или бар колективка илузи}а потребни да би се

створио демон у правом смислу", што значи да су демони оваплоЬеае

за}едничких жал*.29

Сщшанари. — Обично се )авл>а)у у пейянама, провали}ама, планин-

ским кланцима, на раскрсницама, прелазима, смоквама и орасима, на

местил^а где се ьрми стока. Кад се прелази преко планине понекад се

виде „звонасте ¡аме" (по саракачанском назизу), дубоке шупл>ине у

стеки у облику изврнутог звона, Koje ofljeKyjy од вике и урлика caJTa-

нара. Влаа: тако^е Bepyjy да у свако} дубоко) ¡арузи пребива)у са}танари

KOJH иначе jwiroajy да скачу по стенама. Треба по сваку цену избегавати

пролазак близу тих }ама. Исто тако терба пазити да се не про^е кроз

мале летн>е вихоре. Ветар KOJH ковитда прашину и суво лишНе доказу}е

да ту трупа демона игра коло. Ако се приближи човек, сигирно he ce

разболети од гдавобол>е и вртоглавице. Сличне опасности, пд и тешке

болести, чак неизлечиве, вреба)у онога KOJH заспи испод смокве или

ораха. Сматра се да на том дрвейу живе натприродна биКа. „Ме^утим,

HHJe увек лако избеКи сусрете с тим дел^онима пошто су кланци неиз-

бсжиги планински пролази, а ни раскршКа и стазе не могу се заобиКи.

Стога Саракачани да би се заштитили од зала KOJC доносе такви сусрети,

увек носе со и там}ан."30 Хег je тако^е забелсжио казиван>е да су калу-

1)ери ¡едног манастира ухватили демона KOJH ce крио у цркви. Добро су

затворили врата и прозоре, а потом запалили много талцана од чета се

демон угушио.31 Веома занимл.иву причу }едног чобанина доноси Кава-

" Ibid., 334.
«• G. B. Kavadias, op. cit., 275.

" Ibid., 264.

" M. Mauss, op. cit., 79.

80 G. B. Kavadias, op. cit., 265.

" C. Hoëg, Les Saracatsans. Une tribu nomade IS grecque- 1- Étude linguistique pré

cédée, d'une notice ethnographique, Paris-Copenhague 1925, 53.
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диас. Найме, неки млад чобанин je оставио enoje стадо и кренуо да ук-

раде KOJH грозд у близини. Bpahajyhn се чуо je звуке невидоъиве и необ-

¡ацпьиве музике KOJH су се изви)али из суседних провали)а и кланаца.

Чобанкн je пожурио да се удал>и, али док се приближавао мосту преко

планинског потока спазио je на aeroBoj средний магарца како лежи, а

близу н>сга мачку како га обилази као да чува стражу поред заспалог

магарца. Пастир je одмах разумео да су у питан>у два 1)авола претворена

у магарца и мачку (облич)а у Koja се они нарочито радо nperBapajy).

Тада чобанин извуче пиштол> и опали притиснувши ороз прстима леве

руке. Мачка се одмах расплину у ваздуху, а магарац устаде, крену ко-

рак-два, па се уз громовит тресак распрсну.32 Многобро)ни су закл>учци

KOJH се могу извуКи из ове приче. ITojase натприродних биЬа праНена je

TajaHCTECHOM музиком. Демони се могу претворити у жизотшье, они

nptmaflajy „лево}" или прсклето) страки света. Према об)ашн.евьима

сточара, пуцан. KOJH плаши л>уде и животиае ужасава и зле духове,

па се стога и користя у одбрани против н>их.

Ъаво. — Насупрот Богу CTOJH 1)аво, извршилац и узрок зла, KOJH

врши невал>ала дела на много начина. Взстова моН je огромна, посебно

у дивинил планича и шума, ван круга л>удских домова, али он и иьих

понскад nocehyje. У складу ça CBOJOM извитопереном природой, он се

често по)авл>у)е у облику животиае, посебно као црн пас, магарац ила

зец. Понекад je пола човек, пола животтьа с роговима на глави. Кад

узима л>удско облич}е, обично je стараи црног лица „као Аралин", уз

ю и Копав. Тедном приликом се nojasHo као православии свештеник.

Често се претвара да je Саракачанин. Понекад се по)авл.у)е у лику

жене. Ъаво доноси землютрес и епидеми}е. Н>сгови напади су опасни;

ако се окоми на овце, оне отнчу, крваре и умиру. Ако при^е заспалом

паси ру, посебно ако он лежи испод дуда и смокве, 1)аво великом тежн-

ном притиска н>егове груди и покушава да га удави. Особито су деца и

неожешени пастири, „невини"^ у Hajsehoj опасности од ^авола, jep 04

у бесу покушава да их физички уништи. Прича се да 1)аво усдева да има

сексуалне односе са уснулим женама. Кемпел je забележио како je У

време нлгових истраживаша на^ено мртво дете с рукама преко лица

за Koje се претпоставл^ало да га je fjaso удавио.33 Кемпел je забележио и

ову причу: {сдан млада пастир je спавао на обронку, а кад се пробудио

видео je неког Саракачанина с мулом Како му се приближавэ са литице

Kojy нщедан човек ни животюьа нису могли прсНи. Била je мессчина

И он je видео да je човеково лице црно. Он се одмах присетио да то нще

пастир него 1)аво. СрсКом користио je торбу соли за узглавлл, Koja иначе

представлю велику врсдност у одбрани од злих сила. ДржеКи главу на

таквом „¡астуку" и КутсКи, он je безбедно провес ноЬ.34 При сваком

по)авл,иван>у ^авола, основна мера прсдострожности je y томе да човек

остане потпуно тих и не обазире се ни на каква изазиван>а. Кад човек

)едном ступи са ^аволом У разговор, он више не може одолети aerosoj

воли. HaJMaEba яоследнца je губшсак моНи говора, али je вероватщце да

" G. В. Kavadias, op. cit., 266.

" J. K. CampbeU, op. cit., 322.

" Ibid., 334.
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he пастир умрети пошто га !)аво доведе на ивлцу покора. ITojaBJbHBa&e

Савола je доста често, и веНина пастяра тврди да су бар ]'едном доживели

то страшно искуство.35 ]едном реч|у, 1)аво je симбол многих невол>а,

свих тензя)а и тешкоНа Koje спречава)у сточаре да жизе у миру и пря-

¡ател>ству. Познато je да се „лик ^авола у хришКанско) релнпця одли-

Kyje веома комллякованим пореклом, али ¡една од гьегових основних

улога je да подстяче врачаре и вештяце да чине зле ствари".8*

IlocTOJehe зло у свету као „недосто}ан>е добра", црква je од самог

почетна приписивала Саволу као оличетье тога зла. Истериван>е ^авола

из опседнутих лица mtje познаю код сточара Koje смо проучавали.

Даушис. — Веома зао и HajonacmijH демон у саракачанско) демоно-

логя)и je даутис, KOJH je и на|занимл>иви]И демон пастирске митологи}е.

Ово стравично биКе се }авл>а у разним облицима, на пример као полу-

-¡арац, полу-магарац, с великом главом и роговима, с KOSJHM ногама и

папцима.37 Он насрНе Hohy на стадо и пари се са женкама на Koje дре-

носи смртоносну болеет (антракс). Н>сгов напад je пропраНен хуком,

крицима и сардоничним смехом од чета се леди крв у жилама ужасну-

тих чобана. Неьолико часова касни}«, н>сгове жртве почтьу да црка-

Bajy у досетинама.38 Дпда}мо овде да Нилсон сматра да су сви демони

у облич)у }арца, или налик на н>ега, сигурно потомци Пана. Чобани се

боре против даутиса, овим мерама: у ¡сдан угао тора craajbajy со, там)ан

и нафору из цркве, животишама на чело yinrrajy крст катраном, око

торова пале велике ватре и на аих ставл>а)у стару од^Ьу и сумпор из

KojHx изби)а гадан смрад, а понекад ставл>а{у и барут KOJH експлодира и

тера даутисе. Дауткс се чак поигра и ватром, и зна да HCMCJC noKymaje

чобана да се одбране. Кажу да зна и имена чобана и да их дозиза, али

они не CMejy да одговоре, jep се може десити да их он удари у стомак и

нанесе зло.39 Тако^е се ставл>а и трн»е око торова да спречи улазак и

даутиса и других безимених Савола, ьао и зла уопште. Ако даутис упр-

кос свему нападне, о томе се не сме никои говоритя да се он не бя по-

ново привукао. Само се обавештава)у понеки старпи „KOJH HMajy ис-

куства". Затим се тихо ноКу у дотпуно} та)ности напушта}у нападнути

торови. Тако je даутис дезори)ентисан, па више HHje y могуйности да

на^е стоку и поново je нападне. Приликом бсжаньа пред даутисом на

нов паипьак, чобаня не воде са собой чак ни псе, пошто ce Bepyje да де

мони nosHajy псе и да захвал>у}уНн шима прате стадо.40 Али то ни)е све.

Стадо мора бити очишЬено од заразнях испареша, односно од смрто-

носне л>аге Kojy му je даутис нанео. Стога се брзс копа подзсмни пролаз,

нека врста тунела, на чи)ем се улазу окачя кораачин оклоп. Животшье

¡едка за другом пролазе кроз Taj тунел, а кад про!)е и последаа одали се

левом руком. И Саракачани у СР Македони)и су користили живу ватру

у случа}у да стоку нападне даутис или нека друга врста демона. Пошто

» Ibid.

" S. Tokarjev, Rani obKci religije i njihov razvoj, Sarajevo 1978, 101.

17 А. Хацимихали, op. cit., 141.

" G. B. Kavadias, op. dt.

39 А. Хацимихали, ор. dt.

40 Ibid.
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се ватра доби)'е трен>ем два дрвета запале се две ватре и поставе пред

улаз у прокопани тунел. Измену ове две ватре и прокопа протера се

целокупна стока, а за н>ом про^у и сви чобани.41

Ова) обича], Kojera се придржава)у и друге сеоске структуре на

Балканском полуострву, комбину)е лековите врлике ватре, риенера-

тивне силе зедуье (пролазак кроз отвор KOJJÍ подражава чин paljaaa)

и прекошеаа зла на зедцьу према сточарском o6jannbeiby. Пуцаа KOJH

тера злог демона и кораачин оклоп, симбол хтонских сила, flonyayjy

ритуал чи)И je цил> да се разорним силама супротставе силе живота.4*

Каликанцари. — Назива)у их joui pagham; то су духоии шал>ив-

DHje Kojmta je довол>но да поплаше л>уде и да ce nomciiajy на ватру,

у лонце, па чак и у ¡ело. Води их ¡сдан „хро«и 1)аво" KOJH на БожнК

први излазн из н>иховог подземног скровишта. Он се први Bpaha y

скровиште после шиховог боравка на земл>и, и то на Епифани)у (Бого-

)авл>ен»е), а за н>им се spakajy и сви остали.43 Сматра се да каликанцари

KMajy оштре нокте и да продорно криче. Шихово лице и тело одговара

опису сатира. Да би се спречио аихов улазак у колибу, она се покрива

дивл>им аспарагусом, главицама асфодела (цвеКе мртвих према хелен-

скощ В'роваау, самим тим потпуно предодреСено да Hcrepyje подземне

Саволе). Да би се отерали каликанцари, сваке вечери се баца ужарен

угал> из колибе у цшьу одбране. Чим падне мрак, тако!)е je добро да се

на ортите стави стара одоНа, бодл>икаво шибл.е, сумпор и слично.44

Ме1)утим, каликанцарн користе сваку прилику да yl)y y колибу. Да

би се заштитило од &ихових пакости не треба седети исув! ше близу

ватре, или на aoj заборанити непокривен лонац, треба пазити да се све

посуде преврне како ови демони не би упрл>али л.уде, посуде и {ело.

Треба тако!)е забости вил>ушку у сирово месо (зупц)! вил>ушке прете

•каликанцарима да их }ако убоду). На)зад треба избегавати пран>е косе и

че1шъан>е у дане кад се каликанцари uierajy земллм како им се не би

пружица прилика да се уплету у косу ,,jep поступци л>уди утичу на ду-

хове". Ако каликанцари упрл>а)у храну, она више ни)е за ¡ело. }едан

Саракачанич je причао Кавадиасу како су аегова мати и он на БожиН

у cBOJoj колиби на опьишту пекли месо па жару за ручак. Meco им се

учинило бл>утаво, па су Hajnpe помислили да га нису добро посолили.

Увече су од истог меса припремили вечеру у лонцу. Укус je тада био

сасвим одвратан. Установили су да су заборавили да забоду вил>ушку

у черек сировог меса KOJH je висио на свои уобича}еном месту, у ¡едном

углу колибе, и закл.учили да су се каликанцари попишали на месо.45

И Власи (Аромуни), уосталом као и сви Грци, Bepyjy y каликанцаре

копима се нарочито плаще деца. У времену од БожиКа до Богоаавл>ен>а

не nHJe се вода Koja je захваЬена по мраку, ¡ер би то дало каликанцарима

Moh над човеком. С Бого}авлэен>ем и освештен>ем воде беже и каликан

цари. Да би се спречила било каква могуЬност да преостали каликанцари

41 Архив Македонске Академще наука в уметности, Фонд Б. РусиЬа.

" G. В. Kavadias, op. dt., 367.

" Ibid., 268.

44 А. Хацимихаля, ор. dt., 149.

*» G. B. Kavadias, op. dt., 268.
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можда нанесу штету, жене ysrotajy пепео ко|и су од БожкНа сакушьале

на CBOJHM опьиштяма и noamajy га свуда око станишта, jep ce Bcpyje

да he н>име отератв каликанцаре KOJH су joui осталк.49

Калошихе. — То су женски демони у л>удском облич)у, а лйче на

менаде с венцем зми)а око главе уместо косе. Манд 6poj нлх су дола

животшьа, пола жена. Оне долазе код жена за време порога и све до

четрдесет дана. nocehyjy и болеснике; обично шал>у болеет и смрт.

1една легенда каже да су настале од повампирених жена,47 а друга да

су Hajnpe биле жене и жнвеле за]'едно као jerpse под гарантом зле

свекрве. Она их je стално мучила, ни)е им давала да }еду, cnasajy и да

се перу, а уз то су морале да раде на)тсже послове. То им je до)адило,

па су побегле од Kyhe и оставиле мужеве и дсцу. Отишле су у шуме и

планине. Коса им се претворила у сплет зми}а, а стонала су добила облик

медведих шала. Оне се придружу)у моирама (cyI)ajaMa) KOJC иду новоро-

1)енчету, али не улазе у куКу; ме!)утим, éauajy каменье на кров. Учиниле

су да шихова свекрва цолуди и почне лутати тражоКи csoje снахе.48

Неки Bepyjy да калотихе могу цастати и на следоЬи начин: ако Сарака-

чанка сече у шуми дрво Koje има мистичну «oh sepyje се да he од ньега

посгати зао демон калотихер ко)и се настаньу)е у шуми. Због тога се

ивер од неких стабала употребл>ава у баоцама за истериванье калотиха

из шуме. Ови духови зада}у главобол>у не само женама него и мушкар-

цима. Чине да им се одузму руке или «ore, или глас ономе ко разговара

са вьима.49

Биле. — Као и код демона, и код вила се разлику)е неколико кате-

ropnja. Има вила одевених у бело и других у црно. Саракачани кажу

да оне прве носе и шарене халлне „као Циганке". Оне су необично лене,

а коса им je у облику зми)а. Прве могу да претворе човека у било шта,

и чак да га однесу уколико ycnejy да украду неки н>егов предмет. На-

против, ако човек успе да украде какав вьихов лични предмет, он тада

nocraje вьихов госнодар. Кавадиас каже како се прича да je неки човек

украо вили мараму, покорно je и на}зад се аоме оженио.60 Оне нарочито

покушава)у да увуку усамллне пастире у „брак" и да се с аима оплоде.

Оне друге виле (у црном) има)у обича} да дозива}у пролазнике, па oHaj

ко се превари и одговори nocTaje нем. На човека могу навуЬи неизле-

чиве болести, натерати га да полуди, да се обогаши за цео живот. Прве

се ¡авл>а}у на изворима и потоцима, посебно при подневно) жеги, кад су и

HajonacHHJe; ко их тада види nocraje умно поремеЬен. Могу се чути изда

лека, нарочито после првог мрака, кад ce ope шихови гласови и смех.

Оне воле жив разговор и шалу, и то им je забава док преду. Нжхово

присуство веома често на)авл>>)у звуци виолине. Дога^а се понекад да

Саракачанин KOJH сутрадан проСе тим местом на^е на зевуьи тег са вре

*• A. J. В. Wacc — M. S. Thompson, The Nomads of the Balkans, London 1972, 141.

" А. Хацшшхалц, op, at., 140.

«• N. Politis, Paradosis, Atina 1904, 563.

4* А. Хацимихали, op. cit., 142.

" G. B. Kavadias, op. cit., 269.
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тена што га je ту оставила нека од натприродних прел>а.61 Црне вкле се

jaBJbajy у кланцима, пошумл>еним и дубоким дланинским ¡аругама.

Треба избегавати та места, не заспати Kpaj извора, а нарочито увек треба

носюи уза ce там)ан и со; то су уобича)ени начини Kojicrça ce Саракачани

saurrahyjy. Они o6jaunbanajy да со, тешка ствар, чини човека тешюсд,

па виле тако не ¡догу да га однесу-62 Саракачани у СрбИ)И прича)у о са-

мовилама да чине велика зла ковьизда. По сву ноН плету гриве конлма,

nyurrajy их разуларене да jype сумануто уз буку и врисак, што уноси

страх ¡rçcfjy л>удо. У одбрану од самовила öauajy се крпе на жеравицу да

•nobajy целу ноЬ.63

Апулс] саопштава да се сва та натприродт;а женска 6nha (вештице)

стално преображава)у. Оне могу човека увалити у дубок сан, могу му

одаНи нос и уши.54 )сдном лерсонификоване, виле су улазиле у жизот

л>удн с ¡сдне стране као божанства ро1)ен>а, одга)изан>а деце и л>убави,

а са друге као демони чи)а фасцинащца доноси лудило, разаран>е лич

ности и слично. Управо ово амбивалентно значение je и нлхова главна

одлика.

Мойре. — То су виле-cy^aje KOJHX има три; оне долазе новоро^еном

дстсту Tpehe ноКи и on.pctjyjy му неизмекгьиву судбину. Млада ма)ка

Саракачакка мора их тада орасдоложити да би биле наклоаене н>еноч

детету. Ради тога Kpaj детета ставлю посуду пуну слаткиша (шеНер,

М«Д, суво грож!)е, хлеб) и ама>ли|у. По ономе што ХацимИхади)ева бе-

л<жи, Саракачани сутрадан траже на дстишем носу црну тачку, jep

место где се она налази изражава одлуку cyî)aja. Ако je тачка високо на

носу, ближе левом оку, дете je срсНне судбине, ако je ниже Hehe бити

добре cpche.55 И код Саракачана у Бугарско), трсКег дана по poí)CH>y

детета onpe^yjy му судбину такоСе три мойре. }една je мала, друга йма

црне очи, а треНа jo плавокоса. Hajnpe се договара)у и caBeryjy на

кога да дичи дете. Ако je мушко, одлучу^у да личи на свог деду. Затим

му OflpeÇyjy судбину у животу и яреме смрти.88 У великом 6pojy народ-

них прича, ма)ка 4yje речи cyÇaja и локушава да охречи ударац зле

судбине, пре света да спречи проречену прерану счрт. Ме^утим, »ена

HacTOjaiba ocrajy без успеха. Према Елиадеу, мойре Koje преду усуде

су лунарна божтнст а. Хомер их назива ,,прел>ама", а }една од н>их се

чак назива Киото што значи ,,прел>а". Оне су вероватно у почетку биле

само богиае роСен.а, али доцнИ)И разво} мисли их je уздигао на положа)

персонификашф удеса. Па илак ньихова лунарна природа ни)е никад

потдуно нестала. Порфири)е je рекао да су мойре биле зависне од Ме-

сечевих сила, а ¡сдан орфички текст их сматра за саставни део Месеца.57

" Ibid.

" Ibid.

" Д. Ъор^евиЬ, Ашани у Лесковачком Kpajy, Лесковачки зборник XVII,

Лесковац 1977, 219.

•* Апуле), Змшии магарас, Неоград 1954, 55.

11 А. Хацимихали, op. cit., 168.

•• V Marinov, Über einige schwach untersucht« Seiten der geistigen Kultur der beweglichen

Schafthirten auf der Balkanhalbinsel, Одредбе позитивной законодавства и обича)ног

права о сезонским кретекима сточара у ¡угоисточно] Европи кроз векове, Посебна

издан* Балканолошког института САНУ 4, Бсоград 1976, 297.

" М. Bliade, Patterns in Comparativt Rtligion, London 1979, 181.
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Дзуне. — Код Влаха (Аромуна) их замишл>а]у као демоне KOJH л>у-

дима, стоци, а може и стварима, веаином наносе зло. Код Влаха у око-

лини Белеса зову их „цое". Bepyje се да станку у дрвеКу и изворима

Koje по CBOjoj вол>и могу напустити. Посебно воле да ноте у оним из-

ворима ко)и су опкол>ени жбуаем и обрасли брииьаном. Могу да узму

лик л>уди, живогтьа или неког предмета, али на)чешНе ocrajy скривене

од догледа. Кад се )'авл>а)у као девице одевене су у лаку свилену тканину

Koja се придржава nojacoM. Ако неком човеку noîje за руком да се до-

могне тих делова одеКе, на пример кад се оне Kynajy, он задобща власт

над н»има. Кад ветар снажно дува, оне му ce npenyiurajy да их носи кроз

ваздух и при том свира|у у фруле. Где настане вихор, ту оне Hrpajy коло,

а л>уди се чува)у неделима и месецима да не стану на место на коме су

дзуне играле. Вэиховомутица)у се посебно приписку пост, адоплекоф,

едилепси|а, ушне, носне и очне болести. Код Влаха у околини Велеса,

цое долазе женама у сну па оне пада)у у транс. Власи не назива)у зле

духове аиховим правим именима, него им да)'у ласкаве епитете да их не

би увредили. Тако се налазе често у употреби следеЬа имена: „албиле"

— беле, среНне; „мушатиле" — лепе; „буниле" — добре; „хориоасиле"

— веселе; „дултсиле" — слатке; „арганделе" — сребрне (аргант je

албанска реч, а значи сребро).58 Ови демони могу бити оба пола. Женски

су настали од дево)ака КчЛе су се удале за удовце, а мушки од младаНа

KOJH су узели удовице за жене. Ва)ганд je приметно да то верование

свакако CTOJH у вези с чиасницом да je удовицама, a joui више удовцима,

било тешко да поново ступе у брак у овим патрщархалним сточарским

друштвима.

Да би се избегло зло Koje дзуне могу нанети, л>уди покущава)у да

их некако умилостиве. Жене оддазе саме, на извор или ако су сувише

слабе иду у друштву, по ведро) но!да с месечином; код неких важе од-

реСени дани кад се иде, на пример среда и петак су нарочито погодни

за то. На извор се иде у празнично} ношн>и^ а на извесно) удал>ености

од извора скида се све са себе, на главу се ставл>а)у бела марадга и об-

редни хлеб, у руци се држи кита босиока. Кад се до^е на извор изго-

вара се следеЬе:

Ви, беле и лепе,

Сажалите се на нас;

Што сте нам дале (зло),

Узмите нам опет;

Што сте нам узсле (добро),

Вратите нам поново!

На извору жене пресеку хлеб, потом ПИ)у мало воде, оперу се и 6auajy

жртву у воду: новац, босиок, шарене вунене конце или део одеНе.

Тада жене узмакну унатраг неколико корака од извора да не би увредиле

дзуну тиме щто joj окреКу ле^а.69 Влахиае у околини Велеса npecrajy

да раде ручне радове чим заСе сунце уочи четвртка да их не би у току

ноКи нацале цое од KOJIIX падецу у транс. Поред дауно-вила, у народном

" G. Weigand, Die Aromuntn II, Lepzig 1894, 119.

" Ibid., 121.
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верован>у Влаха, ¡авльа се али више као литерарни мотив обично у 6aj-

кама, „мушата локлуи" (земал»ска лепотица), вила Koja више чини добро

него зло, a Koja je до Ва|гандово« юпшьен>у поза)лиьена од Турака.*0

Власи (Аромуни) sepyjy да дастир може победити и OCBOJKTH шумску

вилу CBOJOM чаробном фрулом. Очаране музиком, виде открива|у чо-

бану TaJHy лековитог бшьа за овце и та)ну како да победи зло.81 За су-

tjaje Koje oflpeíjyjy судбину новоро!)енчету, Власи (Аромуни) употреб-

ллва)у грчко име мойра. Оне долазе, као што sepyjy и Саракачани,

Tpehe ноЬи по poljeay да би новоро!)енчету одредиле судбину. Посто)и

обича) да нека ропака, обично стари)а жена, ставя на породшьин лежа)

неки симболичан предмет KOJH he утицати на будуКност детета. Друга

обича) се cacTOJH у томе да се новоро^енчету обесе око врата ¡сдан или

два златника или какав други златан украс. Ако je дете тако накиНено

sepyje се да he cyljaje „исписати добру cpehy за вьега". Ако детету до-

деле лошу судбину, често се 4yje изрека: „Тако му je било дисано."и

Из досад реченог вида се да су у дауне код Влаха по CBOJHM улогама

исте или сличне вилама. Само Н.ИХОБО име у свом корену има значеае

„непромтшьена", „смушена", или ,^луда", TJ. „обузега", „опседнута"

Ди)аном, како je то утврдио Елиаде. Код народа KOJH говоре романским

¡езиком, у средаовековним латинским изворима забележсна су веро-

вааа и обреди повезани с Ди|аном у KojHMa je сачуван антички лик ове

боппье као заштитщще жена, породила и небеске светлости.83 После

изнете анализе може ce pehn да демони представл>а)у само део сила Koje

имплицира )едан маги}ски обред. Те опште анонимке силе не могу се

представити само у лику демона пошто их садрже и сасвим конкретне

ствари и предмети KOJH се користе у «arajcKoj примени.*4 И сами де

мони су у погледу карактеристичних имена сасвим неодреСени у Manïj-

ским церемони}ама. То су анонимна биЬа Koja се често означава}у за)ед-

ничким именом. Ове духовне силе у магиаи нема)у никакве везе с noj-

мом душе на KOJOJ инсистира)у анидшсти. То само norspCyje и да)е пред-

ност лшгшыльу да анимистичко об{ашв>ея>е верован>а у маги)у уступа

место другим тумачеаима.

" ibid.

•l T. Galu?ca-Cir?maru, Rituäle pastorale, RevUta de etnografie ?¡ folclor 24, br. 1,

Bucurésti 1979, 109.

•• A. J. B. Wace — M. S. Thompson, op. cit., 101.

M M. Eliade, Okultizam, magíja i pomodne kulturt, Zagreb 1981, 110.

" M. Mauss, op. dt., 98.
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ЗАКЛ>УЧАК

Као што се могло приметити, наш методолошки приступ je ишао

за тим да непосредно уз саму анализу проблема или на Kpajy сваког одел>-

ка донесе синтезу у виду мааих или веЬих заюъучака, KOJH природно

могу бити и хипотезе. Сматрали смо да je овакав начин разматран.а прег-

ледни)'и и корисни)И. Због тога у закгьучном делу юьиге не бисмо по-

навл>али напред донете заюьучке осим што бисмо се задржали на неким

отшим пита&има Koja су знача)на за целину сагледавааа гаьиге.

За почетак je можда довольно да подсетимо на }едну знача)ну мисао

ове юьиге Koja je истовремено н>ен ла)тмотив: сточар пред природним и

натприродним HHJe ненаоружан. Оставл>а)уКи по страни разноврсне

технике, он позна}е конкретна средства ко)има врши на н>их yrwjaj даби

и ¡едно и друго пристали да му буду наклон>ени и корисни. Ме1)утим,

човек дрхти пред природним и натприродним услед CBOje слабости,

па ипак због тога не пада у оча)ан>е, обесхрабреност или неактивност.

Напротив, он се показухе вал>аним и прибегава свим поступцима KOJH би

могли скренути снаге у желчном правду. Диалог драматичан, али пун

л>удске оданости и досто)анства. Taj ¡единствен мотив обухвата и садр-

жава све остале. Kpajan цюь je био пронаНи га, разоткрити и поставити

као oöjcKTHBHO средиште и истинско лице ове юьиге.

Измену сточара и универзума нема непремостивог понора. Он oceha

да je кадар да подигне мост преко празнине и оствари оно што je можда

другима неостварллсво. Планина je школа храбрости и она je место само

за л,уде KOJH yMejy да се боре против природе, против свог ближаег,

против самог себе. Не можемо а да не кажемо како rajimo посебну ;ьубав

и симпатще према сточарима. V н-илщ смо нашли дивме изразе човсштва,

оптимизма и л>убави. Као да их сад гледамо како бсзбрижно я весело

бораве поред aiojwx стада овяца и коза, и присеЬамо се »иховихречи

„природа нас je родила и зато нас она и шткти". То je и разулиыгоо кад

се зна да су одувек жнвели у на)присшцем додиру с природой, далеко
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од градске цивилизаци)е. Нису робовали тетином раду за плугом и с мо-

тиком. Пастирски живот je несумн>иво био на)здрави)и и разви)ао тело

на HajcpehHHJH начин. Отуда mtje ни чудо што су гастири посебно били

омил>ени код песника почев joui од Теокритовог времена, а нису из-

макли ни очида öpojiotx сликара KOJH су их овековечили на CBOJHM дла-

тнима.

Можда he неко ову идилнчну и пасторалну слику назвати банал-

ном и романтичном, но било како било, човек над се на^е ме^у пастирима

стиче утисак да они и дал>е живе као у старо доба, и да се и данас, као

и тада раду;у аутентично) и чисто) природи Koja им улива живот. То

нам noTBpt)yjy и сви они Koje je модерна привреда сатерала у градове,

па су оставили csoje колибе и стада. Живо и с пуно нежности и л>убави

прича)у о планини. То кису само емоци)'е, нити само рационална повла-

1)иван>а, то je читав културни контекст коме je плэнинско поднебл>е са

свим сво)им еколошким оквирима дало посебан печат. Отуда се и сто-

чарске зааедшще «oje смо лроучавали noxasyjy као разт чите од друшта-

ва с ко)има живе у ди)аспори на Балканском полуострву. Сточар тежи

другачи)им цшьевима од земл>орадника. Он яспол>ава друтачще тежнье

и различнее путеве ка среНи. Н>егове институцк}е у ко}има ocmapyje

CBOJ животни цшь, уз MHoroöpoJHe обича)е, моралне прописе и слично

говоре о специфичном понашан>у и менталитету KOJH ce jacHO исказу)у

као идеолошки корелатив сталноседелачком земл>орадничком животу.

Саракачани са CBOJHM начином живота, обича}има и навикама чине

суцггинску разлику измену сопствене затворене скупине и ту^инаца

с Kojitna доцазе у додир. Они сматра)у да су )едини и {единствени, те

ocehájy повезаност садад са CBOJOM врстом. Првк услов тога je строго

придржаван>е етничке ендогами)е. Други, ту1)инци ocräjy изван правила

моралних закона и корми понашакьа KOJH важе у н>иховом роду упркос

чиньеници што су одувек били окружени разним народил!а и племенима

с копима су вршили и матери)алну размену добара. Као што смо нагла-

сили, бракова измену Саракачана и Влаха нема. HaJ4eiiihe су непрщател»-

ски расположени }едни према другима. Дакле, Саракачани и Власи не

сачишава)у етничко ^единство: разликл'у се по ¡езику, ношнл, неким

културним добрима, чак И по организации сточарске економи)е. На први

поглед, и Нэихови обреди и обича)и се разлику)у, али супротставл>ан>ем

я анализом аихових структуралних елемената oraproajy се незаобилазне

сличности, додирне тачке, ¡единствени мотиви и Hfleje, било да je реч

о ManiJH плодности за л>уде или стоку, или о заштити и борби против

злих погледа, или крвним жртвама, или играма под маскама, или мит-

ским и демонским представама. Отуда без обзира на разлике у спол>-

ним исказиваньима, обреди и обича)И нивелишу етничку дихотоми)у из-

ме^у Саракачана и Влаха.

Joui су два питавьа, иначе уско повезана, занимл>ива да се помену.

Прво, у CTO4apcKoj култури се могу открити неке nojase настале под

утици)ама суседних балканских народа с ко)има су сточаря вековима

долазили у додир. Томсон и Veje су joui прошлог века упозорили на то

да су Власи под веома JEKHM грчким културням утица)ем. Наша истра-

жшштьа су такоЬс штврдяла ова лпшиьен.а и показала да су Власи у

СР Македоищя у наше време под снажням утица)'ем македонске кул
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туре. Друго, балканска сточарска племена су имала пркличан yrjnjaj и

на народе с копима су долазила у додир, досебно на )ужне Словене у

чи)ем се културном инвентару налазе наслаге преузете из живота и оби-

43ja балканских сточара, a Koje савремена етнологи)а брижл»иво открива

и проучава. Албанци су водили сличай начин живота, да су под ман>им

влашким ynnjajeM. Пастирска терлишологи]'а у грчком ¡езкку je утлавном

влашка. Она je такоСе дрисутна код }ужнословенских народа.

Анализа сточарских обреда и обича)а показала je да из н>их изра-

H>ajy две битне културне компоненте различитих )ачина и сензибили-

тета: ¡едка меднтеранска, друга индоевродска. Оне су углавном у сим-

биотичко} вези и тешко их je понекад лредознати, a joui теже разделите.

Све дубл>а и шира археолошка, етнолошка и културолошка истражи-

ван>а noTBptjyjy ову дретдоставку на много iioipoj културно) баштдни,

OTKpHBajyhH медитеранске црте као crapnje и староседелачке, а индоев-

родске као мла!)е и дощл>ачке. Ово несуддаиво nBojcrao Koje смо назрели

у сточарским обредима и обича(има, дорсд ман>их или веКих одстудан>а

чини ¡единствену категори)у насталу у за)едничком животном и култур-

ном жэришту почетног импулса балканских сточара. Овде се треба

подсетити на Шухартово дело Alteuropa у коме аутор открива и чиае-

нички документце ¡единство Старог света с тежиштем и центром у

Средоземл>у веК у доба лре него што су индоевродски народи и ушли

у ову екумену.

Упоредна етнографи}а народа Средоземл>а открива ¡аке везе Блис-

ког истока с Балканом, одакле je дрема мишл>ен>у неких истраживача

лрислело в сточарство на Балкан и у Европу. Могло би се реНи да да-

надпьи малобро)ни сточари номади Саракачани и Власи представл>а)у

последн>у карику у том веома дутом ланцу KOJH ce дружа уназад, дове-

syjyhH Балкан са Блиским истоком. Има недосредних лотврда и за кас-

HHJa HCTOpHJCKa и културна раздобл.а у ко)има се у различитим ¡ачинама

И разним облицима очитку утица)и Истока на Балкану. Они ce noja-

43Bajy особито за време Алексаднра Великог. У то време дочин>е период

хеленизаци)е Истока и ори)ентализаци)е Запада. Мешаае ори)ечталне

Mamje, cyjesepja, мистицизма, демонологИ)е, астрологи)е и есхатолошких

лредстава с грчком филозофи)ом доводи до снажног сишфетизлга.

Током анализе упозоравали смо да сточарски обреди и обича)и

чува)у лшоге трагове из ранщих фаза човеч)ег развитка. Откривали смо

лралочетке и архетидове неких обреда и обича)а KOJH живе у функци)и

сточарског битисааа до данас. Иако неки архетипови могу бити за}ед-

нички целокудном човечадству, балкански сточари их користе на CBOJ

начин. Симболички обргди и митови KOJH су досто5али у тако древда

времена као што je праисторща или антика кису ни данас изгубили важ-

ност за сточаре. Чврсто се држсКи CBOJHX традицИ)а, они су очували

снажне везе измену свог свакодневног живота и праистори)ског света

Manije и релипце.

Прилоггивна колиба, светост опьишта, правила гостодримства,

снага лородице, заштитна вредност родбине, утица) водеНе породице,

датри)архални ауторитет, старан.е о части и угледу, одадост жена ло-

родкчним обавезама, све je то било дубоко укорен>ено у позадини грчког
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класичног периода. У сточарским нараци}ама препозна)емо мигски

антички свет KOJH je сличен у древним божанствима и демонима. Hiïje

тешко открити велику сличност измену схватаьа уметности код сточара

и такозвадог гео«етрИ)ског стяла apxajo<c грчке уметностн.

Понекад се с jacHohoM истичу и они елемеити ко)има je хрвшКанство

ça CBOJHM снажним утица)има дало убедл>ив печат у неким обредима и

обича)има. Ту се пре снега назиру византэдски и средаовековни кул-

турни oiojeBH. Нема сумае да су обреди и обича)и на)бол.и пример

вековног човековог Hacrojaiba да се на разне начине супротстави влас-

титом непознаван.у природке и друштвене стварности, и да Taj свет

сагледа, oôjacHH и савлада у {единству мноштва противречних промена.

Иако нисэдо дали све одговоре на толика дитан>а о ко|има смо рас

правляли у OBOJ юьизи, што можда ни}е ни лоше jep ce OTsapajy врата

за дшьа размипиьшьа и проучаван>а, чини нам се да смо ипак барем

поставили или уочили нека бктна литааа и подигли маску иза Koje се

скрива право лице обреда и oGiwaja балканских сточара.
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RITUALS AND CUSTOMS OF BALKAN CATTLEBREEDERS

Summery

The Institute for Balkan Studies has for several years conducted a

collective research on the „Nomadic and seminomadic migrations of the cattle-

breeders in the Balkans and South-eastern Europe". Some results of their

research have been scientifically treated and presented at an international

conference organized by the Institute, and a collection of the papers pre

sented has been published in a separate book („Zbornik").

It has been demonstrated that migrations of cattlebreeders have over

centuries played a significant role in the economic and social development

of the South-eastern Europe. They exercised influence on the cultural de

velopment of the peoples inhabiting these regions, on their interrelation

and mutual links, and even on the ethnogeneses of individual peoples. Ri

tuals and customs of nomadic cattlebreeders, a complex theme of which

this book treats, represent an important link in a general appraising of the

migration of cattlebreeders on the Balkans. Apart from some minor and

often superficial papers, rituals and customs of the Balkan nomadic cattle-

breeders have not been examined in their entirety.

It is the aim ofthis book to fill in the gap, the more so because the common

rituals and customs of two ethnical groups, of the Sarakatsani and of the

Vlachs, the most characteristic representatives of the Balkan nomadic cattle-

breeders, who differ in their origin and cultural characteristics, have been

for ihe first time treated side by side.

On several occasions during the period from 1974—1978 the author

carried out field work on the Greek and Yugoslav territory. He had talks

with Sarakatsani and Vlachs, observed them at their work, rituals, games

and songs, and he made records of all that was of interest for him. To this

material were added the data obtained from the questionnaires provided by

his collaborators from the field. Without ethnographic observations carried
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out directly in the field it would be impossible to understand the essence

of the life of nomadic cattlebreeders and to obtain a complete picture of

the:r culture. Nevertheless, it was very difficult to obtain all the necessary

data concerning the ritual and traditional life of these cattlebreeders, and

especially to provide a rational explanation for their persistant continuity.

The material obtained in the field is combined with the data from

literature published in various books and papers. In the first place the books

on travels in the Balkans, which are the unavoidable source of information

(Pouqueville, Leake, Kanitz, et al.), and also the explorers of the popula

tions of Balkan cattlebreeders, the most prominent being Weigand, Wace-

-Thompson, Hoèg, Capidan, Cvijic, Hadzimihali, Kavadias, Marinov, Beur-

mann, Campbell, Sanders, et al.

Taken as a whole the sources from literature do not go farther than

from the 19th century to the 50s in the 20th.

The material examined in the records of some Yugoslav and Greek

institutions has practically revealed no data concerning rituals and customs.

Archaeolog; cal sources, part' cularly those from the Class' cal t¡mes, have been

used because of the h'stor'cal continuity of many rituals. The important

role of the historical and comparative method, widely used in this book,

has thus been practically confirmed.

Analytical differentiation of rituals and customs has revealed that they

do not exist in a chaos of contradictory ideas, as it may appear at first sight.

The search for their origin and logic has shown that they represent an essential

stage in the development of the society, through which man had to pass

in his epical march towards the conquest of the world by means of his reason.

The first part of the book will acquaint the reader with Sarakatsani

and Vlachs, with their origin and ethnical characteristics their communal life

and their dissimilarities, migrations and fundamental features of their no

madism. Chapter one treats of Sarakatsani. After their geographic distri

bution has been given (Greece, Yugoslavia, Bulgaria), it discusses their

origin which still represents a great mystery in spite of the fact that their

spoken language is a dialect of Greek. On the evidence of linguistic, ethno

graphic, historical and the latest anthropological investigations a hypothesis

has been put forward that they stem from the oldest Greek population.

Many features of their way of life and culture, peculiar to and characteristic

only of them, connect them with the distant Hellenic world, while others,

related to their immediate profession of cattlebreeders are either the same

as or similar to those of other cattlebreeders on the Balkans.

Chapter two deals with Vlachs, their division into several ethnical

groups and names, their distribution, language and origin. The problem of

their origin, posed already in the last century, has not yet been completely

resolved. Some are of the opinion that Vlachs are the descendants of the

Romanized old-Balkan tribes. Others, that they are direct descendants of

Roman colones. More recent research (archaeological and anthropological)

indicates that this population resulted from the symbiosis of paleo-Medi-

terranean and Indo-European tribes. The author has given a brief survey

of the historical records known to date about the emergence of Vlachs on

the Balkan Peninsula, from the fall of the Roman Empire, and Byzantine

and Slav information to Turkish sources. Disseminated in small oasis among
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peoples of the most diverse languages and origin, among the peoples with

great history, they compelí our admiration for not being assimilated long

ago.

Chapter three is about nomadism. It begins with the discussion about

migrations of cattlebreedexs on the Balkans. The conditions specific of the

Balkan Peninsula, with its mountainous areas abounding in rich pastures

and other ecological suitabilities, which determined the direction of cattle-

breeding migrations, have been first described.

Under the conditions of nomadic cattlebreeding food is not collected

and preserved as a provision against the winter period, but it entirely depends

on and is adapted to what is provided by nature alone. Such a cattlebreeding

economy, practised in the Balkans and more widely in the whole area of

the Mediterranean, has been originated in the very distant past. Evidence

to this effect has been found in prehistory. The emergence of states in the

Classical world and the organized town economy have provided fer greater

possibilities for the development of nomadic and semi-nomadic cattlebreeding

than it was the case in prehistoric times. The author has systematically

quoted classical sources to corroborate this thesis. He has folowed the evo

lution of cattlebreeding migrations through the Middle Ages, which, at

that time, were legally approved by state regulations. However, in comparison

with the Classical times, they are much more developed in this period.

Turkish period has favoured nomadic cattlebreeding. Meat, dairy pro

ducts, wool and leather were in great demand in Turkish Empire. Nomadic

cattlebreeders with their flocks could easily move from winter to summer

pastures and the other way round, even when the distance between them

was several hundred and even more kilometres. It was of particular impor

tance that during that period „citluci" (land owned by beys, Turkish feudal

lords) grew in number thus contributing to the promotion and intensification

of nomadic cattlebreeding on the Balkan Peninsula.

The decline of the Turkish Empire and the growth of capitalistic and

productive and social relations have not favoured nomadic cattlebreeding

and their migrations. Ever since the beginning of the 19th century with

the establishing of national states and the fixing of state frontiers in the

Balkans, the former links between the summer and winter mountain pastures

have been broken.

Within the framework of the existing frontiers of the Balkan states,

it is only rarely that wandering shepherds, Sarakatsani and Vlachs, can be

encountered here and there, as the last remnants of the once fully developed

cattlebreeding nomadism.

The roads followed by cattlebreeding Sarakatsani and Vlachs have been

dealt with, separately together with some very fine descriptions of cattle-

breeding caravans from the last century.

The concluding part deals with some fundamental features of nomadic

cattlebreeding culture as an exceptional ethnological phenomenon, for which

ethnology has shown an interest, unfortunately, too late.

The first or the introductory part of the book has aimed at providing

a better understanding of the rituals and customs observed by Sarakatsani

and Vlachs, to whom this book has been dedicated.

http://balkaninstitut.com



178 Драгоелав AüTOimjcnnh

The second part of the book, central in its importance and scope, treats

of magical rituals. In the first place it discusses the magic of fertility in people

with which the magic of the fertility in cattle is closely associated. Just as

a large number of people was an asset for a community, so was an increased

number of cattle (especially of sheep), because it played a decisive role in

their existence. Fertility in people and in cattle, the basic idea of which is

abundance, are closely related and are, more or less, of equal importance.

True riches is a numerous posterity, while large flocks of sheep is another

value highly appreciated.

Bearing these views in mind, magical rituals are performed in different

forms in order to ensure the act of fertility both in men and in cattle. Natu

rally, the procedures used in the magic of fertility in people differ from

those applied on animals, however, the ideas and beliefs which stand behind

the magical practice, are basically identical.

Some examples illustrative of how to achieve a large number of children

have been first discussed, and then various customs concerning the child

birth have been dealt with. All the data related to the practice used by Sara-

katsani and Vlachs have been confronted and analysed side by side. At the

same time analogous examples found in archaeology or in written documents

have been looked for. The rich combination of magical activities performed

at a childbirth consists of several significant cosmological (moon, earth)

and natural elements (fiie, snake). The author discusses at some length

the symbolic meaning of each of the mentioned elements, relating them

to the properties possessed to a high degree of the magic of fertility. The

vestiges of the cult of the Mother Goddess are clearly evident here.

The analogous magical procedures by means of which men are trying

to transfer the fertility of women to the cattle are particularly marked in

some rituals. A large number of magical activities are performed with the

aim to ensure the birth of female cattle, because in essence they constitute

the basis of the wealth and prosperity of a family. Magical procedures by

which the fertility of women is transferred to the cattle are manifested in

various forms, and reveal at their root the phallic cult. A medley of magical

spells used for the fertility in cattle is particularly well marked in the customs

observed at Christmas and the New Year's Eve. They abound in fertility

symbols (verdure of vegetation, ritual breads, fire, water, etc.)

Numerous magical fertility symbols found in rituals are based on the

cosmogonical myth about the creation of the world and new life. As a model,

this myth can be found in other rituals and customs observed by the Balkan

cattlebreeders.

The universal idea about the fertility, which expresses the hope in a

renewal and rebirth is particularly manifest in masked dances. Cattlebreeders

perform them at the time of the winter solstice or at the beginning of

spring. They appear in various forms, both with Sarakatsani and Vlachs,

which phenomenon has been discussed in a separate section.

The dramatic scenario for these dances reflects the struggle between

two antagonistic groups, which represents a transition from chaos into cosmos.

The most important part in these dances is the pattern of death and resur

rection. Death has always been the beginning of a new life. The idea of
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renewal inherent in them represents rejuvenation of life fertility in men

£nd cattle at the moment when winter turns into spring. At the bottom

of it lies magical ensuring of the continuity of life.

In contrast to the white or positive magic there exists the black magic

and the belief in evil eyes, which can be fatal both for men and cattle. In

order to forestall it men and animals are protected by various protective

means, which are believed to have supernatural power to counteract evil

eyes. In such cases amulets and charms are particularly useful. If somebody

falls ill owing to an evil spell, a very intricate magical act of casting live coals

is performed. This act is combined with the uttering of particular set phrases,

oaths, from the very simple to a more elaborate oral messages in which

the myths about the creation of the world or about the origin of the illness

are repeated.

The survey of magical rituals and customs ends with a chapter on the

foretelling of the future with the help of dreams, flight of birds, or the tracks

of wild animals. Mythological notions, which can be traced back to classical

myths are frequently encountered here.

Predicting the future from the liver and the shoulder blade of a ram is

customary in almost every cattlebreeding family. This kind of mantic has been

associated by the author with the ancient mystery divination developed in the

East and the Mediterranean. He has supported with the written evidence

that at the time of Byzantine rule on the Balkans exorcisms of this type were

frequently used. Foretelling of the future on the eve of St. John's Day oc

cupies a special place, when girls, performing special ritual dances accompa

nied with singing, prophesy fate by casting their personal jewelry into a

vessel filled with water.

After giving a descriptive analysis of magical rituals and customs,

the author goes on to expound the magical practice and the thoughts that

are behind it, putting forward several ideas: the idea of transmission, most

important of all, is at the bottom of the greater part of the ritual and magical

practice of cattlebrseders. The idea of opposing powers, the idea of the

simple repulsion of evil, the idea of, cleansing, the idea of performing, etc.

The principle idea, a fundamental feature in the magic practised by

cattlebreeders, which stands out from among all the mentioned ideas, is

that the result they are aiming at can be achieved if the man, cattle and their

life are related to the corresponding powers which are the source of a bene

ficial influence. All these ideas are discussed at some length and corroborated

by concrete evidence. The author has paid a particular attention to a most

delicate problem in the magic practice of cattlebreeders, their reasoning by

analogy and the problem of transmission in magic. The postulates of trans

mission can be simple and visible, but also of mythic origin, which cattle-

breeders in most cases have already forgotten. The author has stressed in

particular mythic premisses in magical practice of cattlebreeders, pointing

out the cosmológica! myths about the creation of the world and about the

birth, which have been best preserved in symbolic projections.

In the part on magic treated from the point of view of theory the author

has critically discussed some inferences about the origin of magic, which

abound in ethnological literature. This part deals at some length with social
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functions of the magic. The role of the collective in magic acts has an impor

tant place. A special position in the magical practice is assigned to the woman.

In performing rituals she has an overcoming power and an advantage over

the man.

The author has also touched upon the problem related to psycholo

gical repercussions resulting from the magic. Psychological factors of the

magic are reflected in the fact that it is present whenever the elements of

danger are evident. When an enterprise is under the control of rational me

thods and is not in danger, the method and technological processes do not

resort to magic.

The concluding passage on magical rituals and customs treats of the

problems of historical continuity of the magic. The author has tried to account

for many magical rituals by placing them into the distant past, the chrono

logy of which is hard to define with precision. However, with the help of

archaeological artefacts he has looked for it in prehistory and is inclined to

embrace the opinion that the magic is as old as the man.

Magical thought and practice can be discerned in various forms through

all historical periods of the humankind, acquiring new contents and forms

when clashing with other ideas and realities. That the ancient magical

ideas can be encountered even today, often in their original form, is pro

ved by the rituals and customs of Balkan cattlebreeders, which are discus

sed here. No matter how much men believe to be far from the magic,

they are still little free from it.

The third part of the book deals with the material from the domain

of religion. Here we do not enter into the study of church religion and the

interpretations it preaches, but rather discuss the religion from the point

of view of cattlebreeding rituals and customs related to individual Christian

holidays. It should be pointed out that both Sarakatsani and Vlachs are

Christians of orthodox denomination.

While the magic practised by Balkan cattlebreeders has been ritualized

to the highest possible degree, and is marked by particularly rich symbo-

1'sms, religious holidays are far less elaborate. The rituals are fairly modest

impersonal and often unknown.

The time prescribed for the observing of religious holidays has been

fixed by dates and is considered as sacred, and must be distinguished from

everyday time, for it consists of reactualization of a sacred event, which

took place in a distant mythic past.

Christian holidays have as their aim (just like the magic) to attract

the beneficial influence of religion so that it may have a favourable effect

on their life, because religion is representative of powers that should be used.

The ideas which are determining magical rituals are also manifest in religion,

but they are here more often than not Christianised.

There is a certain continuity between magic and religion, a common

threshold by means of which it is possible to step from the one into the

other, without denying the originality of either of them.
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The close relationship between religious rites and magical rituals has

been confirmed !n practice, and for this reason it is often very difficult

to separate religion from magic. Sometimes the religious-magical and the

magical-religious appear to be one and the same.

Regardless of the many theories and controversial opinions that surround

them, the distinction between magic and religion, often hard to notice,

remains, retaining, nevertheless, a certain theoretical interest. It might be

claimed that magic is more clearly distinguished than religion from the legal

point of view, which came to the fore especially during the Middle Ages.

It is of interest to notice that cattlebreeders, who are used to engage

in a hand-to-hand combat with the nature, could not completely embrace

the spiritual world of Christianity, in spite of the fact that in many respects

they reveal a number of traits typical of Christianity.

In this part of the book the author is analysing the calendar holidays.

From among the Christian saints, St. George and St. Demetrius, who are

the patrons of the cattle, are particularly honoured. They are thus distinguished

from other saints because their holidays (St. George's day — Durdevdan,

and St. Demetrius' day — Mitrovdan) coincide with the cycle of seasonal

migrations. The cattlebreeders' year actually begins on St. George's day

and ends on St. Demetrius'. The former heralds the beginning of the summer

period, and the latter the beginning of winter. Apart from these two ho

lidays, Easter is among the most important. Other Christian holidays are

taken only symbolically, like something that is beyond the scope of their

life.

Taken as a whole, calendar holidays denote, more or less, reactualization

of mythic events. For the man it represents the greatest hope, because with

each reactualization he finds an opportunity to reshape his own existence,

to make it similar to the divine model.

A particular place has been given to the animal sacrifices. Several theories

concerning the blood sacrifice have been mentioned, and its justification,

on the whole, has been ascribed to the primordial divine act. Gods in illo

tempore killed a sea monster and cut its body into pieces in order to create

the cosmos, according to myths. The man repeats this blood sacrifice on

various occasions. The context in which the blood sacrifice takes place sug

gests the following assumptions: the sacrifice is first of all a gift to holy

powers and through it is possible to get in touch with them, the sacrifice

is also a present offered to a guest, and finally, it is a blood sacrifice on some

occasional events.

One of the very important moments in the life of cattlebreeding com

munities are the burial rituals. The author discusses them as a sum of ma

gical-religious elements, which have taken deep roots in man's life until

the present time. All the details from the moment of death to the interment

have been thoroughly discussed. Almost every action connected with the

life of the deceased has been analogously connected with the same or similar

situations known from the archaeological finds. All the moments have been

considered : the act of dying, the laying out of the dead, the manner in which

he is mourned, the funeral procession, the funeral feast, etc. The burying

of the child's body in the dwelling cabin, under the parents' bed is a special

http://balkaninstitut.com



Jg2 Драгослав АнтониЭевиЬ

curiosity. A particular attention has been paid to the protection of the living

from the mortal impurities, as well as to the exceptional solidarity which

the cattlebreeders' community displays at the moment when one of their

members dies.

Ethnographical facts point to the manifold importance of funeral cus

toms. On the one hand there is a tendency to get rid of the deceased, while

on the other they want to keep him near themselves. The mutual interaction

of all of these factors complement the innate instinct of the sorrow for the

deceased member of the family.

The classical layer is clearly visible in the funeral customs of the Sara-

katsani. Especially in the myth about Harón and the Hades, as well as in

some other details.

The idea of the soul is present in funeral rituals of cattlebreeders. Al

though they believe in the life after death, as it is described by Christianity,

they do nor accept the idea of the soul from theology a priori, but rather

based on their conceptions of the soul as a materialized category, which

is manifested in different ways, in „breathing", „blood", „shadow", etc.

The roots of such ideas about the soul stem, as it is known, from the

distant past, much earlier than the emergence of Christianity.

Wedding customs have been dealt with extensively in a separate chapter.

Taken as a whole wedding customs reveal two characteristic features: ma

gical-religious, and social-entertaining. The latter seems to be more frequent

n wedding customs. Steeped in a large number of extremely nice songs

and dances merrymaking and joviality, they create in man an extreme mental

relaxation and self-abandonment, at least for a short time, when they can

forget their hard everyday life of cattlebreeders. The magical and religious

rituals performed with the aim to ensure the fertility in the newly-weds

are particularly marked, especially those for obtaining children. Special

attention is paid to protect the newly-weds from the evil eyes. Masked wedding

dances have a very strong magical function to ensure fertility, but their

function is also to achieve aesthetic and artistic effects and relaxation and

menyment.

In some of the wedding details we can discern obsolete forms and man

ners of instituting the matrimony and their substitutions (e. g. abduction

of the girl, buying of the bride, etc.)

The initiation of the Sarakatsani bride provides a fascinating picture.

Several days before the wedding she is subjected to most rigorous taboos,

which can be encountered only with the most primitive peoples in the world.

This initial procedure is a cosmic symbol of death and re-birth.

A special stress must be laid on the fact that a firm principle of ethnic

endogamy has been present until today in matrimony, for not a single case

of the wedlock between the Sarakatsani and Vlachs has been known so far.

The concluding part of the chapter on religion deals with the influence

which the Orthodox Christian Church has exercised over the religious customs

of Balkan cattlebreeders.
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The introductory part gives a summary of the results found in the

literature on the myth. Many schools and their exponents have been mentioned,

from the beginning of the 18th century to date. About that time two op

posing views concerning the genesis of the myth were put forward. One,

with enlightening tendencies aimed at demythologizing, and the other,

romantic, which tended to remythologize the society and culture. Both

attitudes have remained, more or less, present until today in all studies of

the myth. The author goes on to discuss and analyse the myths preserved

in the life of cattlebreeders, and in particular the presence of the myth in

the magic, as well as the relationship between the myth and the rational

knowledge of cattlebreeders.

It is an established fact that neither the Sarakatsani nor the Vlachs

have a historical myth. The Sarakatsani have retained some notions about

the tradition of classical Greeks, from whom, they „decisevely" claim, they

have been descended. However, no matter which part of the country they

live in, they believe in the world of demons and phantoms. All these demons

live either in the tales or dogmatics of cattlebreeders as highly specialized

individuals. They are demons of different sexes and they assume specific

forms. Some have fixed abodes while others populate the atmosphere. They

can be divided into the good and the evil ones. They do not always possess

magical properties, because some of them have their place in religion (like

for instance the devil). The functions of demons are not incompatible with

those of the god.

Plumed serpents, fairies and monsters of different forms have survived

with an obsessive perseverance until today. The air, mountains and rocks,

streams and sources, trees and leaves, they are all thickly populated with

numerous demons, such as sajtinars, dautis, kalikancars, kalites, fairies,

moiras, dzunas, et al. Each of them has been separately discussed.

In the concluding part of the book the author has once more stressed

the methodological approach which aims at providing a synthetic conclusion

either immediately after the analysis of a ritual and a custom, or at the end

tof each paragraph. For this reason the views and opinions on the problems

this book is dealing with have been in coclusion reviewed once more.

It is sufficient to sum up a recurrent thought, which like a red thread

is woven into this book. In the presence of natural and supernatural forces

the cattlebreeder is not unarmed. Leaving aside various techniques he

knows actual means to exercise influence over either in order to obtain their

favour and assistance. However, man is trembling in front of the natural

and supernatural because he is weak, but he does not abandon himself to

despair, faint-heartedness and inactivity. On the contrary, he has proved

himself valiant, and he is resorting to all the means which can direct these

forces in the desired direction. It is a dramatic dialogue, but full of nobility

and dignity.

The cattlebreeder and the universe are not separated by an unbridge

able chasm. He is aware that he can build a bridge over the void and to

create what others cannot do. The mountain is the school for courage and

it is the place only for the people who know how to fight against the nature,

against one's fellow-man, against oneself.
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The author feels particular love and sympathy for Balkan cattlebreeders.

In them he has discovered fine examples of kindness, optimism and bravery.

He can imagine them tending their flocks of sheep and goat and he remembers

their words „nature has given us life and for this reason it protects us".

This pastoral picture, which has been preserved on the canvases of great

masters and in the poems of great poets is thought to be only a banal roman

ticism by some people. Be it as it may, once you are among them you get

the impressian of living in an ancient time, and that today, as then, they

find pleasure in the authentic and pure nature, which has given them life.

It can be confirmed by all those who have been driven into towns by modern

economy, and who with a great vividness and tenderness remember the

milieu which for them was the greatest support and on which they based

their daily activities.

In conclusion the author leaves open the problems which are relevant

for this book but which have not been sufficiently stressed and focused

during his discussions.

Studies have confirmed the assumption that two prominent compo

nents can be discerned in the cultural heritage of Balkan cattlebreeders:

one, Mediterranean as older and indigenous, and the other, Indo-European,

as younger, introduced by newcomers. The material on which the analysis

of rituals and customs was carried out does not challenge the thesis about

the presence of both components, which in the greater parts have been

integrated. This duality, in spite of greater or lesser deviations, form a uni

fied category as a result of the common life and cultural centre of the initial

impulse.

The comparative ethnography of the peoples inhabiting the Mediter

ranean has shown strong links with the Near East, from where, according

to the opinion of some authors, cattlebreeding has come to the Balkans

and Europe. It might be said that the small groups of the Sarakatsani and

Vlachs represent the last link of the chain which has stretched from the

Balkans to the Near East.

Indubitable evidence from later periods reveal, in various forms and

intensity, the influence of the East on the Balkans. This influence was parti

cularly strong during the time of Alexander the Great. It was the period

when the East became hellenized and the West orientalized. The comming

ling of the notions of oriental magic,superstition, mysticism, demonology,

astrology and eschatology with the Greek phylosophy has led to synchretism.

Rudimentary forms encountered in some rituals and customs can be

traced to the distant prehistory. The inheritance from the classical mytho

logy, personified in ancient Greek gods, can be discerned in others.

Sometimes, rituals and customs reveal the elements which can be assign

ed to a strong Christian influence. Byzantine and medieval cultural influence

has been particularly strong.

The comparison of the material concerning the rituals and customs of

two different ethnical groups, the Sarakatsani and Vlachs, has shown, in

the greatest number of cases, that their external form is well differentiated.

At first glance, it appears that rituals and customs of these cattlebreeders

have nothing in common. However, it only seems so, because once they
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have been thoroughly analysed they reveal the same or similar original ideas

and impulses stemming from the ancient magical and religious thoughts

and messages, no matter whether they concern the fertility in people or

cattle, or the protection against the evil eyes, or the blood sacrifices, or masked

dances, or mythical and demonic performances.

It is equally obvious that the communities of the Balkan cattlebreeders

differ from the point of view of ethnogenesis and culture from the societies

and peoples around them, with whom, owing to the very nature of their

work, they have been in touch over the centuries. No doubt, these diffe

rences have been far greater in the past. The values inherent in the culture

of cattlebreeders have always distinguished themselves from other cultures,

for instance from that of farmers. The objectives a cattlebreeder pursues

differ from those of a farmer. He displays different impulses and yearns

for different forms of happiness. The institutions through which he realizes

his life interests, performing various rituals and adhering to old customs

and moral regulations, all bear the imprint of a particular behaviour and

mentality.

Two more problems have been dealt with in the conclusion: first, in

the culture of the cattlebreeders it is possible to discern some phenomena

which have arisen under the influence of the neighbouring peoples on the

Balkans. Already at the end of the last century Thompson and Wace poin

ted out that the Vlachs were under a very strong Greek influence. Our field

work has confirmed th's opinion and shown that the Vlachs inhabiting SR Ma

cedonia are under a very strong influence of the Macedonian people.

Second, the Balkan cattlebreeders have exercised influence ou the

peoples they have come in touch with, especially on the South Slavs in whose

cultural inventory have been incorporated layers taken over from the life

and culture of Balkan cattlebreeders, which modern ethnology is discovering

and examining with attention. The Albanians, who lived in the similar way,

are under a minor Vlach influence. The terminology of shepherds in the

Greek language is on the whole of Vlach origin. In the case of Slav peoples

it is quite evident.

Although the book has not given the answer to the many problems

it has treated of, which is not a bad thing after all, because it has opened

the door for further study and research, it has nevertheless posed the problems

and lifted the mask behind which can be seen the true nature of the rituals

and customs of Balkan cattlebreeders.
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128.

Kubcibc, 82.

Каликанцари, демон п. 166, 167.

Калотиха женски демон, 167.

камеи, 47, 50.

— Говедаров камея, 80.

— свети Kjv.cn, 80.

— СТОПе камеи с 80.

капа, у об., 131.

караван, 24, 45-48, 83, 86.

кафа горка, у об., 133, 136. •

клидон, 90—93.

колевка, 76.

коледарски обред, 65.

коледарске песме, 64, 65.

Колинде 64.

коллво, 121, 130, 137, 138.

кокош црна, 121, 122, 136.

колиба, 17, 20, 39, 40, 44, 50, 51, 56,

57, 58, 68, 72, 76, 77, 90, 118, 119,

121, 123, 133, 135, 136, 139, 142, 144,

145, 146, 147, 148, 152, 166.

кои,. 83, 87, 120.

¡«мыший, 120.

коприва, у об., 77.

коса, 130, 132, 146.

космос, 54, 67, 72, 74, 98.

— космогонщски миг, 81, 97, 157.

кост, у об., 81.

кошул>а, у об., 57.

крв, 75, 83, 105, 124, 125, 126.

— породшъина крв, 75.

— крв ускрппьег ¡апьета, 100.

крипа освета, 20.

кроманьонски антрополошки тип, 18.

крст, 55, 57, 70, 73, 76, 81, 100, 120,

123, 127, 134, 144, 163, 165.

— крст од камена, 82.

крштеше, 153.

круг, у мат., 151.

култ предака, 137, 139, 140.

кум, 146, 149.

курбан, 120, 124.

— таксени курбан, 75.

Лазарева субота, 72, 74, 122.

— Лазарице 73.
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леблебије, у об., 145.

лева страна, у об., 104.

лобања, 77, 99.

лунарни култ, 104.

лутка, у об., 70, 73.

— лутка Јуда, 124.

— лутка Лазар, 72.

— лутка Христ, 73, 74.

маг 113, 114.

магија, 54-115, 116, 117, 134, 138, 158,

160, 161, 170.

— магија за плодност људи, 54 — 63.

— магија за плодност стоке, 63 — 68.

— магијски обичаји који штите од

болести, 75-78.

— прна магија, зле очи, 78 — 86.

— сточарска магијска мисао, 93 — 96.

— трансмисије (преношења) у магији,

96-104.

— сопијалне улоге сточарске магије,

104-110.

маске, 68.

мана, 101.

мантика, 92.

масеп, 55, 57, 60-63, 68, 72, 97, 120.

мираз, 142.

мит, 68, 102, 103, 123, 156-160.

митологија, 97, 156—162.

Митровдан, Св. Димитрије, 44, 45, 118,

124.

младенпи, 55.

младожења, 145.

млеко, 77, 78, 124, 127, 138.

моире, виле суђаје, 167, 168, 170.

мокраћа, у об., 84.

молитва, 79, 125.

мужа, у об., 67, Ј.27.

накит, у об., 132, 135, 143, 151.

невеста, 142.

невестинска одећа, 60.

нероткиња, 55.

нимфа, 40.

Нова година, 64, 67, 72.

нож, 77, 149, 151.

— нож с прним корипама, 75, 163.

нокти, у об., 81.

номади сточари, 9, 26, 29, 31, 42, 47,

97, 109, 117, 125, 129, 140.

номадизам, 30, 33-53, 80, 82.

номадско друштво, 97, 160.

обичаји приликом порођаја, 58—59.

обредни, култни хлеб, 17, 65, 66, 108,

120, 122, 150.

— свадбена погача, 56, 57, 74, 144.

— хлеб с рупом у средини, 148.

— хлеб с првеним јајетом, 122.

обичајно право, 47, 49.

огледало, у об., 58, 132.

огњиште, 56, 58, 59, 62; 65, 66, 84.

откопавање гроба, 135, 139. .

пакао, 132. .-

партипипапија, 126.

пас, 136, 164.

пасуљ, култно јело, 118, 122.

пастирски друм, 47, 48.

пастриски народ, 116.

пафте, 56, 148, 149.

пашњак, 29, 35, 38, 42, 43, 50, 51.

петао, 45.

печалба, 119, 131, 142.

пиринач, у об., 137.

плодност, 55, 61, 68, 69.

пљачка, као иачик привређивања, 28,

47.

поновно сахрањивање, в. двоструко са-

храњивање.

погребни обичаји, 18, 128 — 140.

— даће, подушја, помени, трпезе, за-

душнипе, 121, 130, 134, 136-139.

— заштита живих од смрти и нечи-

стоће, 136-137.

- — покојник, 61, 71, 125, 131, 135,

136, 139, 140.

— покров, 129.

— погребна вечера, 133.

— погреб, сахрана, 130, 133,134, 137.

— смрт, 86, 128, 129, 130, 132, 133,

134, 136, 138, 139, 140, 153, 168.

— солидарност између живих и мрт-

вих, 137-140. " "

праг, 75, 126, 148.

прање руку, у об., 136.

Први мај, 84, 85.

преслипа, 66, 74, 132, 144.

причест, 121, 130, 153, 154. *

прокоп у земљи, тунел, 165, 166.

прорипање будућности, 85—93.

прстен, 142, 143.

пупак, пупчана врппа, у об., 59.

пупањ из оружја, 58, 78.

ратар, 52.

религија, 79, 95, 116-155, 160, 162.

рихтологос, врач, 107.

рођење, 124, 153.

савет старапа, 45, 51, 127.

Сајтанари, демони, 163, 164.

Сатурналије, 70.

свадбени обичаји, 18, 124, 140—152.

— веридба, 119, 142, 152.

— венчање, 119, 142, 143, 145, 149,

151, 153.

свећа, 121, 152.
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свекар, 148.

свекрва, 148, 150.

— зла свекрпа, 167.

Св. АКим, 82.

Св. Атанас, 120.

Св. Богородица, 82.

Св. Василисе, 162.

Св. Димитри)е, Митровдая, 127.

Св. Ъур1)е, Ъур1)евдан, 127.

Св. Или)«, 118, 128.

Св. Jonan Крспггея., 118.

Св. Константин, 118.

Св. Лазар, 138.

— Оплакинан.е Лазера, 108.

Св. Параскева, 118.

талц'ан, 59, 75, 76, 82, 105, 121, 122,

163, 165, 168.

тор, 86, 118, 121, 127.

тотемизам, 126.

— тотемски обед, 126.

— тотемски предан, 140.

три, 82, 77, 163.

— глогов три, 163.

троножац, у об., 56.

тужбалице, 70, 73, 130, 137, 138, 139.

Нилибар, 76, 105.

Ускрс, 75, 118, 122-125, 152.

Св. TanacHje, 118.

Св. Тодор, 120.

спирала, 132.

сир, 37, 39, 40, 65, 68, 124, 126.

— плашки сир, 28, 29.

сито, у об., 148.

слава, 118, 120.

сезонок яигращце сточцж, 28, 40, 68,

77, 153.

сскиря, 77.

слепи миш, у маг. 105.

Спасовдан, 118, 124, 134, 162.

со, 59, 65, 67, 76, 82, 105, 121, 122,

163, 164, 165, 168.

соларни култ, 104.

стрижеше оваца, 124.

сточарство, 7, 34 — 36, 39.

— антично сточарство, 37.

- ншшдско сточарство, 7, 12, 15,

41, 48.

сточарска креташа, 7, 26, 33, 48, 49.

— кретан>а Саракачана, 42—44.

— крсташа Влаха, 44—48.

судбина, 85.

сунце, 72.

фалус, 63, 70, 74, 120.

фрула, 40, 169, 170.

хад, 121, 132, 139, 140.

Харон, 86, 128, 131, 132, 133, 136, 139,

140.

Христос, 82.

хришКанство, 98, 117, 123.

црвена 6oja, 123, 132.

црвена jaöyi<a, 145.

црвени вунени копан, 119, 123, 144, 145.

целингас, воЬа, 48, 49, 142, 146, 15Z

челник, 44, 46, 131.

чини, 114.

Чисти понедс.ъак, 69, 73, 74, 107.

цое, пиле, 169.

шатор, 17, 20, 24, 40, 45, 46. 50 51

130.

шабаше, у об., 55, 151.

школ.ка, 80.

штап, пастиреки, 66, 69, 71, 74, 132,

143.
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