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МАГИЈСКОМИТОЛОШКИ СМИСАО 
СЛАВСКОГ ОБРЕДНОГ ХЛЕБА "БАБА" 

У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ 

У оквиру славског ритуала код Срба у источној Србији меси се и један нарочити хлеб, 
мањег обима, који се  зове "баба". На горњој страни налази се ликовни елеменат у облику 
кружића "о", или су то два кружића у облику броја "8", који данас служе да се у њих стави 
со и паприка. "Баба" се све време тродневне славе налази на софри; не помера се. Гост који 
долази на славу најпре прилази столу на коме је "баба"; прекрсти се и пољуби је и тек потом 
честита домаћину славу. Трећег дана, по свршетку славе, ритуално се, најчешће у кругу по 
родице,  "коље  баба". Овај  хлеб  је  "табуисан",  забрањено  је да  га  једу и додирују неудате 
кћери и унуке куће домаћина, и уопште женска младеж. У неким крајевима источне Србије 
хлеб  "баба", пошто  је  "заклан", даје се искључиво стоци, док се у другим срединама дели 
оним мештанима у селу који славе следећу, наредну славу у својим домаћинствима. У овоме 
саопштењу настоји се растумачити митолошки карактер овога хлеба, његова магијска функ 
ција,  као  и  значење  термина  "баба";  на  крају,  социјалномагијски  смисао  забране његове 
употребе од стране женске младежи, девојака и снаха. 

Кључне речи: "баба", "богу брада", слава, табу, девојка, имање, миш, зуби, печеница. 

1. Порекло "крсног имена" код Срба 

"По  једним  истраживачима,  крсно  име  је  хришћанског 
порекла;  по  другима, то  би  био  празник  из  старе  вере; 
према трећем тумачењу,  крсно  име  постало  је  под  ан 
тичким, римским, утицајем, и наставак је култа домаћег 
лара  (lar  familiaris). Да  је слава хришћански празник, то 
мишљење налазимо код Вука Караџића". 

Веселин Чајкановић 

Смисао термина. Постоји више синонима за исти празник: "крсно име", "слава", 
"светац". "Крсно име" се помиње у епској поезији, док је "слава" популарнији и, у не 
ким  крајевима,  искључиви  назив.  Кад  је  реч  о  термину  "светац",  он  се,  иако 
заступљен у свим српским крајевима, посебно користи у источним и јужним крајеви 
ма у којима живе Срби. 

"Крсно име" или "слава" код Срба јединствен је религијски обред који није забеле 
жен код осталих словенских грана, као ни код других православних народа на Балка



Сретен Петровић 20

ну, осим код једног дела влашког становништва. Иако је крсно име јединствен ритуал 
у свим српским земљама, постоје извесне разлике у вршењу самог обреда. 

Какав  је  смисао  "славе"? Поједини  аутори,  пре  свих Владислав  Скарић, Милоје 
Васић и Веселин Чајкановић сматрају да је крсно име празник посвећен душама умр 
лих предака и поседује хтонични карактер. Друга група аутора сматра да су у слав 
ском обреду хтонични елементи споредни и да  је "крсно име" светковина посвећена 
живима. Овде  ћу,  укратко,  изложити постојећа,  често и  дијаметрално  супротна  тео 
ријска становишта наших аутора. 

Владислав Скарић у вези са "крсним именом" код Срба сматра да постоји "исто 
ветност код главних ознака крснога имена, код ломљења колача и дизања у славу на 
цијелој  територији. Међу  разликама  пада  у  очи  највише  то, што народ приморских 
области не приправља за крсно име кољива, а они га у унутрашњости приправљају" 1 . 
Елемент "кољива", посебно у источној Србији, указује на хтонични карактер обреда. 
Према овоме аутору крсно име се развило из црквене славе, а начин његовог просла 
вљања Срби су примили од Римљана. 

Овде ћемо се посебно задржати на оним теоријама наших аутора, према којима се 
"крсно име" фиксира за култ предака. Према тој концепцији основни смисао обреда је 
у приношењу нарочите жртве имању  огњишту, као станишту култа предака, у чему 
се истичу елементи патријархатског устројства заједнице, али и даље перзистирају по 
једини чиниоци матријархатског култа, који је посебно добро очуван у источној Срби 
ји. 

За  Чајкановића  "крсно  име  је,  поред  Божића,  најважнији  и  најпопуларнији  пра 
зник у српском народном календару. Оно је, у својој суштини, помен, слава прецима, 
у вези са жртвом, и прославља се у кругу једне породице; обредни део спада у строго 
затворене  домаће  мистерије,  којима,  према  старинском,  утврђеном  правилу  ... могу 
присуствовати само позвани (незвану госту место за вратима...)" 2 . Ако се деси да неко 
"нема мушких потомака усиниће некога (евентуално узети зета у кућу) и оставити му 
имање, с обавезом да прославља крсно име свога поочима". И Милоје Васић држи да 
је крсно име празник из старе вере, примећујући да је у њему сачуван култ хероса, ко 
ји је можда директно преузет од Трачана, или индиректно од Грка. 

Екстремну интерпретацију славе изложио је Ћиро Трухелка. По њему крсно име је 
"христијанизована форма латинског култа Лара, који је с малоазијским исељеницима 
илирске народности дошао у Италију, одатле римским упливом на Балкан". 

Радослав  Грујић  посредује  између  ових  опречних  концепција:  за  њега  је  "крсна 
слава, у основи, комбинација прасловенског обичаја заветовања божанству и општег 
хришћанског култа нарочитог завета Богородици и разним светитељима". 

Дакле,  према  Чајкановићу  и  Скарићу  крсно  име  је  у  бити  помен  покојницима и 
прецима, што се  јасно види и из жртвовања кољива; слава  је, дакле, мртвачка жр 
тва. Према Чајкановићу, најзначајнији и најсвечанији момент у целој прослави јесте 
устајање или напијање у славу, то  јест, напијање вина Богу и светитељу  епониму, 
према Васићу то је прослава хероја. Једном речи, крсно име је првобитно "било пра 

1 Владислав  Скарић, Постанак крснога имена. Шта  је крсно име? У: О крсном имену. Зборник, 
"Просвета", Београд, 1985, 288. и даље 

2 Веселин  Ча јкановић, Стара српска религија и митологија. Том V. Рукопис приредио Војислав 
Ђурић. СКЗ, БИГЗ, "Просвета", "Партенон М.А.М". Београд, 1994, 149. и даље.
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зник митског претка једне породице, и свих њених предака уопште", и у исто време 
"празник највећег нашег националног бога". Смисао "крста" у синтагми "крсно име" 
Чајкановић тумачи на следећи начин: "домаћи крст је првобитно био култна слика из 
старе  вере",  тако  да  је  "крсна  слава првобитно била намењена  старинском  српском 
божанству које је тај крст представљао. Са покрштавањем Срба старинско божанство 
замењено је овим или оним хришћанским светитељем". 

За нас је, међутим, од посебног теоријског значаја Чајкановићев став да је слава у 
основи слава имању, кући, породици. "Крсно име везано је за породицу. Али има слу 
чајева да је оно везано и за кућу, односно за земљиште" и при томе наводи један ин 
дикативан пример из сопственог окружења. Наиме, вели он, "мој деда, Тима Лазић, 
некада учитељ у Јасенови (Банат) и староседелац у томе крају, када је купио кућу за 
текао је ту и икону светога Аранђела, кога је ранији сопственик славио; од тада он је, 
поред своје славе Светога Трифуна, почео прослављати и Светога Аранђела". Једном 
речи, светац који се слави  јесте породични заштитник кога  је славио "први сопстве 
ник имања", а у најранијим временима то је могло бити какво "локално, пољско бо 
жанство".  Дакле,  слава  је,  пре  свега,  слава  имању,  првобитном њеном  заштитнику. 
Једна наша пословица из Црне Горе каже: "Боље је земљу продати него јој обичај из 
губити" 3 . 

Иако  и  Петар Ж.  Петровић  разуме  крсно  име  као  српски  празник  из  паганског 
времена, он му не приписује хтонични, већ соларни карактер, према коме је слава по 
свећена  богу  даваоцу.  Једном  речи  "примарни  облик  прославе  био  је  везан  за  култ 
сунца, које се замишљало као божанство добра и дародавца обилне летине" 4 . Врло је 
значајно упозорење да је "крсно име везано за земљу која се користи", и да се "знатно 
касније оно везало за породицу, а њеним разграњавањем, и за род и братство". 

И  српски  етнолог из XIX века Милан Ђ. Милићевић  упозорио  је како "домазет, 
или привук, док су му год живи старац и баба, слави њихово Крсно име, а своје само 
прекађује" 5 .  Према  томе  "наследник  је  дужан  с наследством да прими и Крсно име 
онога чије имање наслеђује, и да га слави као год и своје (из Темнића). И колико год 
буде наследстава, толико се и слава мора славити. Људи то чине врло радо (у Круше 
вачкој)". Какав  је став жене, односно девојке према крсном имену? "Жена, и пошто 
би јој умро муж, слави славу дома у коме је а не рода из кога је; али ако је она била 
јединица  у оца,  или  је наследила његово имање, онда она после очине смрти, и код 
мужа, слави очину славу". Једном речи, наследник, по праву поседника имања, макар 
то била и жена  мора преузети и славу тога имања. То исто важи и за домазета, који 
је дужан да слави ону славу на чије је имање дошао, призетио се. 

Васић  је  показао  да  је  слава  повезана  са  "имовином  и  државином  непокретног 
имања.  Још  и  данас  у  нашем модерном  законодавству  кћери и  синови  једног истог 
оца и матере нису равноправни у наслеђу. Синови имају првенствено право на већи 
део наслеђа...Та околност налази оправдања у оној нашој изреци: жена је туђа кућа; 
тј. она не припада стално породици, у којој је рођена, већ удајом прелази у мужевље 

3 Вук  Караџић, Српске народне пословице, "Просвета", Београд, 1937, бр. 356. 
4 Петар  Ж .  Петровић,   "Крсно име". У: О крсном имену. Зборник, "Просвета", Београд, 1985, 18. и 

даље. 
5 Милан  Ђ .  Милићевић, "Кућанска слава". У: О крсном имену. Зборник, "Просвета", Београд, 1985, 

79. и даље.
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ву породицу" 6 . Код Срба, дакле, женска деца, тачније кћери домаћина, будући да ће 
удајом прећи у мужевљев породични култ, морале су бити искључене из оних обред 
них радњи везаних за "крсно име", чији је симболични смисао одавање почасти духо 
вима умрлих предака  куће  у  којој  је женско дете рођено. Због тога и у мужевљевом 
дому жена нема никаквог права све док не постане мајка, будући да као "девојка (од 
носно ћерка), она тог права нема" 7 . 

Из овога се јасно назиру разлози због којих су девојке и невесте у источној Србији 
искључене из ритуала "клања бабе"  "баба" је један од три славска колача  односно 
искључене из ритуалног једења овога хлеба који симболизује жртву "божанству поро 
дичног имања", "биљном тотему", будући да ће девојке удајом припадати другом "то 
тему",  "клану" или "култу", а што се невеста тиче, оне се, као што видимо,  још нису 
потврдиле у култу коме припада мужевљев "клан". 

Скарић се слаже са Васићем да је порекло крсне славе из "култа предака", али не 
и  са  тезом да  је  тај  утицај  дошао од Трачана,  додајући  како  он не  верује  "у  трачки 
утјецај  при  стварању крснога  имена и  то  стога, што  крсно име не налазимо баш на 
оној страни Балк. полуострва, гдје је трачки утјецај могао и требао бити најјачи, дакле 
код Бугара, него га налазимо на противној страни, а специјално код илирских Срба" 8 . 

Ако  је,  доиста,  "трачки утицај"  био  одлучујући,  како  онда  објаснити да  се  и  код 
Срба  у  западним крајевима,  епицентру  српске  државности, где трачког утицаја није 
било,  усталила  пракса  "крсног  имена"?  Смислено  је  претпоставити  да  је  садејству 
"илирског" (соларног) и "трачког" (хтоничног) утицаја, као и утицаја култа "домаћих 
заштитника"  било  само  омогућено  да  се  очува  древни  словенски,  и  можда не  само 
словенски  институт  "славе",  и  то,  пре  свега  код Срба.  Различитост  утицаја митско 
симболичког смера "илирског" и "трачког", соларних и хтонских елемената, доприне 
ла је пре свега профилисању иначе јединствене специфичне ритуалне праксе код Срба 
"крсног имена"  у источној Србији. 

Скарићеву  опаску поводом  крсног имена,  наиме,  да  је  "крсно име поријекла мр 
твачкога" 9 , настојао је да из филолошке перспективе растумачи Милан Будимир, пре 
ма коме је "поред општеслов. д'дy за ознаку умрлог претка, спомиње г. Скарић и речи 
сјен, сјеновник, и буг. стопан. Прве су речи јасне: показују душу као сену" 10 . Иако је, 
међутим, "слов. д'дy општи назив за умрлог претка", ова реч добила је и неке специ 
фичности:  "у  пољском  нпр.  dziad  означује  старца  уопште  и  затим  просјака  а 
dziedziniez је засебно место у цркви за просјаке, а dziady је даћа за умрле претке". 

Становиште, које порекло "крсног имена" види у утицају који је Србима дошао од 
римских лара,  које  је  развио Скарић,  подржавају Александар Митровић, Ћиро Тру 

6 Милоје  Васић, "Слава  Крсно име". У: О крсном имену. Зборник, "Просвета", Београд, 1985, 218 
219. и даље. 

7 Исто, 223. 
8 Владислав  Скарић, "Постанак крснога имена. Шта  је крсно име?" У: О крсном имену.  Зборник, 

"Просвета", Београд, 1985. 293 и даље. 
9 Исто, 289 и 294. 
10 Милан  Будимир,  "Владислав  Скарић,  Постанак  крснога  имена"  У:  О  крсном  имену.  Зборник, 

"Просвета", Београд, 1985, 332. и даље.
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хелка, Слободан Зечевић. "Римљани, прије и послије Христа, имали (су) своје deos la 
res. Dei lares били су код њих баш оно, што је и код нас Срба крсно име" 11 . 

Трухелка  је,  како  сам каже,  дошао  "до исправне  дефиниције  крсне  славе:  она  је 
христијанизована форма латинског култа Лара, која је с малоазијским исељеници 
ма илирске народности дошла у Италију, одатле римским упливом на Балкан, где се 
на повољном илирском супстрату снажно развила и насупрот христијанизације и сла 
визирања  земље до данас сачувала".  Једино та претпоставка даје нам потпуни одго 
вор на питање  зашто  крсна слава постоји само у илирској а не и у трачкој, односно 
"хеленској трећини Балкана, зашто крсну славу не славе само Срби, него су је слави 
ли и Арнаути и Хрвати, зашто то није чисто православна светковина, него јој се сачу 
ваше трагови и међу католицима, патаренима и муслиманима" 12 . И Зечевић је развио 
"теорију о пореклу славе у култу римских лара. Римски лари су домаћи богови чије је 
место код огњишта и који су стално присутни, док персонифицирана слава само у од 
ређеним тренуцима долази у посету" 13 . 

2. Опис "славе" и хлеба баба код Срба у источној Србији 

Потребно је најпре описати ритуал "крсног имена" и у томе хлеб "баба" у источној 
Србији. Осим ритуса  који  се  везује  за  хлеб  "баба"  у Сврљигу, навешћу у најкраћем 
трагове овога обичаја и у предеоним целинама које окружују Сврљиг, у: Алексинач 
ком  поморављу,  Сокобањи,  Лесковачком  поморављу,  Буџаку,  Хомољу  и  Бољевцу, 
Нишави и Лужници. У Алексиначком поморављу "месе се три до четири колача", а 
ту је "и четврти тзв. баба, који је карактеристичан за Алексиначко поморавље" 14 . "Ба 
ба је мање кравајче с рупом на средини у коју се ставља со". "Колач баба, који се на 
лази на средини стола, остаје до краја славе. Каже се: Без бабе нема славе. Када дели 
баша  преломи  овај  колач,  слава  се  завршава,  па  се  отуда и  каже:  Закласмо бабу  те 
славу испратисмо. По парче од овог колача обавезно се даје свима укућанима, гости 
ма и стоци, а со која је била на том колачу такође дају стоци". Бледе трагове ове прак 
се налазимо и у Лесковачком поморављу, где се последњи дан славе зове Патерица, 
а "у Малошишту тај дан називају баба" 15  . 

У сокобањском крају хлеб баба мештани називају џуњало или џоњало; округлог је 
облика а на средини је круг у који се ставља со. "Баба" се износи на трпезу на "наве 
чери", поставља се у дну трпезе или уз вечерницу или колач. Баба се сече на патери 
це, дан после окриља, уз упаљену свећу. Исечене комаде, со која је била на баби, дају 
стоци у крмило. У Буџаку   Кална, крај који гравитира сврљишким селима тзв. "ис 

11 Александар  Митровић,  "Крсно име није ни патаренског, ни српског, ни православног постан 
ка".У: О крсном имену. Зборник, "Просвета", Београд, 1985, 277. 

12 Ћиро  Трухелка , "Ларизам и крсна слава", У: О крсном имену. Зборник, "Просвета", Београд, 1985, 
385. Његов рад има карактер веће монографије и у зборнику заузима стране од 342. до 406. 

13 Слободан  З ечевић, "æПразникæ (слава) у североисточној Србији". У: О крсном имену. Зборник, 
"Просвета", Београд, 1985, 134. и даље. 

14 Драгослав  Антони јевић, Алексиначко поморавље. СЕЗб, LXXXIII, књ.35. 1971. Београд, 198. и 
даље. 

15 Драгутин  М.  Ђорђевић, Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави. СЕЗб, LXX, књ. 31. 
Београд 1958. 214.
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точне културне зоне" (шоплук) други дан славе зове се "бабице, или патарица". "Уз 
славски колач месе и погачу, на коју се постави један кравај; називају га баба, а секу 
га трећег дана, односно по завршетку славе. ...Негде је ова погача без краваја, али за 
то обично има два удубљења у која се ставља со и паприка. Све званице и гости који 
дођу на славу најпре целивају ову погачу, а затим честитају празник домаћину", а кат 
када  ставе на  хлеб новац,  који  се  чува  "за оправку пољопривредних алатки" 16 . Овај 
детаљ као да говори да је хлеб "баба" намењен самом имању! 

На подручју Нишаве и Лужнице гост "који долази на славу прво љуби колач на тр 
пези, или обичан хлеб, па онда честита домаћину славу, и рукује се са њим" 17 . И у бо 
љевачком крају "на једну од летургија метне се мало соли, и она стоји на соври за све 
време докле слава траје. Трећега дана, кад се слава сврши, ову летургију и со ситно 
исеку  и  нахране  стоку.  Управо  ова  се  летургија  и меси  за  здравље и напредак  сто 
ке" 18 . У бољевачком крају и Кални колач "баба" је све време славе на столу, на њему 
је со, и налази се у директној вези са стоком имања једнога домаћина, односно са об 
радом имања. У Хомољу  се меси  "поскур" са утиснутим словом "само на средини", 
где се налази место за со 19 , што је, нема сумње, израз избледелог сећања на хлеб ба 
ба. 

Како се обред са хлебом "баба" обавља у Сврљигу? Хлеб баба за све време славе 
налази се на столу. Гост који долази на славу, најпре приђе столу, сагне се и пољуби 
бабу, па се потом поздрави са домаћином честитајући му "крсно име". У новије вре 
ме, на самом хлебу баба  одозго, налази се један мали "кравајчић" (литургија), кога 
гост узме руком, одвоји од бабе и пољуби. То се чини да се гост не би сагињао  кажу 
сељани. Овај мали кравајчић, као замена за бабу, меси се у оним селима у којима се у 
средини бабе налази место за свећу која треба да гори, а око тога су у облику "8" два 
круга  од теста направљена, која служе за со и паприку, или, што је чешћи и старији 
случај, хлеб "баба" има само један круг "о". У неким селима хлеб баба назива се још 
и љубеник, или љубовник или љубен  посебно у североисточним селима која гравити 
рају Тресибаби. 

Теоријски  је  занимљив податак који даје Антонијевић да се баба последњег дана 
коље, и при томе изговара: "Испратисмо бабу"! Наиме, коме је "баба" послата? У свр 
љишким селима (Жељево, Гушевац), на Бадњи дан месе се и хлебови намењени хтон 
ским бићима, укључујући и хлеб "кртица". На питање шта се с тим хлебом ради, се 
љани кажу: "испратимо је" (кртицу), бацајући је у туђу "градину". И сврљишки Роми 
на дан свете Бибије, крајем јануара, ритуално испрате Бибију, којом приликом влада 
загробна тишина, попут испраћаја Бадњег дана код Срба. Дакле, све три светковине: 
испраћај бабе, Бадњег дана и у томе кртице, најзад, Бибије имају задушни карактер, 
с наглашеним хтонским обележјем. 

У Сврљигу, дакле, баба се "коље" трећег дана славе и њу не једу млади људи, по 
себно девојке, али ни деца, чак ни момци. У Бурдиму не смеју да је једу жене због ба 

16 Никола  Пантелић,  "Етнолошка  грађа  из  Буџака". У: Гласник Етнографског музеја у Београду, 
књига 37, Београд, 1974. 214. и даље. 

17 Владимир  Николић, Из Лужнице и Нишаве. СЕЗб, XVI, Београд, 1910. 124. 
18 Савати је  Грбић,  Српски народни обичаји из Среза Бољевачког. СЕЗб, књ. 14. Београд, 1909. 196. 
19 Сава  Мил.  Милосављевић,  Обичаји српског народа из Среза Хомољског. СЕЗб, књ. 19. Београд 

1913, 192. и даље.
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бица, док  је свим мушким члановима то дозвољено. У Мечјем Долу  на граници са 
књажевачким атаром, кад се трећег дана коље баба, гости се шале, казујући да ће са 
да "неком предати бабу", тј. ономе ко има следећу славу у селу, а тако је и у Гојма 
новцу,  који  се  граничи  атаром Алексиначког поморавља. У том селу, наиме, "свако 
од гостију чија је слава следећа, добије комад бабе и носи га својој кући". У Сврљигу, 
готово у највећем броју села, а има их 38, гост који уђе у кућу најпре приступи столу 
на коме се налази "баба", сагне се, прекрсти и пољуби бабу, односно љубеник или љу 
бен, а затим се поздрави са домаћином коме честита славу. У сврљишком селу Гали 
бабинцу, трећег и последњег дана славе, баба се даје стоци, "а могу да је једу они који 
немају добар сан! Млади никако! У Копајкошари кажу: Ајдете да кољемо бабу!  тада 
сви узму по комад, као и гост који има наредну славу у селу, какав је обичај, углав 
ном, у неколицини села западне културне зоне. Само старије жене, бабе, једу трећег 
дана овај колач у Манојлици; мушкарци, такође, могу, али не и млади. Ако у Околи 
шту бабу једу млађе жене брзо ће остарити. У Ђуринцу строго бране девојкама да је 
ду бабу" 20 . Иначе, овде се на хлебу "баба" налази само један кружић у који се ставља 
со. Саговорница каже да се ваљда "баба" стога не даје девојкама јер, вели се, ако би 
која  девојка  јела  "бабу",  не  би  се могла  "нормално" удати,  односно била  би  "отета" 
"украдена". Било како било, овде први пут уочавамо неко сећање на проблем "удадбе" 
који је повезан са девојкама и табуом једења "бабе". 

3. Смисао "крсног имена" код Срба и осталих етничких група 

Још је М. Ђ. Милићевић приметио како "пада у очи, да Власи у Србији славе гото 
во онако исто као и Срби. Па чак и у Малој Влашкој до Краљева, има Влаха који др 
же крсно име" 21 . Користећи се компаративним методом, покушаћемо да у прежицима 
неких важних елемената у овом обичају код Влаха, сагледамо неке значајне основе и 
за тумачење српског "крсног имена". 

Слободан  Зечевић  је  испитивао  структуру  славе  код Влаха. Најзначајнији  струк 
турни елемент славе код становништва влашког говорног језика јесте да "трећи дан... 
намењен мртвима" 22 ,  да  је  "главни хлеб  је кап  или  главица. Други  је  ... колач богу, 
трећи ...богородичин колач, а задњи је колач... који је намењен свецу који се слави". 
Ако од хлеба капа окусе девојке, верује се да ће ту ноћ у сну видети своје суђенике, 
што је веома слично са ритуалом код старих Германа. И код Влаха су девојке искљу 
чене из ритуала сечења славског обредног хлеба, као и код Срба приликом ритуалног 
"клања бабе". 

Најзначајнија  сличност у прослави "крсног имена" код Влаха и српског народа у 
источним крајевима везује се за последњи дан славе. Веома је значајан податак да је 
тек последњи колач намењен свецу, да не кажемо божанству имања. Код Срба, ре 
кли смо, хлеб баба се ритуално "коље", да су махом у овоме ритуалу девојке искључе 

20 Сретен  Петровић, Митологија, магија и обичаји. Културна историја Сврљига, 1. књига. Сврљиг, 
Просвета  Ниш, 1992. 296. У даљем тексту:ММО. 

21 Милан  Ђ .  Милићевић,  "Кућанска  слава".  У:  О  крсном  имену.  Зборник,  "Просвета",  Београд, 
1985, 82. 

22 Слободан  З ечевић, "Празник (слава) у североисточној Србији", 122. и даље.
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не из жртвеног обреда "клања бабе" као и "култнога једења" тог хлеба, који је табуи 
сан.  Као  да  је  повезан  са  одређеним божанством, можда,  са  старом женском,  хтон 
ском  богињом  Бабом? Амбиваленција  овога  обреда  је  у  чињеници што хлеб  "баба" 
имплицира  "женско  божанство",  као  што  је  код  Влаха  трећи  дан  славе  изразито 
"хтонског карактера", а ипак, из ритуала су искључене девојке. Амбиваленција је и у 
томе, што читав ритус припада корпусу обреда који су посвећени имању, плодности и 
животу  те стога носи матријархатски супстрат, а, с друге стране, имајући на уму со 
цијални контекст, реч је о доминантној улози патријархатског принципа. Наиме, у ри 
туалу посвећеном имању битну улогу имају мушки чланови домаћинства, док су жен 
ска деца искључена из обреда. Простонародска рационализација и преосмишљавање 
ове забране  будући да је исконско значење заборављено, своди се на веровање да је 
девојкама  забрањено да  учествују  у  ритуалу  због  тога  да не "добију бабице"   врсте 
женских, порођајних болести, које изазива нарочита врста женских демона. 

Поставља се питање: да ли ова амбиваленција произлази отуда што је божанство 
плодности  које је код Словена рођено на ступњу земљорадње, у бронзано доба, одго 
варало матријархатском устројству, када су формирани први женски митолошки ли 
кови, и такође, када је створен снажан Велесов, односно Волосов култ  "скотски бог" 
 бог стада и поља? Са овим је повезан и амбивалентни смисао односа "Богу браде"  
или "Велесове браде", с једне, и обредних хлебова који се месе управо од брашна до 
бијеног од "стрљаних" последњих житних класова  од којих се прави "Богу брада", с 
друге стране. 

Вратимо се још једном обреду славе код Влаха. Други дан славског ритуала одре 
ђен је за живе, а вече уочи славе, као и трећи дан "славе" су хтонског карактера. За 
нимљиво је да тај однос структуре славске церемоније код Влаха одговара структури 
ритуала: Бадњи дан  Божић код Срба, при чему је Бадњи дан посвећен умрлим пре 
цима, а Божић живима, и који се, бар унеколико, односе на два древна култа, на лу 
нарни  и  соларни  култ.  Као  што  пре  почетка  божићног  ритуала,  рано  ујутру,  Срби 
одлазе на гробље, тако исто чинеи код Влаха пре почетка "славе". Иако код Влаха и 
на само крсно име "треба да гори светлост, као да је мртвац у кући", ипак, тога дана 
рано "ујутру жене одлазе на гробље и врше прекаду својим мртвима, тако да празник 
ни овога дана не губи хтонски карактер" 23 . 

Међутим, било како било с другим даном славе код Влаха, сасвим је извесно да је 
само "трећи дан намењен мртвима. Тога дана се ручком завршава ова тродневна по 
родична свечаност". Наиме, "овога дана, пре подне, на кафу и ракију долазе углавном 
жене. Трпеза се спреми за ручак на исти начин као и за поману, са култним хлебови 
ма и свећама...Овом се приликом трпеза, такође, кади и намењује мртвима... Славска 
свећа се овога дана не пали". 

Према Зечевићу "ако се погледају култни реквизити славе, може се констатовати 
да они и у овоме крају припадају хтонском култу... и да су они у својој суштини еми 
нентно пагански". Тако, на пример "обредно једење изломљеног хлеба има снагу са 
краменталне жртве. Оно има моћ стицања нарочите снаге, као што је, на пример, је 
дење тотема или причешће. Због тога девојке у североисточној Србији верују да ће је 
дењем славског колача стећи моћ да унапред упознају свога суђеника". Управо због 
те магијскомитолошке димензије обреда може се поставити питање: нису ли, можда, 

23 Зечевић, исто, 125. и даље.
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девојке и искључене код Срба из обредног једења "бабе"  посвећене имању, како не 
би стекле снагу ове сакраменталне жртве, а тиме и нарочиту власт над имањем очеве 
куће, која, као и имање, по превасходству припада мушкој деци. 

Разуме  се,  радикално  екстремну  теорију,  која  полази  од  става  да  је  "крсно  име" 
христијанизиран обред,  и  посвећен пре  свега живима,  развио  је Радослав Грујић. У 
славском ритуалу култ мртвих је споредни елемент, док је главни елемент култ славе 
крсног имена, или "светитељског, календарског имена, датог на крштењу, култа хра 
мовног празника или општинског патрона" 24 . 

4. О божанству Баба и Божјој бради 

Већ смо указали на то да се чесница, обредни хлеб, и не само "за крсно име", меси 
од жита  које  се  налази на последњој  руковети домаћиновог имања. Од те руковети, 
претпостављамо, могао се месити и обредни хлеб који нас у овоме раду интересује, а 
то је "баба". Хлеб "баба", држимо, имплицира словенско женско хтонично божанство 
високог ранга  Бабу, и налази се у онтогенетској вези са "Божјом брадом"  која, до 
душе, симболизује мушко божанство, Волоса или Велеса. У оба случаја, међутим, реч 
је  о  божанству плодности. Осим уколико није реч о томе да и сам израз "Баба" им 
плицира "мушко божанство"  а таквих интерпретација, такође, има. 

Постоји, иначе, знатан број топонима у Србији, Црној Гори и Македонији, а затим 
у Бугарској, у форми: Бабин зуб, Бабин нос, Бабина глава, Бабин кук, Бабин поток, 
Бабина река, Бабин дол, Бабина стена, Бабин камен, Бабин гроб, Бабин врх 25 . И у 
источној Србији са основом "баба" налазимо следеће топониме: Бабин зуб, Бабин кал, 
Бабинкалска  река,  Бабина  глава,  Тресибаба,  Галибабинац,  што  је,  митолошки 
посматрано веома индикативно јер се управо на овом подручју понајбоље очувао оби 
чај мешења  славског хлеба под именом "баба"   који има превасходно хтонско обе 
лежје. Када би ова хипотеза била исправна, онда лако би се могао растумачити табу у 
вези с присуством и учествовањем млађих женских особа у обреду "клања бабе". Наи 
ме,  девојке  би из  два  разлога  биле искључене из  тог ритуса:  због  патријархатског 
морала и, у складу с тим, због старијег правног система наследства. Међутим, постоји 
и други разлог. Ако, останемо при томе да је, према Трстењаку, "Баба" велико женско 
и хтонско божанство које се доводи у везу са "старошћу", са зимским ликом женског 
божанства, искључење девојака из култа добро кореспондира с потребом да религиј 
ски  "чиста"  женска  младеж  не  буде  магијски  и  митолошки  инфицирана  "смрћу"  и 
"старошћу" 26 . 

Сада нам предстоји да размотримо структуру ритуса везаног за "Богу браду" или 
"Божју браду". Шпиро Кулишић је поводом феномена Божића и Бадњег дана, славе 
и славских обичаја и, с тим у вези, обредних хлебова који се месе за те празнике у Ср 
ба запазио како би "у неким селима западне Босне на Бадње вече омлатили код огњи 

24 Радослав  Грујић, "Црквени елементи крсне славе", У: О крсном имену. Зборник, "Просвета", Бео 
град, 1985, 408. и даље. 

25 Видети опширније у мојој књизи, под митолошким божанством "Баба":Митологија, култура, цивили 
зација. "Салус", "Чигоја", Београд, 1995. 431  435, посебно 435. 

26 T rstenjak ,  Tr ig la v . Mythologično raziskovanje. Ljubljana, 1870.
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шта класје из последњег снопа, а пшеницу би затим помешали са оном која је одређе 
на за чесницу" 27 . Дакле, "чесница се меси од жита из последњег снопа или жетвеног 
венца", што имплицира да  је "чесница првобитно представљала хлеб од новог жи 
та, од којег потиче и њена мистична снага" (СМР, 304). Према магијском кључу зр 
невље "Божје браде" и слама налазе се у мистичнокаузалној вези. Наиме, када је реч 
о божићној слами "њена мистична снага преноси се на усеве, на њиве, на виноград и 
воћке, на животиње и, коначно, на укућане, као што се преноси и демонска снага по 
следњег снопа и жетвеног венца или хлеба начињеног од њиховог жита" (СМР, 35). 

Овде претпостављамо: искључење женске чељади једнога домаћинства из вршења 
обреда, говори о потреби да се демонска снага жита са поља домаћина не пренесе на 
те укућане. Кулишић нас обавештава како "се код многих словенских народа послед 
њи сноп назива дед или баба", тако да се божићна слама, односно "последњи сноп, од 
којег првобитно и потиче и уједно се са њим поистовећује као са представником мит 
ског претка" (СМР, 35). 

Постављају се следећа питања. У каквом су односу: 

а) млада девојка, односно девојчица, која носи исечену и, затим, искићену "Божју 
браду" кући домаћиновој, на чијем се имању радило, са 

б) забраном да, док носи "Браду" мора ићи странпутицом, и при томе 

в) не сме да говори  "због мишева"; 

г) каква  је то тајна веза између митског, а женског лика божанства Бабе  која је 
свагда повезана са мишевима и са зубима, и изричите забране да женско дете које но 
си Богу браду не сме говорити, ни отварати уста, дакле, ни показивати зубе  како ми 
шеви не би домаћину уништили летину у амбару? 

д) најзад, у каквом  је односу поменута забрана у вези са ношењем Богу браде са 
забраном у  славском ритусу, према којој женска младеж не сме учествовати у слав 
ском обреду "клања Бабе", нити у једењу овога хлеба? 

Пре него што покушамо да одговоримо на та сложена питања, обавезни смо да у 
кратко опишемо сам ритуал који се изводи у вези с Божјом брадом. Прво је питање: 
да ли овај обичај постоји код других народа, укључујући и друге гране Словена? 

Шпиро Кулишић сматра да су и Немци последњи сноп жртвовали богу Водану. Та 
чињеница навела је Чајкановића да "закључи да се Божја брада код Срба има сматра 
ти као жртва Дабогу, који је по многим својим атрибутима сличан германском Вода 
ну" (СМР, 39). И руски митолог Рибаков сматра да се код Руса поменути ритуал фик 
сира  за  великог  словенског бога Волоса,  додајући да  је  у  Југославији  сачуван израз 
"божја брада", али да је име бога већ заборављено 28 . Међутим, према карактеру и на 
чину вршења обреда кићења "Богу браде" и код Јужних Словена наилазимо на древне 
трагове о овоме божанству. 

27 Шпиро  Кулишић,  У: Српски митолошки речник, "Нолит", Београд, 1970, 15  16. У даљем тексту 
скраћеница: СМР. Курзив мој, као и у следећем наводу. 

28 Ðûáàêîâ, ßçû÷åñòâî äðåâíèõ ñëàâÿí. Ìîñêâà 1981, 425. У д. тексту: Ðûá. ßäÑ.
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Како се изводи овај ритуал код Срба у источној Србији, посебно у Сврљигу? По 
следњег дана жетве, ритуално се плете Богу брада. Кад жетеоци приведу жетву крају, 
на последњој њиви се оивичи један комад под класјем  у обиму рукохвата, па пошто 
се њива пожње, пред вече се свечано окити поменута руковет, завеже травама и цве 
ћем, чак се и новац стави крај  "Браде", полије водом и на крају свим срповима који 
су учествовали у жетви ова се рукохват посече. Пошто је после заласка сунца "Божја 
брада" одсечена, женско дете из домаћинове куће однесе је своме дому. Она при томе 
мора ићи  странпутицом,  и ни по коју цену не сме говорити с пратиоцима. Домаћин 
прими   "Браду",   окачи је на амбар, где и остаје. На питање шта даље бива са "Бра 
дом", домаћин би обично одговорио: До следеће сетве, када се од тог зрневља, у ри 
туалном магијском захвату, свечано припреми семе за сетву. 

Слично је и у другим крајевима источне Србије 29 . У Лесковачком поморављу "онај што 
је носи жури напред кући и ништа не говори.... Кад дође кући, остави је уз амбар, а 
српове  (неки  их  баце  у  амбар)  на  своје  одређено место".  "У  околини Врања Богову 
браду не секу, него је оставе у њиви. Оките је, увежу цвећем, пољубе је, траву око ње 
ишчупају па оду". Дакле, љубе је као бабу на слави. "Кад се богова брада носи не го 
вори се да мишеви не једу жито" 30 . У Буџаку, у Старој Кални, верују ако се, поред Бо 
гу браде, "ћутећи донесе срп мишеви неће моћи јести жито" 31 . Овде је занимљиво да 
се забрана говорења односи на онога ко носи српове, а не божју браду, и такође, да 
се овде извесно зна да се то чини  не говори  због мишева. 

У литератури је познато да је "Божја брада" посвећена божанствуВолосу, код Срба и Бугара 
Велесу; она симболизује божанство, демон или дух жита. У пролећнолетњем календару обреда 
Источних Словена, а који су повезани са Волосом/Велесом, постоје три светковине које су зна 
чајне и за разумевања истоветне обредне праксе код Срба: велики пролећни празник, код Срба 
Ђурђевдан, христијанизацијом преображено у св. Ђорђа, а други се упражњава на крају жетве, 
када се оставља у пољупоследње класје за "Волосову браду". Рибаков сматра да се ова прегршт 
класова од неовршених снопова чува за други веома важан обред храњења стоке у тзв. Велесове 
дане (2. или 6. јануара)". Ако знамо да се о Бадњем дануод овога зрневљаБожје браде код Ср 
ба прави чесница, односно у источној Србији, према нашем истраживању, меси нарочити об 
редни хлеб "волови" који се чува до Богојављења, када се ритуално стави у храну крупној стоци, 
и који, празник, по старом календару, пада управо 6. јануара (или 19. по новом), онда је доиста 
реч о формалној трансформацији, преосмишљавању истоветнога ритуала, посвећеног Волосу 
(Ðûá. ßäÑ. 431). 

И код Срба у источној Србији, хлеб "баба" се махом даје стоци, нарочито у "источној кул 
турној зони" Сврљига (Црнољевица, Жељево, Гушевац, Гулијан). Али, из анализа Шпира Ку 
лишића могли смо видети да се и сама божићна чесница, управо у речено доба календарске го 
дине, прави од зреневља "Божје браде". Због тога се поставља разумљиво питање: није лиВеле 
сова брада у истинуБогу брада  код Источних и Јужних Словена, док је код Западних Словена 
то Боба или Баба? Два ритуала из српске обредне праксе: "плетење Богу браде", и прављење 
славског колача "Баба", као да садрже у себи елементе оба ритуса из старе словенске традиције. 

29 Драгослав  Антони јевић, Алексиначко поморавље. СЕЗб, LXXXIII, књ. 35. 1971. Београд, 163. и 
даље. 

30 Драгутин  М.  Ђорђевић,  Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави. СЕЗб, LXX, књ. 31. 
Београд 1958. 541. и даље. 

31 Н.  Пантелић, Етнолошка грађа из Буџака. 184. и даље.
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Због коришћења семена Богу браде за сетву, може се претпоставити да је следећи смисао 
обреда у томе да се успостави "магијскомитолошки континуитет", веза са "старим духом жита" 
 Волосовим духом. Исто тако, смислено би било претпоставити да се на "крсној слави", која је у 
основи својој светковина у част домаћиновог "имања", у лику обредног хлеба Баба чува дух 
"старог жита", који је претходно обликован у форми Божје браде? И управо због тога постоји 
забрана да младе девојке и млађе удате жене, не смеју учествовати у ритусу фиксираном за оста 
рели, зимски или смртни лик божанства. Као "туђа срећа" девојке ће ускоро припадати другом 
култу  мужевљевог дома. Религијски посматрано, оне не смеју учествовати у обредима посвеће 
ним очевом "имању", а то значи ни духу Деде, односно Бабе. Било како било, препознајемо везу 
Волоса за Земљом, плодношћу, односно са хтонским  и лунарним, зимским ликом божанства. 

Иако Кулишић наводи чињеницу да "демонски карактер жита из последњих стру 
кова открива и обичај да онај ко носи богову браду не сме говорити због мишева, који 
такође представљају  хтонске  демоне"  (СМР, 39), он ту чињеницу не објашњава. Ми 
смо показали да следећи елементи ритуала образују чврсту митолошкомагијску везу: 
1. девојчица која носи браду (као култно "чисто биће"), 2. време ритуала је по зала 
ску  сунца  (лунарнохтонски  смисао),  3.  забрана  отварања  уста и  немост носиоца 
Браде, 4. мишеви, 5. зуби, 6. Баба. 

С обзиром на чињеницу да се, према упозорењу Л. Грђића "крсна погача" и "че 
сница не пече под  сачем или  саксијом,  него  у упрету"  (врућем пепелу са жаром) на 
отвореном огњишту (примарној пећи), може се закључити да је реч о обичају "из њи 
хове далеке старине" (СМР, 177). Питање је само да ли би се, с обзиром на то да су се 
славски колач, и у том реду обредни хлеб баба, пекли у упрету, у пепелишту  па се 
налазе у одређеном односу према огњишту и, свакако, према аријском божанству Аг 
нију,  и  такође,  због чињенице да  ликовни  елеменат на  хлебу баба  симболизује  сва 
стику, могло претпоставити да  хлеб  баба  обједињује  две фунције:  он  се  везује и за 
имање  њиву,  али и за огњиште као станиште култа предака. Ако је реч о мушком 
божанству, онда је, овај хлеб, као демонстрација патријархатског култа доиста морао 
бити забрањен за девојке, које се нису смеле религијски интериоризовати унутар да 
тога култа очеве куће, због чега су девојке и биле искључене из ритуала не само ме 
шења  хлеба  већ  и  било  каквог  дотицаја  с  култном  твари,  која  је  настала на имању 
оца, чијем култу младо женско чељаде не припада. 

Ова забрана посебно важи за хлеб баба, који је умешен од последњег жита. Култ 
на  идентификација  са  овим  хлебом  остварује  се  само  међу  припадницима  који  се 
култно идентификују са поменутим имањем. Девојка која би унела у себе (мађијски) 
тварни елемент, супстанцу тога имања, она би, према магијском кључу, пошто једном 
оде из куће, однела и срећу и плодност очева имања, о чему Шпиро Кулишић каже да 
се у Горњој Крајини, у Босни, чесница меси и пече првенствено с намером да се утиче 
на род жита и да је "чесница овде заправо идентификована са житом". 

Шта се из свега овога може утврдити? Искључење жене из обреда мешења чесни 
це, односно ломљења или "клања бабе", забрана учествовања млађих женских члано 
ва породице у последњем чину славског ритуала, коначно, додиривање хлеба у рука 
вицама, као што се то чини и у светом чину уношења бадњака, указује да је у хлебу 
сагледано дубље религијско значење. Хлеб баба, као и остали хлебови сличне врсте, 
поседују карактер светости, а уношењем честица  "делова" поломљеног хлеба у себе, 
кроз  уста, што  је  у  обреду  дозвољено  само  интериоризованим  члановима  домаћин
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ства, преноси се магијски плодотворна снага демона или божанства жита. Том светом 
чину не могу приступити девојке, које су "туђа срећа". 

5. Митолошкомагијски смисао "бабе" 

Баба  је, као што је показано, хлеб који све време славе стоји на столу. То што се 
гост поклони баби, хлебу који све време славе остаје фиксиран, непокретан, симболи 
зује  само  имање.  Уосталом,  и  со  и паприка  који  су на  горњој  страни овог хлеба,  у 
српској и словенској обредној пракси, уопште узев, симболизују добродошлицу гости 
ма који приступају: било имању једнога домаћина, било сеоском атару  када их све 
чано дочекује сеоски старешина, било да је реч о државној посети какве знамените 
стране личности. Баба се сече, тачније, "баба се коље" трећег дана славе. 

Напоменули смо да је употреба овога хлеба табуисана за девојке. Овај табу се, у 
форми рационализације, образлаже страхом од "бабица". Реч је о детаљу из наше бо 
гате  славске  обредне  праксе,  који  у  српској  етнологији  није  био  предмет  теоријске 
анализе. 

Претпостављамо да овде постоји смисаоно дубља митолошка веза између, с једне 
стране, Божје браде  симбола прве жетве  или зрневља жита од којег су  прављени 
обредни славски хлебови, и, с друге стране, хлеба бабе. Ту хипотезу, поред осталог, 
подупиру  и  неки  налази  до  којих  је  дошао  Фрејзер  након  истраживања  феномена 
"житног бога"  код многих  европских и  словенских народа. Овде ћемо навести само 
неке елементе поменутог ритуала код других словенских народа. 

Пољаци  "последњи  сноп"  зову  баба;  у  њему  "седи  баба";  Литванци  "последњи 
сноп зову боба". Аналогија: код нас је то "Богу брада", или брада "деде", док је "баба" 
код  Срба  последњи  "славски  хлеб",  тј.  хлеб  који  се  једе  после  завршетка  славских 
обичаја, и могућно  је да  је умешен од зрневља "Богу браде" која је код Пољака "ба 
ба"! Фрејзер примећује да се и у Чешкој од последњег снопа прави "фигура жене" са 
"сламеним шеширом". При везивању снопова свака од присутних жена/девојака тру 
ди се да не остане "последња" код везивања, јер ће идуће године управо та "последња 
добити дете", па се често за такву особу која заостане при жетвеним радовима, каже: 
"Она је добила бабу". 

То што девојке код нас ките "Божју браду"  а код Руса "Волосову браду" (божан 
ство  у мушком облику),  док  се  код Пољака  овај  сламени лик  зове  "баба", могао  би 
означавати  реликт матријархатске праксе. Осим, ако ту чињеницу у српском обреду 
не протумачимо и  као прежитак,  преосмишљену форму жртвовања девице "житном 
демону"  богу Волосу/Велесу? Управо због тога се, можда, и бира девојчица која ће 
носити Божју браду кући домаћиновој као жртва житном демону. Примери из жета 
лачке обредне праксе у Пољској, Чешкој и Литванији казују да је у "последњем сно 
пу" садржана знатна оплодна снага. Код Срба девојчица која носи искићену и посече 
ну "Божју браду", рекосмо, не сме да говори, наводно због мишева. Реч је о томе што 
је женско дете, најчешће било бирано из породице на чијем се имању обављала же 
тва. Може се, на основи тога, претпоставити да забрана отварања уста стоји у некој 
вези с могућношћу да кроз отворена уста не би из "Божје браде" у њено тело доспео 
демон жита породичног култа, коме она не припада, и који би је "оплодио". На оплод
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ну снагу "Браде" могу рачунати само интегрисани чланови породице, односно жене из 
другог клана. 

У оба наведена случаја, код Западних Словена, девојке и млађе жене које на моби 
раде на великим имањима  најчешће на туђим поседима, кад добију "бабу", то сим 
болично треба да значи да ће идуће године добити дете  биће оплођене, дакле, духом 
који  долази  са  "туђег  имања". Код Срба,  девојке    из  куће  домаћинове,  које  крвно 
њој припадају, ако једу "бабу"  добиће "бабице", тј. биће у најближој вези са демони 
ма који се јављају приликом порођаја, као да би овим чином ушле у тзв. инцестуозан 
однос, у везу са оплодним или "сродничким духом" имања на коме живе. Дакле, као 
да је дубљи смисао поменутог табуа код Срба у томе, да девојке не смеју бити у кон 
такту са оплодном снагом коју симболизују митски заштитници њенога рода. 

Народна фантазија, из интереса рационализације, забрањивала је девојкама као и 
млађим женама, употребу овог хлеба изговором да се тако ваља из страха од "баби 
ца".  "Бабице", очито, у овој забрани имају још и неке друге, на први поглед, недосе 
жне смислове. 

6. О божанству "Баба" 

Много је неразјашњених питања која се тичу овога митског лика. Пре свега, да ли је реч о 
хтонском или соларном карактеру божанства "Бабе"; каква је веза "Бабе" и девојака и да ли уоп 
ште постоји неки смисаони однос између "Бабе", "Божје браде" и "мишева", а затим, "Бабе" и 
"зуба"? Како растумачити смисао топонима у источној Србији, Македонији и Словенији: Бабин 
зуб, односноБабин зоб, и његову везуса топонимом у МакедонијиСтарков заб? 

Према руском фолклористи Потебњи код Словена и Германа распрострањено је уверење да 
постоји нарочит односмиша и човекових, односно детињих зуба 32  . Сартори је у компаративној 
анализи морала и обичаја индоевропских народа показао да је код Немаца дванаест ноћи, у вре 
ме када, по веровању, душе лутају земљом, табуисано име миша. Јозеф Грохман каже 
да ако дете у сну отвори уста, тада би, верује се, ваљало да му се она одмах затворе, 
иначе  ће  детиња  душа  побећи  на  уста  у  облику  белога  миша 33 .  У  случају  обредне 
праксе ношења "Богу браде" реч  је о девојчици, као најпогоднијем медијуму да кроз 
њена уста уђе душа претка у облику миша. Веома је за нас важно то што се код Чеха, 
словенског народа, предак  из култа предака, јавља у облику миша и назива се: дид 
ко,  дид  или  диод 34 .  Судећи  већ  и  по  томе,  забрана  да  код  нас  девојчица  која  носи 
"Божју браду"  посвећену Волосу, Деди, не сме отварати уста, могла би имати следе 
ћи смисао. Дух (мушки) умрлог претка  коме женско дете онтички не припада  мо 
гао би, у облику миша, а из "Божје браде" у којој се налази, ући у њен дух и иденти 
фиковати се  с њим. А ствар је у томе да се тај добри дух жита врати домаћину  коме 
и  припада.  Чајкановић  је  упозорио  да  се  и  код Чеха и Срба  "мишевима" остављају 
мрве са Бадње вечери, будући да су мишеви "овде очевидно душе". У основи, "бадње 

32 Ï îòåáíè À.À, Î ìèôè÷åñêîì çíà÷åíèè íåêîòîðûõ îáðÿäîâ è ïîâåðèé. Ìîñêâà, 1865, 85. и даље. 
33 Joseph  Vi rgi l   G rohmann, Apollo Smintheus und die Bedeutung der Mäuse in der Mythologie der In 

dogermanen. Prag 1862, 21. 
34 Mácha l ,   J an , Nákres slovanského bájeslovi. Praha 1891, 97.
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вече  је,  и  код  Словена  и  Германаца...гозба  душама  покојника"  (Чајкановић,  5  том, 
97). 

Код Срба постоји празник Мишољдан, који се у Бољевцу празнује 27. октобра, од 
носно 9. новембра. Празнује се да мишеви не би чинили људима штету. За жене је по 
стојала строга забрана да тога дана не раде никакве ручне радове; посебно у Хомољу 
девојке које су приспеле за удају не смеју ништа радити како им мишеви не би изгри 
зли припремљене дарове 35 . Уочавамо, дакле, како се у одређеним годишњим перио 
дима девојкама  девојчицама, изричито забрањују одређене активности, због опасно 
сти да им душа предака, која припада очевом огњишту и имању, не учини какво зло, 
или, бар, поремети припрему везану за ритуал прелаза. 

Однос бабе и миша. Смисао забране да онај који носи Божју браду не сме да го 
вори, како му не би испали зуби, или како домаћину не би мишеви изгризли летину, 
жито, јесте спољашњи, манифестни план обреда, својеврсна рационализација дубљег, 
латентног смисла. Преко зуба, устију  уколико дете говори за време док носи "Бож 
ју браду"  могла би магијским путем са дахом да уђе и оплодна снага "демона жита", 
на исти начин као и кад би млађе женске особе у кући јеле хлеб "бабу", односно уче 
ствовале у ритуалу "клања бабе". Тако, дакле, зуби  уста  забрана говорења  забра 
на једења ("браде" или "бабе"  који садрже у себи плодну моћ жита са имања дома 
ћина) унутрашње смисаоно, а свакако, митолошкомагијски корелирају. 

У богатом материјалу који је забележио Џејмс Фрејзер запажамо да је у западној 
Европи,  код  Немаца  и  западних  Словена,  посебно,  "житни  демон"  дат  у  женској 
форми, "у Немачкој жито (се) обично персонификује под називом мајка жита" 36 , која 
се налази у руковети жита остављеног да стоји последње у пољу. "У околини Данци 
га/Гдањска лице које пожње последње класове жита направи од њих лутку коју назове 
мајка жита или баба жита и довезу је кући последњим колима...и затим сва полије во 
дом" (ЗГ, 82). У овим описима уочавамо знатну сличност са нашом, српском обичај 
ном праксом. Наиме, чин сечења Богу браде металним срповима и, затим, стављање 
новца  док  "Божја  брада"  још није  посечена    као  да симболизује чин одстрањивања 
злих сила које се противе добротворном житном демону, не допуштајући да буде пре 
дат домаћиновој кући. Исто тако, поливање ове браде водом, које се у неким крајеви 
ма Србије обавља пошто девојчица унесе "Богу браду" у двориште домаћинове куће, 
указује на сплет структурно и смисаоно повезаних елемената истоветног ритуала, сва 
како, код Немаца у функцији женског, односно код Срба мушког демона. 

"Од најлепших класова тог снопа направи се венац и украси цвећем, па га најлеп 
ша девојка стави на главу и тако однесе газди или поседнику, а мајка жита се стави 
на под амбара да би отерала мишеве" (ЗГ, 82). И овде не сме да нас завара формална 
разлика. Битно је да се јављају четири важна структурна елемента: девојка (будући да 
је најлепша  митолошки симболизује жртву житном демону), венац, амбар  где стоји 
брада/венац и мишеви  као форма, сада злих демона са којима се ово божанство бо 
ри. Овде се, као не редак пример, уочава амбиваленција у митском лику миша као, на 

35 Сава  Милосављевић, Српски народни обичаји из среза Хомољског. СЕЗб, 1914, књ. 19, 66. Ви 
дåти и: Савати је  Грбић, Српски народни обичаји из среза бољевачког. СЕЗб, 1909, књ. 14, 74. 

36 Џејмс  Џорџ  Фрејзер, Златна грана. 2. Проучавање магије и религије. БИГЗ, Београд, 1992, 81. У 
даљем тексту ЗГ.
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пример, змије, вука, који (миш) истовремено и штити имање једнога домаћинства, бо 
рећи се са осталим мишевима  злим демонима који припадају другим имањима. 

У жетелачкој пракси код Словена и Немаца Фрејзер је забележио како се "у околи 
ни Магдебурга мушка и женска послуга утркује ко ће добити последњи сноп, назван 
стармајка. Ко га добије венчаће се идуће године...У околини Белфаста последњи сноп 
се  ...не  жање  на  уобичајен начин,  већ  сви жетеоци бацају  српове на њега  и  тако  га 
оборе. Он се исплете и чува до јесени. Ко га добије венчаће се те године" (ЗГ, 83). Ла 
тентни смисао овога последњег "снопа" је у томе што он симболизује оплодну снагу: 
венчање, удадбу, пренос вегетабилне снаге на све живо. 

Док се у разним деловима северне Немачке последњи сноп о жетви направи у об 
лику људске фигуре и назива "старац", а за жену која га је везала каже се да је "доби 
ла старца" (ЗГ, 84), у Пољској се каже како у последњем снопу "седи баба". Он се но 
си  кући  на  последњим  колима  и  тамо  га  две  девојке  предају  газди.  "При  везивању 
снопова  свака жена  се  труди да не  остане последња,  јер  ће  она  која  последња  веже 
сноп идуће  године добити дете. Понекад жетеоци  кажу за жену која веже последњи 
сноп: "Она је добила бабу", или "Она је баба". У Краковској области, кад човек веже 
последњи сноп, кажу: "Деда седи у њему"...Тако увијену у сноп однесу је последњим 
колима кући, где је сви укућани исполивају водом" (ЗГ, 87). 

Шта  се  на  основи  Фрејзеровог  описа  још  може  закључити?  Видимо  неколико 
сличности  са  нашим  ритуалом.  Најпре,  поливање  водом  последњег  снопа,  у  који  је 
увијена жена, што има паралелу  са  поливањем доносиоца   девојке и "Божје браде" 
код Срба, или поливање саме Божје браде док још није посечена. Затим, овај амби 
валентни карактер, наиме да се у последњем снопу једнако находи и "старица"  Баба, 
али и старац  Деда, указује на двојни карактер божанства, односно на неиздиферен 
цирани  мотивски  круг:  матријархатскопатријархатских  социјалних  односа.  Најзад, 
занимљив је још један детаљ. Наиме, онај ко последњи веже сноп, тај ће идуће године 
добити "бабу". 

У Сврљигу,  у  "западној  културној  зони",  када  се последњег дана славе ритуално 
"коље баба" комадић или комадићи овога хлеба предају се оним гостима који ће има 
ти прву наредну крсну славу у селу, чиме се афирмише дух колективности. Са овим 
донекле кореспондира и обичај у "Пемброкширу, где се последње пожњевено жито не 
назива девојка, већ бабускера, шаљу је што брже суседу који још није завршио рад 
на својим пољима" (ЗГ, 92). Структурно посматрано, комадић "бабе" предаје се оном 
домаћину  коме  ускоро  предстоји  да  служи  своје  "крсно  име",  јер  је  тек  тим чином, 
симболички и митолошки довршио духовни рад на "своме имању". 

Описујући тзв. мишје дане, Чајкановић  је показао да они трају "пет дана, онако 
исто  као што,  на  пример,  вучји празници у новембру  трају недељу дана,  и  као што 
уопште старински празници, намењени прецима, могу трајати по више дана" 37 . Чајка 
новић подсећа на  чињеницу да се код ових вишедневних празника посвећених умр 
лим прецима, последњи дан назива растурњак. Познато је и у вези са Тодорцима да 
је  последњи дан,  уторак,  у суштини мртвачки дан; тада Тодорци одлазе, растурају 
се. 

37 Веселин  Ча јкановић, Студије из српске религије и фолклора 19251942. Београд 1994. Сабрана 
дела из српске религије и митологије. Књига друга. СКЗ, БИГЗ, Просвета, Партенон. 260  274.
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Зашто наводимо овај податак? Пре свега, у крајевима где је добро очувана тради 
ција  "бабе",  као  што  смо  видели,  посебно  у  Сврљигу,  последњи  дан  крсног  имена, 
славе, назива се још и растурница, или "растурање", "разилажење" и повлачење уго 
шћених "демона", добрих и злих демона који обитавају на имању. Због тога се у не 
ким сврљишким селима (Копајкошара и Гојмановац), последњег дана славе, позивају 
они домаћини којима  је следећа, прва слава у селу, те се њима дају комадићи хлеба 
"заклане" бабе, тако да се са бабом предају и душе, добре и зле, које ће одсада бора 
вити, макар за кратко, у домаћинствима других сељана. 

Закључак 

Сумирајући  два  важна  обреда:  клање бабе  и  сечење и ношење Божје  браде  по 
требно  је  укратко  извести  њихове  најважније  митолошкомагијске  карактеристике. 
Баба  је најдиректнији симболички репрезентант "имања", она се "коље" трећег дана 
славе, а табу за млађе женске особе, пре свих девојке, наводно из страха од "бабица", 
има дубљи смисао: отклон митолошкомагијске идентификације "жена" са "патријар 
хатским култом". У обичају препознајемо својеврсно мешање патријархатских и ма 
тријархатских мотива и култова. Отуда само старије жене могу учествовати у ритуа 
лу, пошто су сасвим интериоризоване у култ мужевљевог дома. То што се у неким на 
сељима у шали каже како  ће сада "неком предати бабу", тачније, ономе ко има следе 
ћу славу у селу, и који добије комад бабе који носи својој кући, треба да скрене па 
жњу на дух заједништва свих у селу, дакле и имања свих. Чињеница да се у средини 
хлеба  баба налази круг "о", наводно, место за со  што симболизује домаћиново го 
стопримство, може указивати и на "целовитост" имања домаћина, као и на "неокрње 
ност",  "здравље"  укућана  и  чељади  имања.  Круг  симболизује  "соларни" принцип,  а 
"8", можда, стилизовану верзију "свастике"  симбол огња. 

Када је, пак, реч о обреду Божје браде запазили смо да се готово сви елементи ко 
је смо нашли у вези са "последњим снопом" код бројних народа, јављају и код Срба, 
посебно у источној Србији, а повезани су са Божјом брадом, и, затим, у вези са об 
редним славским хлебом баба. 

Sreten  PETROVIĆ 

THE MAGICALMYTHOLOGICAL  SENSE OF THE SLAVA RITUAL 
LOAF "BABA" IN EASTERN SERBIA 

Two  loaves  are  baked  as  part  of  the  Slava  (celebration  of  the  family  patron  saint's  day)  ritual  among  Serbs 
throughout the region: a) the "večernica" that is cut in the evening prior to the Slava and;  b) the "Slavski kolač" that is 
richly decorated with artistic elements and is ritually "cut" on the day of the Slava. In a large part of Eastern Serbia, 
however, another special loaf is baked. This loaf, smaller in size, is called the "baba". 

Throughout  the  threeday duration of  the Slava,  the  "baba"  loaf  is  to be  found  in  the  table. The "baba"  is not 
moved during the Slava when the table is being cleared and laid, nor is it used or cut. On the third day, when the Slava 
is over, "the baba is killed" ritually, virtually within the family circle. After the "baba" has been "killed" parts of the 
loaf are eaten. However, there are taboos attached to this loaf. It is not to be touched or eaten by unmarried daughters 
or granddaughters of the head of the family celebrating the Slava, nor by newly married women or young women in
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the  family  in general.  In  some parts of  eastern Serbia,  after  the  "baba" has been "killed",  it  is given exclusively  to 
livestock, while in other areas it is given to the villagers to celebrate the next Slava in their homes. 

In this paper, I endeavour  to interpret the mythological character of this loaf and then its magical function and the 
very meaning  of  the  term  "baba"  (the word "baba" also meaning "grandmother"  in Serbian), as well  as  the  social 
magical sense of the ban on its use by young women, girls and daughters  in  law.


