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Да се, кад се ишло на жалбу, носио каліен о врату, мислим да се, из свега 
реченога, jacHo види. Оно што HHje јасно, то je зашто се носио камен о врату и 
інта je он значио. То je оно што држим да треба објаснити. т. Ј. Поповић мисли 
да je жалилац носио камен .0 врату ,..да би болэе умилостивио Кшаза и Суд." 
Можда има и Koje друго, можда боље објашњење. Због тога мислим да то питагье 
٤١٩ора и да,١ье остати отворено и да и далзе треба раснитивати старе л,уде: зашто 
се носио камен о врату и шта je он нредстављао. Да није представлюо тегобу 
иротиву Koje се жали? Можда je онај који га .؛е носио Нэиме хтео да покаже своју 
погруженост? Можда je значио и што друго. Можда све речено и не представлю 
цео обичај ношеша камена о врату. Можда има каквих обичаја приликом метанза 
камена о врат. Можда има каквих обичаја и приликом скидаша с врата. Можда 
има још шта. Све би то требало лепо испитати и описати. Замачно ће бити joui 
старих људи који ؛.е шта знати о ношешу камена о врату. Ради ььих je понај- 
више и поставлзено ово питаше.

тих. р. ЂОРЂР.ЕИЋ 
ДВОСТРУКО САХРАЊ ИВАЊ Е.

У неким крајевима нашега народа, на име у јужним и западним (Дебру и 
околини* и Боки Которској), постоји обичај да се мртваци, пошто неко време 
остану у гробу, раскопавају, па им се кости оперу водом и вином и понова са- 
хране. Детали овог двоструког сахрашиваша мало су познати, због тога je по- 
требно цео обичај описати, тачно и потпуно, свуда где П0СТ0ЈИ.

Сличая je с овим један обичај у некплі крајевима предратне србије.— у  Узовници 
(срез Азбуковачки) je обичај да се са мртвацем, који умре од јектике, сахрани 
и боца с вином, Koja се после четрдесет дана вади из гроба и даје од оног вина 
-свима укућанима да пију, да се не би поразболевали од јектике2٠ у  Младеновцу 
(срез Косасмајски) кад умре ко од јектике, на капку од сандука направе Мали отвор, 
са заклопцем, па на гробу неко. од гвегових укућана у тај отвор метне стакленце 
са црним вином. о  четересници укућани раскопају гроб, изваде стакленце и 
ОНИМ се вином сви запоје, .да не би добили јектику. Рде нема вина, ту се испече 
корен старог кукуруза и ме ؛٦ е у сандук код умрлога од јектике, и кад се наврши 
четрдесет дана, вади се из гроба и даје укућани.٦٠'1а по неколико Зрназ. —  и овај 
обичај треба описати свуда где П0СТ0ЈИ.

Најзад, да споменем да у многим румунским селима, у Источној Србији по. 
стоји обичај, да се мртвац после месец или два дана, негде на четрдесет дана или 
пола године од смрти, раскопа и да га фамилија ЈОПЈ један пут види, да над н и  
кука, да га луби и залије вином, па се понова закона. Као узрок наводи се пре- 
велика жалост за умрлим, Koja се, тобоЖ, на тај начин умањуЈе٩

Можда сличних обичаја има још где у нашој земли. Сва ова откопаваша 
и поновна закопавања мртваца треба описати тачно до најмаших детала, како се 
врше и испитати шта се наводи као узрок зашто се Ерши. — Све описе треба слати 
Уредништву Гласника Скопског Научног Друшта.
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