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Апстракт: Стихови 1 и 2 из 11. главе Књиге
Проповедникове традиционално се схватају као
подстрек на доброчинство, или пак као речи ко
је се односе на међународну трговину. Међутим,
у светлости поступка производње пива који је
био заступљен на древном Блиском истоку, а ко
ји је подразумевао убацивање хлеба у воду, веро
ватније тумачење ових стихова је да Проповед
ник препоручује производњу и конзумацију пива
у тешким временима.
Кључне речи: пиво, алкохол, Књига Проповед
никова, Стари Завет, Стари исток.

Пиво и хлеб су на древном Блиском исток у били врло блиско по
везани.1 Пивнице од Египта до Месопотам ије пиво су производ иле
* mhoman@ xula.edu.
** Наслов изв орн ика: Michael M. Homan, „Beer Product ion by Throw ing Bread
into Water: A New Interpretat ion of Qoh. XI 1–2“, Vet us Testament um, Vol. 52, Fasc. 2
(Apr., 2002), стр. 275–278.
1
О хлеб у и пив у у Египт у, вид и D. Samuel, „Brew ing and Bak ing“, у Anc ie nt
Egyptian Mater ials and Technology (ed. P. T. Nicholson and l. Shaw; Cambridge, 2000),
стр. 537–576; „A New Look at Bread and Beer“, Egyptian Archaeology 4 (1994), стр.
9–11; „Anc ient Egyptian Bak ing and Brew ing“, Sesto Congresso Inter naz ionale di Egit
tologia l (1992), стр. 129–134; W. Helck, Das Bie r im Allen Ägypten (Berl in, 1971), стр.
15–42; W. J. Darby et al., Food: Тhe Gift of Osir is (London, 1977), стр. 534–547. О хле
бу и пи в у у Ме сопо т а м и ји, ви д и W. Röllig, Das Bie r im Alten Mesopotamien (Berl in,
1970), стр. 19–43; H. F. Lutz, Vit ic ult ure and Bre w ing in the Anc ie nt Orie nt (New York,
1922), стр. 72, 78–96; P. Michalowski, „The Drink ing Gods: Alcohol in Mesopotam ian
Ritual and Mythology“, у Drink ing in Anc ie nt Soc iet ies (ed. Luc io Milano; Padov a,
1994), стр. 27–44. Тврд ило се да кор ен јев рејс ке реч и за „хлеб“, ~xl, на акадс ком
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од слабо печеног пец ива, умешеног од житарица; векне од овог те
ста су заједно са квасцем потапане у врчеве са водом, у којима су се
малтозни (сладни) шећери врењ ем прет варали у алкохол.2 Овај про
цес расветљава стихове из Књиг е Проповедникове 11, 1–2, у којима
Проповед ник опом ињ е читаоца да чини следеће:
Баци хлеб свој поврх воде,
јер ћеш га наћи после много времена.
Раздели седморици и осморици,
јер не знаш какво ће зло бити на земљи.
(Превод Ђ. Даничића – прим. прев.)

Овај пас ус се тра д иц ионално схвата као подс трек на доброч ин
ство.3 Пот пора тра д иц ионалном тум ачењу дола зи најп ре из јед не
арапс ке приповет ке, прем а којој Му х а мед бен Хас ан (Muhammad
јези к у знач и „прои зв од и т и пи в о“ (laḫāmu) (H. F. Lutz, Vit ic ult ure, стр. 90–91; W.
J. Darby et al., Food, стр. 531). О појм у laḫāmu, ви д и CAD L/9 38; L. F. Hartman and
A. L. Oppenhei m, On Bee r and Bre w ing Techniques in Anc ie nt Mesopotamia [Jou rnal of
the Amer ican Oriental Soc ie ty Sup. 10; Balt imore, 1950], стр. 43–44, н. 39; о однос у
измеђ у хра не и рат ов а њ а, ви д и H. J. Fabry, „~xl“, Theological Dict ionary of the Old
Testament 7, стр. 521–522. Међ ут им, ове реч и пот ич у из два разл ич ит а кор ен а: 1)
lḥm (у акадс ком lêmu – „је с ти“, у јев рејс ком и ара мејс ком ~xl – „хлеб“, „борб а“, у
угаритс ком lḥm – „јес ти“, „рат“, у арапс ком lа ḥm – „ме со“, „би т и бли з ак“, у етиоп
ском lа ḥm – „крав а“) и 2) lḫm (у акадс ком laḫāmu – „прои зв од и т и пи в о“). Мог у ће је
да је акадс ки изр аз laḫāmu ту ђ и ц а, бу д у ћ и да пос тоји ве л и к и број поз ајм љ ен и ц а у
се м ан т ич к ом по љу пи в ов ар ењ а и ви ног ра д ар с тва (E. Huber, Bie r und Bie rbereit ung
bei den Völkern der Urzeit: l. Babylonien und Äegypten [Berl in, 1926]; J. P. Brown, „The
Med iterranean Vocabulary of the Vine“, Vet us Testament um 19 [1969], стр. 146–170;
M. Stol, „Malz“, Realle x ik on der Assyriologie 7, стр. 322–329).
2
O пос тупк у прои зводњ е пив а у ант иц и, вид и најп ре D. Samuel, „Brew ing and
Bak ing“, стр. 537–576. Вид и такођ е M. A. Powell-DeK alb, „Met ron Ariston“, у Drinking
in Ancient Soc iet ies (ed. Lucio Milano; Padova, 1994), стр. 91–119; W. Röllig, Bier, стр.
28–63. Такођ е поглед ај и H. Lewy, „Miscellanea Nuziana Il“, Orientalia 28 (1959), стр.
118–119, н. 2; L. F. Hartman and A. L. Oppenheim, On Beer and Brewing, стр. 6–16; M.
Civ il, „A Hymn to the Beer Goddess and a Drink ing Song“, у Studies Presented to A. Leo
Oppenheim (Chicago, 1964), стр. 67–89; J. M. Sasson, CANE, 1, стр. 497.
3
За Таргум Проповедника [= Таргум Кохелет – Targum Qoheleth), рабина Рашија
[Rashi], рабина Рашбама [Rashbam] и талмудске ауторе, види C. D. Ginsburg, Coheleth
(London, 1861), стр. 447. За Мартина Лутера и Гетеа, види Choon-Leong Seow, Ecclesia
stes (AB 18C; New York, 1997), стр. 343. Такође погледај G. A. Barton, The Book of Ecclesi
astes (ICC 19; New York, 1908), стр. 181–182; G. Currie Martin, Proverbs, Ecclesiastes, and
Song of Songs (Century Bible 13; Edinburgh, 1908), стр. 273.
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ben Hassan) бац а хлеб у рек у, и тако, не знај ућ и, спашав а живот из
глад не лом бродолом н ик у, син у абас идс ког ка л ифа Ал-Му та в а к и ла
(Caliph Mutawakk il). За к љу чак ове при че као поу к у донос и древн у
пос ловиц у, која ка же:
„Чини добро, баци свој хлеб поврх воде,
и једнога дана бићеш награђен.“4

Ка к о год, изг ле д а да ова арапс ка изр ек а ве р ов ат но упу ћу је
на Пропов ед н ик а, као што је при мећено пре скор о стот ин у го
дин а.5 Друг и тум ач и су фраз у „бац и свој хлеб пов рх вод е“ инт ер
пре т и р а л и као ме т аф ор у за међ у н ар од н у трг овин у – размен у до
бар а.6 Но, реч ~x,l, не означ а в а роб у, а нар ед н и стих под р а з умев а
вел ик од уш ност.
Прик лад н и је тум ачењ е, с обзи р ом на проц ес којим се на древ
ном Блис ком ис т ок у доби ја ло пив о, глас и да Пропов ед н ик пре
пор у ч у је прои зв од њу и конз ум а ц и ј у пив а у теш ким времен и м а.
У при лог овом тум ачењу гов ори нек ол ик о пас ус а сач у в а н их на
акадс ком језик у, у који м а се ка ж е да се сас тојц и пив а (укљу ч у
јућ и и хлеб bappir и урме) бац ај у у вод у как о би се прои зв ело пи
во, и у којим а се глаг ол nadu („ба ц и т и“) корис ти као појам који
означава технологију прои зв од њ е пив а – пив ов ар ењ е.7
Да к ле, Пропов ед н ик ов са в ет је срод ан лат инс кој изр ец и carpe
die m (лат. искор ис ти дан): прави пив о и пиј га са својим пријат е
љим а, јер не знаш как во зло дол ази. Овак во тум ачењ е се укла
4
H. F. von Diaz, Denkwürdigkeiten von Asien (Berlin, 1811), стр. 106–116. Такође,
битно је обратити пажњу и на акадски ритуал у ком се 12 векни хлеба баца у реку (CAD
A/1 244 7’). Уп. Паусанија, Опис Јеладе, 3.23.9, где се јечмени колач баца у воду, и ако
потоне – то се сматра повољним знаком.
5
G. A. Barton, The Book of Ecclesiastes, стр. 181–182.
6
r ick, Greg ory
Choon-Leo ng Seo w, Ecc les ias tes, стp. 334–335, 338. J. Ja
Тhaumaturgos’ Par aph ra s e of Ecc les ia s tes (Atlant a, 1990), стp. 277; R. B. Y. Scott,
Prov erbs, Ecc les ia s tes (AB 18; Gard en City, NY, 1965), стp. 252; R. Gord is, Koh e
let – Тhe Man and His World (New York, 1968), стр. 330; A. H. McNei le, An Int ro
duct ion to Ecc les ia s tes (Camb ridg e, 1904), стр. 84. Обрат и паж њу на прев од у
са в ре м ен ом прев од у Све т ог Пис ма на ен г ле с ки – Tod ay’s Eng lish Vers ion – у
ком стој и: „улож и свој нов ац у међ у н ар од н у трг ов и н у, и јед н ог а да н а оства
рић еш зар ад у“ („inv est your money in for eign trad e, and one of thes e days you
will mak e a prof it“).
7
L. F. Hartman and A. L. Oppenheim, On Beer and Brewing, стp. 15, н. 40; н. 66. CAD
N/1 74 6’b; 76 7’. P. A. Deimel, Šumerisches lexicon (Rome, 1928), 318/173.
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па у све у к упн и пес и м ис тичк и кон т екст Књиг е Пропов ед н ик ов е,
и подсећ а на стих из Проп. 9, 7, који проп ис ује: „Веселог срц а пиј
вино своје“ суочен са неи зб е ж нош ћу смрт и.8
Нек ол ик о дру г их пас ус а из Све т ог Пис ма од г ов ар ај у овој по
руц и; најпознат ији од њих је стих из Ис. 22, 13: „Јед имо и пијмо, јер
ћемо су т ра умре т и“.9 Нојев о име је овд е так ођ е знач ајно, јер је он
на зван Ноје (= Ноа х) (x;nª) због тог а што „ће нас утеш ит и (= одм ор ити)
(Wnmex]n:y>) од рад а нашег, и од труд а рук у наш их, од зем ље кој у прок ле
Гос под“ (Пост. 5, 29 [превод Еп. Атан ас ија Јевт ић а – прим. прев.]).
Ова „утех а“ неће бит и оствар ен а све до пос ле пот оп а, кад а ће Ноје
увес ти виног ра д арс тво и опи ја њ е, дозвољ а в ај у ћ и они м а који пи ј у
прив ремено олак ш а њ е од нев ољ а (Пост. 9, 20). Ванбиб лијс ки пи
сци беле ж е сличне теме. Хе р од от пише да се, у склоп у прос ла в е,
на егип атс ким банк е т и м а кроз са л у пронос ио ковчег са дрв ен им
лешом и да је био праћен сав ет ом: „Пиј и весео буд и и пог лед ај
овамо: јер овак ав ћеш бит и и ти кад а умреш“.10
Још две чињ ен иц е дод ат но појач а в ај у пред лож ен и арг умент.
Укљу ч ив а њ е „сед мориц е“ или „осмориц е“ људ и у Проп. 11, 2 укла
па се у кон т екст исп и ја њ а пив а као дру ш твеног дог а ђ аја.11 И на
8
На другим местима Проповедник разматра и алкохол (10, 17.19) и пиће уопште
(2, 24; 3, 13; 5, 18; 8, 15).
9
Уп. сличну поруку у Прич. 31, 6, где се препоручују вино и rk've ради заборавља
ња невоља.
10
Хе р о д от, Исто р ија, 2:78. Уп. та к ођ е су м ерс ку бог и њу пи в а Нин к ас и, ко
ја „јет ру чин и срећн ом, и срц е исп уњ ав а рад ош ћу“ (М. Civ il, „A Hymn to the
Bee r Goddess“, стр. 67, 74). Те м а опи ј а њ а ал к ох о лом зар ад изб ег а в а њ а бри г а о
бу д у ћ им нев о љ а м а пој а в љу ј е се и у Шекс пи р ов им поз ор и ш ним ком а д и м а (B.
B. Traw ick, Shak es pear e and Alc oh ol [Ams terd am, 1978], стр. 36); за ову тем у као
са в ре м ен и фен ом ен, ви д и B. Roue ché, „Alcohol, I – The Chris tian Divers ion“, New
York er (Janua ry 9, 1960), стр. 32–64; „Alcohol, II – The Shortest Way Out of Man
ches ter“, New York er (Janua ry 16, 1960), стр. 39–85; „Alcohol, III – The Bird of War
ning“, New York er (Janua ry 23, 1960), стр. 86–114.
11
О пи ћ у као дру ш твен ом дог а ђ ај у и кор и ш ћењу ал к ох о л а у дру ш тву, ви
ди A. H. Joffe, „Alcohol and Soc ial Complex ity in Anc ie nt Wes tern Asia“, Curr ent
Ant hrop ol ogy 39 (1998), стр. 297–322; D. Samuel, „Bread Mak ing and Soc ial lnter ac
tions at the Amam a Workmen’s Village, Egypt“, World Arc haeol ogy 31.1 (1999), стр.
125. Так ођ е, упор ед и M. Die t ler, „Driven by Drink: The Role of Drink ing in the
Polit ic al Economy and the Cas e of Early Iron Age France“, Jour n al of Ant hrop ol og i
cal Arc haeol ogy 9 (1990), стр. 366–370. О слож ен им пра в и л и м а ис п и ј а њ а пи ћ а у
друш тву, вид и P. Mich alowski, „The Drink ing Gods“, стр. 27–44; C. O. Frake, „How
to Ask for a Drink in Sub anun“, Ame r ic an Ant hrop ol og ist 66 (1964), стр. 127–132.
О упо т ре б и ал к ох о л а на дру ш твен им прос ла в а м а, ви д и F. Pinnock, „Cons ide

256

М. М. Хоман, Производња пива убацивањем хлеба у воду: ново тумачење Књиге Проповедникове ...

крај у, изр аз ql,xe, „слу ж ењ е“ (= „разд е љ ив а њ е“ код Да н и ч ић а –
прим. прев.), та к ођ е се корис ти да означ и дељ ењ е хра не леви т и м а
(Пнз. 18, 8) и де љ ењ е хра не на свет к овин и о улас ку Ковчег а За в е т а
у Је р ус а л им, ка д а Да вид разд е љу је (qLex}yw;) на м ирн иц е нар од у (2
Сам. 6, 19).12
Превод са енглеског:
Маријана и Срећко Петровић
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Beer Production
by Throwing Bread
int
 o Wat er: A New
Int er
 p reta
 t ion
of Eccl. XI, 1–2
Michael M. Homan
Xavier University of Louisiana,
New Orleans
Summary: The passage of Eccl. XI, 1–2 has tradit io 
nally been understood as a call for char ity or interna
tional trade. However, in the light of the procedure by
which bee r was made in the anc ie nt Near East, which
involved plac ing bread into water, a more likely inter
pretat ion is that Ecclesiastes is recommending bee r
product ion and consumpt ion in per ilous times.
Key words: bee r, alcohol, Ecclesiastes, Old Testament,
Old East.
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