ШИ ГЕО КУ РИ ХА РА

ОСЛОБОДИТЕЉИ ОД ЗМАЈЕВА И ЗМАЈЕВИТИ
ЈУ НА ЦИ – КОМПА РАТИВНО ИСТРА ЖИ ВА ЊЕ
РУСКИХ И ЈУ ЖНОСЛОВЕНСКИХ НА РОД НИХ
ЈУ НАЧ КИХ ЕПСКИХ ПЕСА МА1

1. Увод
У словенском фолклору жанр епских песама је изузетно развијен. У
словенске народне епске песме убрајају се и јуначке песме (руска былина,
српскохрватске јуначке песме, бу гарски юнаֵки епос), родољубиве песме
(српскохрватске хајдучке песме, бу гарске хайдуֵки песни – песме балканских Словена о хајдуцима који су пружали отпор Турцима, украјинска дума),
историјске популарне народне песме, ба ладе и слично. Међу њима посебан
положај заузимају јуначке епске песме које имају форму популарних народних песама. Оне се не могу наћи у свим словенским народима већ се јављају
само код Руса и Јужних Словена, док их код Западних Словена нема. У Русији су познате под именом биљине, а код Срба, Хрвата, Бу гара, Македонаца
и осталих Јужних Словена, као песме о јунацима, под именом јуначке песме.
Епске јуначке песме су, као резултат додира са другим народима – Немцима
и Мађарима, код Словенаца добиле облик ба лада, упркос чињеници да припадају јужнословенским народима. Код Западних Словена нема епских јуначких песама, али су се развиле ба ладе у којима се опевају историјске теме
и личности. Још увек није јасно утврђен разлог за изостанак јуначких епских
1
Рад је први пут објављен под насловом Ryū taiji no eiyū to ryūshin no eiyū –
Rosia to minamisuravu no minshū jojishi no hikaku kenkyū, у: Tokyō daigaku bungakubu
kenkyū hōkoku: Gogaku Bungaku Kōdōgaku ronbunshū, 6(1978): 219–289.
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песама код Западних Словена, као ни да ли су некада и код њих оне постојале. Биљине су настале за време употребе јединственог језика у Русији, Украјини и Белорусији, а биле су широко распрострањене као заједничке епске
песме, али су се, под утицајем ра зних историјских услова, очува ле само у
Русији, и то у њеном северном делу. У Украјини и Белорусији су неста ле и
прерасле у други, нови жанр. Укратко, словенске јуначке епске песме репрезентују руске биљине и јуначке песме балканских Словена.2
Период од око петсто година, од 5. до 10. века, био је доба преокрета за
словенске народе. У 6−7. веку словенски народи су прешли у европски део
Русије, источну Европу и Балкан и, завршивши своје последње путовање на
исток, запад и југ, почели да пока зују знаке државности. Најкасније до овог
периода рођене су епске песме са шематизованом структуром на тему мегдана два јунака којим се решавају сукоби између народа или које осликавају
продоре страних непријатеља и сл. У тадашњем заједничком животу словенских народа егзистенцијалну важност имали су страна вера, крвне везе, обичаји, као што су отимање младе или женидба са женом из другог народа, који
су се осликавали у шематизованој нарацији у оквиру народних епских песама.3
Тако се у словенским епским народним песмама у јединствени облик
повезују песничка машта о прошлим догађајима, митски елементи и стварне чињенице. Стога се, ако се намерава упоређивати епска песничка традиција Руса и балканских Словена, неизоставно морају осветлити и основне
историјске чињенице, ши рење и мењање заједничких епских тематских
структу ра, као и трагови словенске митологије, а на тај начин, својим прецизним и на храбрим тезама заснованим филолошким и фолклористичким
истраживањима, пионирски су се поду хватили компаративног истраживања Руских и јужнословенских народних епских песама Р. Јакобсон и други.4
У 19. веку се истиче значајно истраживање М. Халaнског.5
Упоредна истраживања словенског фолклора су дуго времена копнила
у оквиру Совјетског Савеза, али су оживела од 1958. године, када се у Москви
2
Кравцов, H. И. Славянский фольклор. Москва, 1976, стр. 140–143. И: Эֲос
славянских народов. под ред. П. Г. Богатырева. Москва, 1959, стр. 7–23, 90–107,
173–192, 359–381.
3
Смирнов, Ю. И. Славянские эֲические ֳрадиции. Москва, 1974, стр. 24.
4
Ja kobson, R. (with Szef tel, M.). The Vseslav Epos. In: Russian Epic Studies.
Memoirs of the American Folklore Society. Vol. 42 (1947), pp. 13–86; (with Ružičić, G.).
The Serbian Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian Vseslav Epos. In: Annuaire de l’Institut
de Philologie et d‘ Histoire Orientales et Slaves, X (1951), Brüssel, стр. 343–352.
5
Ха ланский, M. Южнославянские ска зания о Кра леви че Марке в связи с
произведениями русского былевого эпоса. Русский филолоֱический весֳник, т. I–IV,
27–34, Варшава, 1893–1896.
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одржао Четврти међународни састанак слависта на коме је експозе који је
изложио В. М. Жирмунски6 снажно утицао на то да Б. Н. Путилов покрене
упоредна и типолошка истраживања руских и јужнословенских јуначких
епских песама,7 а Ј. И. Смирнов прогресивна истраживања заједничких словенских епских песама, чије компаративне методе, можемо слободно рећи,
осликавају један период у историји истраживања словенских народних јуначких песама у Совјетском Савезу.
Жирмунски је заговарао типолошко осветљавање сличности у фолклорном стваралаштву као основни правац компаративних истраживања фолклора ра зних народа, док је Путилов, све више се уда љавајући од таквих статичних прила за, нагињао ка развојноисторијским истраживањима, те тако
сличност словенских епских песама разумео само као једну фа зу у серији
промена, заједничку различитим народима, тј. као етапу у процесу стварања
епских песама. Путилов је, на основу детаљних поређења руских биљина и
јужнословенских јуначких епских песама, развој словенских епских песама
разврстао у три фа зе:
1) фантастично-историјске епске песме, а међу њима су главне песме које
обрађују теме јуначких борби против змајева (или чудовишта);
2) херојско-историјске епске песме, међу којима су главне песме о јунацима и просидби или отимању девојке, племенским сукобима, ратарском
јунаку, јуначкој смрти и др.;
3) реално-историјске епске песме, нпр. песме о Косовском боју.
Путилов, на основу постојања заједничких особина међу словенским
епским песмама, негира међусобне утицаје епских песама или позајмљивање
тема. Из његовог угла, у развоју словенских епских песама важну улогу играју сродност стваралачког процеса и жанра. Управо та сродност је најочигледнија у фантастично-историјским епским песмама. Путилов, затим, осветљавајући разлике и сличности у темама и жанровским одликама између руских
биљина и јужнословенских епских песама, ука зује на то да док су јужнословенске епске песме богате фантастично-историјском тематиком, дотле
су за руске биљине типичне херојско-историјске теме.
Централна фантастично-историјска тема на којој се заснива сродност
источних и јужних словенских епских песама јесте тема ослободитеља од
змајева за коју се сматра да настаје у периоду пре формирања нација.
У овом раду покушаћемо да упоредно и историјски истражимо најстарији ниво народних јуначких епских песама Источних и Јужних Словена које
6
Жирмунский, В. М. Эпическое творчество славянских народов и проблемы
сравнительного изучения эпоса. Исследования ֲо славянскому лиֳераֳуроведению
и фольклорисֳике. Москва, 1958.
7
Пу тилов, Б. Н. Русский и южнославянский ֱероический эֲос. Москва, 1971.
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за тему имају борбу против змајева. У првом поглављу, бавићемо се руском
би љином Добриња и змај (или Змај Горнич), уз осврт на словенске епске
песме, разматраћемо разне теорије у вези са овом биљином и изнети своје
коментаре. Том приликом, ради новог вредновања фундаменталних остварења тзв. историјске школе, тежиште наших објашњења биће добрим делом
засновано на историјским чиниоцима као мотивима у оштрој борби против
змајева, јер сматрамо да основна оријентација историјске школе, која инсистира на националним особеностима епске поезије, заправо није контрадикторна са упоредном истраживачком праксом. У другом поглављу, првенствено бавећи се двема српским јуначким епским песмама – Царица Милица и
змај од Јастрепца и Секула се у змију претворио, разматраћемо особености
змаја у јужнословенској епској песми и природу јунака – ослободитеља од
змаја као змајевог детета. Иако не можемо у потпуности рећи да се Путилов,
Смирнов и оста ли совјетски научници у својим упоредним истраживањима
словенске епске поезије нису бавили питањем јунакове трансформације у
змаја, ипак можемо рећи да та тема за њих није била централна. Сматрајући
да се змајевити јунаци могу пратити чак до тотемистичког периода Јужних
Словена, у трећем поглављу, на основу фолклорних и етнографских података,
покушаћемо да реконструисани словенски народни концепт змаја повежемо
са веровањем у змију чуваркућу, а затим да источним и јужним словенским
јуначким епским песмама о избавитељима од змаја приђемо кроз историјску
трансформацију змаја од митског симбола старих Словена.
Стари митски симбол, змај, временом се мешао са новим елементом
спољног народног и државног непријатеља, али и овај, релативно касније добијен облик змаја, такође често чува митско-фантастичне особине.

2. Борци против змајева – јунаци руских народних епских песама
2.1. Биљина Добриња и змај
Међу руским народним епским песмама које говоре о борби против
змајева најархаичнији облик чува биљина Добриња и змај. То је и најодомаћенија биљина, забележена у више од 60 варијанти,8 а ако се рачунају све
њене комбинације, половичне и адаптиране верзије, до данас је сачувана у
107 варијанти.9
В. Г. Смолицки према структури њеног садржаја, који се у основи састоји од борбе Добриње против змаја Горинича након сусрета за време купања
8
9

Астахова, А. М. Былины Севера. т. II. Москва – Ленинград, 1951, стр. 732.
Добрыня Никиֳич и Алеֵа Поֲович. Москва, 1974, стр. 371.
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у реци, дели текстове ове биљине на оне из подручја језера Оњега и оне из
подручја Архангелска. У већина текстова из околине језера Оњега Добриња
се два пута бори са змајем. Прва борба одвија се на обали реке и у њој Добриња побеђује змаја који га је напао за време купања, али му поштеђује живот,
јер га змај моли заклињући се да више никада неће долетети у Русију и да
неће заробљавати људе. Како је, међутим, змај пога зио обећање и отео сестричину кнеза Владимира, Добриња се поново бори са змајем, побеђује га
и заједно са принцезом ослобађа бројне заробљене људе. Текстова, као што
су они из Печоре, Мезења, Курге, Пињеге итд., из подручја Архангелска има
више него оних их из подручја језера Оњега, али се у њима Добриња са змајем бори само једанпут и тада га побеђује. Сматра се да текстови из подручја
језера Оњега боље баштине дух старина.10
Међу бројним текстовима биљине Добриња и змај по приповедачкој
заокружености и уметничким ква литетима издваја се једна верзија према
певању старца Трофима Рјабињина (в. Гильфердинг, II, бр. 79) и једна сељака
Абрама Чукова (в. Гильфердинг, II, бр. 148) из родног Повењеца са северне
оба ле језера Оњега. Нада ље ћемо се, при давању основног прика за биљине,
користити првенствено Гиљфердинговим текстом бр. 79, а помагаћемо се
текстом бр. 148.
Јунак Добриња Никитич (или Микитич) узјаха коња, оде на поље и тамо
пога зи бројне ма ле змије. Када се вратио кући, мајка му забрани следеће:
Не съезжай-ко ты, молоденькой Добрынюшка,
Да ты да лече да лече во чисто поле,
Ко тым славныем горам да к сорочинскиим,
Да ко тым норам да ко змеиныем,
Не топци-ко ты там малыех змеёнышев,
Не входи-ко ты во норы в змеиные,
Не выпущай-ко полонов от туль расейскиих;
Не съезжай-ко ты, молоденькой Добрынюшка,
Ко той славною ко мату шки к Пу чай-реки,
Не ходи-ко ты купаться во Пу чай-реки,
То Пу чай-река очюнь свирипая,
Во Пу чай-реки две струйки очюнь быстрыих:
Перва струечка в Пу чай-реки быстрым быстра,
Дру га струечка быстра, быдто огонь секет.
(Гильфердинг, II, бр. 79)

10
Смолицкий, В. Г. 1971. Былина о Добрыне и змее. Русский фольклор. XII:
181–182.
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Добриња није послушао мајчине речи већ је обукао свечано одело и
узјахао коња, и опасавши кратки мач (не ради крваве борбе већ из младалачког каприца) од јаха у поље. Стигавши тамо, пожеле да иде до још да љих
Сорочинских планина. Из дана у дан је путовао, и по пљуску и по месечини,
и коначно стигао до Сорочинских планина. Тамо је целог дана га зио и убијао ма ле змије.
Одатле се упу ти у престоницу Кијев и, док је по степи терао коња,
пожелео је да оде на реку Пу чај. Стигавши до ње, сиђе са коња и, док је посматрао ову велелепну реку, пожеле да се у њој окупа те се скиде го и уђе у
воду. Пра ље које су тамо биле рекоше му да се у тој реци не сме купати го
и да треба да обу че кошуљу од белог лана, али их он није слушао.
Добриња преплива једну дужину, па другу, па кад стиже до средине
реке, одлучи да зарони. У том тренутку зачу се грмљавина и далеко из степе
долете змај са три главе и дванаест репова, удари на Добрињу и зграби га претећи му да ће га или отети и одвести или на ватри испећи и живог појести.
Јунак се није уплашио већ је пливао по брзој реци израњајући час на једној
час на другој обали. Док је пливао сетио се мајчиних речи. Кад је изашао на
стрму оба лу, змај га обасу варницама не би ли га спржио. Јунак, ког је змај
напао док се купао, код себе није имао никакво за борбу неопходно оружје.
Док је гледао унаоколо, угледа на оба ли ʻгрчки шешир’ („колпак да земли
греческой“) који дохвати и жустро баци ка змају. Змај се уз тресак сруши на
земљу. Јунак му скочи на груди и крену да му посече све три главе, када змај
завапи за живот и понуди му примирје.
Мы напишем с тобой записи промеж собой,
То велики записи немалые:
Не съезжаться бы век по век в чистом поли,
Нам не делать бою драки кроволития промеж собой,
(Гильфердинг, II, бр. 79)
Мы положим с тобой заповедь великую:
Тебе не ездити да лече во чисто поле,
На тую на гору сорочинскую,
Не топтать больше младыих змеенышей,
А не выру чать полонов да русских,
Не ку паться ти, Добрыне, во Пу чай-реке.
И мне не летать да на святую Русь,
Не носить людей мне больше русских,
Не копить мне полонов да русских.
(Гильфердинг, II, бр. 148)
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Добриња је пустио змаја. Међутим, кад се змај дочепао облака изнад
Кијева, поче да лети те уграби нећаку кнеза Владимира, принцезу Забаву
Пу чатичну.
Добриња уђе у престоницу Кијев па оде на гозбу код великог кијевског
кнеза Владимира. На тој гозби кнез Владимир упита има ли међу њима, руским војводама и јунацима, некога ко би из змајеве пећине на Сорочинским
планинама избавио принцезу. На препоруку Аљоше Глигоријевича, главну
улогу у спасавању принцезе Забаве доби Добриња. Вративши се кући тужна
лица, Добриња исприча мајци каква га је судбина задесила. Мајка га је тешила како је јутро паметније од вечери, те да је сада боље да једе и легне да спава.
Добриња учини како му ка за, па се следећег јутра спреми и коњем крену на
пут. На растанку мајка дарова сину свилени бич („плеточка шелкова“), којим
може да се одбрани од ма лих змија, и поду чи га како се он користи.
Ты возьми-ка эту плеточку шелковую.
А ты бей бурка да промежу ноги,
Промежу ноги да промежу уши,
Промежу ноги да между задние,–
Станет твой бу ру шко подскакивать,
А змеенышей от ног да он отряхивать
Ты притопчешь всех да до единого.
(Гильфердинг, II, бр. 148)

Добриња од јаха далеко у поље и, баш као што је мајка предвидела, кад је
дошао до Сорочинских планина, да ље није могао од бројних ма лих змија
које почеше да уједају његовог коња за ноге. Тада Добриња учини како га је
мајка подучила, пуче свиленим бичем коњу између ушију и задњих ногу, те
он снажно потрча, отресе змијице и све до једне изга зи.
Потом из пећине изађе змај с којим јунак раскину претходно примирје
и отпоче крваву борбу. Три дана и три ноћи су се борили, и када је јунак већ
мислио да одустане, с неба зачу глас.
Молодой Добрыня сын Никитинец!
Дрался со Змеею ты трои сутки,
Подерись со Змеей еще три часа:
Ты побьешь Змею да ю проклятую.
(Гильфердинг, II, бр. 148)

Након још цела три сата борбе, савлада змаја. Али кад из змаја потече
крв, она се три дана и три ноћи не заустави, па се, баш у часу када је јунак
већ мислио да не може да ље, опет са неба зачу глас.
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Ах ты, эй, Добрыня сын Никитинец!
Стоял у крови ты тут трои сутки–
Постой у крови да еще три часа,
Бери свое копье да Мурзавецкое
И бей копьем да сыру землю,
Сам копью да приговаривай:
Рассту пись-ка, мату шка сыра земля,
На четыре рассту пись да ты на четверти!
Ты пож ри-ка эту кровь да всю змеиную!
(Гильфердинг, II, бр. 148)

Земља се отвори и попи сву змајеву крв, па Добриња уђе у дубоку пећину.
Там сидит сорок царей, сорок царевичей,
Сорок королей да сорок королевичей,
А простой-силы–той и сметы нет.
(Гильфердинг, II, бр. 148)

Добриња објави људима да су сада слободни, а принцезу Забаву поведе на зад у Кијев.
Како тумачити змаја у овој биљини? Тумачења змаја која нуде истраживачи могу се поделити у следеће три групе.
(1) В. Ф. Милер, М. Н. Сперански и други су у дугој половини деветнаестог
века припада ли тзв. историјској школи, која је у Добрињи и његовој
борби против змаја видела „одраз историјске борбе ујака кнеза Владимира, Добриње, са паганима у Новгороду“, а у змају симбол неверника.11
Б. А. Рибаков такође је наставио традицију ове школе.12
(2) В. Ј. Проп, ауторитет у истраживању руског фолклора, сматра да је биљина Добриња и змај једна од најдревнијих, те да се у њој спајају епски и
митолошки ниво: „у овој биљини змај у својој настаријој форми испољава снагу природних феномена као што су вода, ватра, киша, грмљавина и слично“, док борба против змаја представља „осликавање победе
новоуспостављене руске државе и њене нове култу ре у бици против
древних мрачних сила“. Према њему, „змај је уметничка форма прошлости пре успостављања нове државе развојем руске култу ре и нације“.13
Путиловљево тумачење змаја у основи следи ово Пропово схватање.
11
Мил лер, В. Ф. Очерки русской народной словесֳносֳи. т. I. Москва, 1897,
стр. 146.
12
Рыбаков, Б. А. Древняя Pycь. Ска зания. Былины. Леֳоֲиси. Москва, 1963,
стр. 10, 68–72.
13
Пропп, В. Я. Русский ֱероический эֲос. Ленинград, 1955, стр. 181,186.
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(3) Д. С. Лихачов, стручњак за средњовековну руску култу ру, сматра да
је змај симбол спољашњег непријатеља. Смолицки пак мисли да змај
у овој епској песми, посматрано са гледишта хришћанских верника,
представља номадски народ Борвец, непријатеље старе Русије.14
Проп заузима негативан став према гледишту историјске школе, почев
од Всеволода Милера, сматрајући да ову биљину „у буржоа зијској нау ци
обично третирају тек као изврну ту и измењену легенду о покрштавању у
Новгороду“.15 Он је такође против општеприхваћене тезе историјске школе
о аристократском пореклу ју нака би љине, који је, на основу историјских
записа, ујак кнеза Владимира, док је у песми његов братанац. Према Пропу,
Добриња из епске песме рођен је у уда љеној руској провинцији Рја зану, растао је без оца, који се и иначе није посебно истицао, па га је подизала самохрана мајка удовица. Мајка га је научила да чита и пише. Он је обдарен и као
врсан стрелац и као одличан шахиста, обучен у витештву и способан у дипломатији. Али његова основна карактеристика лежи, као и у случају других
јунака руских епских песама, у његовој храбрости. У руским епским песмама јунак није онај који је само храбар већ онај који ту храброст употреби за
одбрану отаџбине. У биљини о ослобођењу од змаја Добриња се бори за земљу.
У том смислу Добриња је прави херој, сматра Проп.16
Смолицки предлаже нову тезу по којој биљина Добриња и змај осликава борбу са номадским народима која се у 11–12. веку најжешће водила на
граници Кумана (Половаца), у јужној руској области Рја зану,17 али ова теза
садржи унутрашњу повезаност са раније изнесеном Проповом теоријом.
Проп у змају у биљини Добриња и змај, као „имагинарном створењу
које се супротставља човеку и отелотворењу за људе погубних природних
сила – воде, ватре, грома, планине“, види природно „слабљење митологије“
(„исчезаюшая мифология“) која прати изла зак људи из ропстава природе и
развој култу ре. „Народ у овој уметничкој креацији напушта старе богове.
Добриња убија змаја, па зато народ свог јунака види као десну руку националне културе, што није случајно. То је једна страна ове биљине. Осим тога,
она нам показује како се народ ослободио древних веровања“, истиче Проп.18
Добриња није ненадмашно снажан јунак. Ако без предрасуда читамо ову
биљину брзо ћемо схватити да Добриња није савладао змаја својом физичком
14
Русское народное ֲоэֳическое ֳворчесֳво. т. I, Москва – Ленинград, 1953,
стр. 197–198.
15
Ibid., Пропп, стр. 173.
16
Ibid., cтр. 176–178.
17
Ibid., Смолицкий, стр. 191.
18
Ibid., Пропп, стр. 182–183.
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снагом или умећем борења. У првој борби Добриња се са змајем бори голим
рукама. Певачи биљина гледају да Добриња не дође тако лако до оружја. Има
разних начина да се то изрази, било да Добриња од почетка креће без оружја
па наила зи на змаја, било тако што га змај напада за време пливања пошто
је сву одећу, коња, оклоп и оружје оставио на обали, било тако што Добрињин
пратилац, са знавши за змајев дола зак, од страха побегне на коњу (према:
Гильфердинг, II, бр. 59, 64). Као што истиче Проп, борба слабих и јаких постаје очигледна. Добриња, на крају, змаја побеђује ʻгрчким шеширом’. Тиме
се изражава да Добрињина изузетност не лежи у сна зи мишића или оружја.
У варијанти Кирше Данилова Добриња од почетка креће са грчким шеширом
на глави, а када га змај нападне, он на њега баци песак са оба ле који захвати
шеширом.
Надевал на себя шляпу земли греческой,
Над собой он, Добрыня, невзгоды не ведает,
Пришел он, Добрыня, на Израй на реку,
[...]
А грабится он ко желту песку,
А выбежал добрый молодец,
А молоды Добрынюшка Никитич млад,
Нагреб он шляпу песку желтова,
На летел на ево Змей Горынчишша,
А хечет Добрыню огнем спа лить,
Огнем спа лить, хоботом ушибить.
На то-то Добрынюшка не робок был:
Бросает шляпу земли греческой
Со темя пески желтыми
Ко лютому Змею Горынчишшу,–
Гла за запорошил и два хобота ушиб.
(Кирша Данилов, бр. 48)

Међутим, у великом броју текстова грчки шешир се слу чајно нашао
на оба ли.
Столько увидал молоденькой Добрынюшка
Дай на кру тоем да он на береги
То лежит колпак да земли греческой;
(Гильфердинг, II, бр. 79)

Грчки шешир јесте калуђерска капа у облику звона која је у Русију стигла из Византије и симболизује примање грчког православља. На чињеницу
да је Добриња змаја победио грчким шеширом, односно ка луђерском капом,
први је ука зао Всеволод Милер из историјске школе.
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У другој борби са змајем Добриња односи победу захва љујући ʻгласу
с неба’.
Примање хришћанства из Византије је био велики догађај у средњовековној Русији. Пропово истраживање јуначких епских песама ставило је
нагласак на осветљавање унутрашње структу ре и развоја саме песме, а не
на везу садржаја појединачних биљина са конкретним историјским чињеницама. Рибаков сматра змаја Горинича алегоријом за готово несавладивог
злог ду ха из древних времена, али да је у биљини Добриња и змај, ипак,
тешко змаја посматрати као митски симбол који бљује ватру, те наводи како
„тумачење ове биљине као приче о борби државних власти крајем десетог
века у кнежевини Кијеву са неверницима има далеко више веродостојности“.19
Када се размишља о симболичком значењу ослобађања од змаја, немогуће је
не повући везе са реалним догађајем примања хришћанства и директно се
вратити чак до древних митских времена. У том смислу, сматрам да је потребно поново проценити вредност научних резултата историјске школе, на
челу са Всеволодом Милером, Сперанским и другим.
Историјска школа у за леђу биљине Добриња и змај чита легенду о покрштавању Новгорода. Милер узима за пример народне приче у којима се
историјски успех ликова фантасично обликује као борба са змајем, и користећи се сличношћу са светим Ђорђем који убија аждају – што симболизује
искорењену неверу, скреће пажњу на историјску улогу Добриње у уништавању неверника у Новгороду, у догађају који изузетно јасно описују делови
такозваног Јоакимовог летописа и стара изрека ʻПутјата крсти мачем а Добриња огњем’ (рус. Путяата крести мечом, а Добрыня огнем).
Добриња из епске песме се упоређује са ујка Добрињом, старијим братом мајке кијевског кнеза Владимира Свјатослављевича. Из оригиналног
летописа Повест минулих лета дола зимо до следећег чланка у вези са тиме:
В лѣто 6478 (970) ...В се же время придоша людье ноу городьстии, просяще
князя собѣ: «Аще не поидете к намъ, то налѣземъ князя собѣ». И рече к нимъ
Святославъ: «А бы пошелъ кто к вамъ». И отпрѣся Ярополкъ и Олегъ. И рече
Добрыня: «Просите Володимера». Володимеръ бо бѣ отъ Ма луши, ключницѣ
Ользины; сестра же бѣ Добрынъ, отець же бѣ има Малъкъ Любечанинъ, и
бѣ Добрына уй Володимеру. И рѣша ноу городьци Святославу: «Въдай ны
Володимира». Онъ же рече имъ: «Вото вы есть». И пояша ноугородьци Володимера к собѣ, и иде Володимиръ съ Добрынею, уемъ своимь, Ноу городу.

Свјатослав је одредио да се земља Рус додели његовој деци: Јарополку
Кијев, а Олегу Древљанска област. У јужну Русију је поставио себе директно,
19

Ibid., Рыбаков, стр. 10.
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док је на север у Новгород, на препоруку свог ујака Добриње, послао незаконитог сина Владимира. После тога (977. год.), Јарполк је послао војску на
млађег брата Олега у Древљан и савладавши му војску преузео власт у јужној
Русији. Владимир је у Новгороду начуо да је Јарополк убио Олега и у страху
за живот побегао далеко на море. За то време је Јарополк наместио свог потчињеног за намесника Новгорода. Године 980. Владимир се са Варјазима вратио
у Новгород и збацио намесника ког је поставио Јарополк. Затим се, предводећи велику војску, запутио у далеки Кијев, убио Јарополка и преузео кијевски
трон. Владимир је дозволио постављање идола неверничких богова на брду
у Кијеву, на челу са Перуном, а са друге стране је за управника Новгорода
поставио свог ујака Добрињу, па је и у Новгороду цвета ло идолопоклонство.
В лѣто 6488 (980) ... Володимеръ же посади Добрыну, уя своего, в Новѣгородѣ.
И пришедъ Добрына Ноу городу, постави ку мира надъ рѣкою Волховомъ, и
жряху ему людье ноу городьстии аки богу.20
В лѣто 6493 (985) Иде Володимеръ на Болгары съ Добрынею, съ уемъ своимъ
в лодьяхъ, ... и побѣди болгары. Рече Добрына Володимеру: «Съглядахъ колодникъ, и суть вси в сапозѣхъ. Симъ дани намъ не даяти, поидемъ искать лапотниковъ». И створи миръ Володимеръ съ болгары ...21

Командујући Владимировом војском Добриња је уништио Поволшке
Бугаре (или Ду навске Бу гаре), али је номадски („они у чизмама“), тј. неземљораднички („они у нанулама“) народ, какви су Поволшки Бугари, сматрао
незгодним поданицима, па је наговорио сестрића Владимира да са њима потпише примирје. Његова изузетна дипломатска способност ду го је оста ла
запамћена у народу.
Према Повести минулих лета Владимир се 988. године у грчком Херсонесу (на полуострву Крим) крстио и вративши се у Кијев наредио да се униште
идоли и да се народ покрсти у хришћанство. Он је проширио хришћанство по
руској области и, да би се и у Новгороду народ покрстио, изаслао је Добрињу.
У вези са покрштавањем народа у Новгороду постојао је запис из пера
новгородског епископа Јоакима, такозвани Јоакимов летопис, чији су сви
преписи изгубљени, а остао је сачуван само део у првом тому Историје Русије од древних времена из 18. века од В. Н. Татишчева (1686–1740).22
Према делу из Јоакиновог летописа предање о покрштавању Новгорода ишло је овако.
20
Ibid., стр. 62–63.
21
Ibid., стр. 66.
22
Татищев, В. Н. Исֳория Российска я. т. I. Москва –Ленин град. 1962, стр.
112–113.
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Добриња је добио наређење од Владимира да заједно са заповедником
јединице од хиљаду људи, Путјатом, покрсти народ у Новгороду и уништи
идоле. У Новгороду је цвета ло безбожништво и поред намесника Угоњаја
врачеви су управљали народом и играли битну улогу у граду. Међу врачевима је најутицајнији био Богомил, безбожнички свештеник који је због своје
елоквенције добио надимак Славуј. Овај Богомил се противио хришћанству
и кренуо је у противнапад на Добрињину и Путјатину војску. Грађани Новгорода одржа ли су сабор на ком их је намесник убеђивао да не наседну на
Добрињину слаткоречивост и да га не пусте у град, те да му не дозволе уништавање идола. Грађани су, под вођством Богомила, срушили мост на реци
Волхов, који је спајао град са тржницом, и ту поставили два бацача камена
са гомилом накупљеног камења. Добриња, коме је спречен улазак у град, зауставио се на страни тржнице, где је покрстио сто људи, док му је кућа уништена, жена и остали ближњи убијени, а имање отето. С друге стране, Путјата
је са 500 најбољих војника отишао чамцем уз реку, те у град ушао с горње
стране и доспео до намесниковог двора. Грађани који су ово са зна ли окупили су војску од 5000 људи којом су напа ли Путјатину јединицу, претећи
јој потпуним уништењем. Кад је то чуо, Добриња је, да би скренуо пажњу,
запа лио куће на оба ли и тако успео да пора зи Новгород.
Добриња је запа лио дрвене идоле и бацио их у реку Волхов. Грађани
Новгорода су рида ли гледајући како се њихови богови уништавају, али су
ипак били покрштени. Узгред, из овог догађаја међу житељима Новгорода
рођена је изрека ʻПутјата крсти мачем, а Добриња огњем’.
2.2. Ново вредновање историјске школе
Ми лер и Сперански инсисти рају на томе да се горе описан преглед
историјских чињеница тесно оцртава и на Добрињу у епској песми. Постоје
и они научници који сумњају у веродостојност информација о покрштавању
у Новгодору, али Милер сматра да, чак и када би све оста ло у причи о покрштавању Путјате и Добриње у Новгороду било накнадно преувеличавање,
сама старина изреке ʻПутјата крсти мачем, а Добриња огњем’ носи довољно
историчности, те скреће пажњу на неколико дета ља који су у биљини о Добрињином ослобођењу од змаја религијски обојени:
(1) у борбама са змајем Добриња користи као оружје ʻгрчки шешир’ или
му помаже ʻглас са неба’;
(2) река Пу чај (у биљинама постоје и варијанте: рус. Пучай, Почай, Пучайная итд.) у којој се Добриња купа јесте ушће притоке реке Почајне
у реку Дњепар, која се повезује са покрштавањем народа у Кијеву;
(3) име војног заповедника Путјате очувано је и у имену Забаве Путјатичне,
коју Добриња спасавао из канџи змаја Горинича.
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Из сећања народа избледела је реалност историјске битке Добриње са
новгородским неверницима, али кад је она, као главна тема, услед популаризације кроз народно предање, добила епску формализацију у облику борбе са
змајем, поста ло је неопходно да се, у складу са типичним тематским карактеристикама, појави девица – принцеза коју спасава јунак. Будући да је Добриња рођак кнеза Владимира, онда је и она, девица, мора ла да буде кнежева
кћерка или принцеза, а од блиске везе између Добриње и Путјате је у народном
предању остало њено име Путјатична. Постоје варијанте у којима је име девице коју Добриња спасава Марфида Всеславјевна, Марија Дивовна, Марфа
Дмитријевна. Међу њима Марфида се може повезати са истоименом женом
кнеза Владимира. Као што је у песми Добриња, према захтевима епске песме,
постао Владимиров сестрић (према: Кирша Данилов, бр. 48), тако су и девице
мора ле бити његове сестричине, сестре или кћерке. Ово дока зује да је у
тренутку када су изворне биљине о Добрињи настаја ле у сећању народа још
увек била јако урезана свест о Добрињином и Владимировом сродству. Змај
је симбол пагана. Постоји једно предање које се чува у области Новгорода
а које може да послужи за разумевање биљине о Добрињином убијању змаја.
То је предање које је Павлe Јакушкин чуо у близини Новгорода, а које се везује за Јурјевски манастир, у народу познат као Перунов манастир.
Био једном један змај (по имену Перун). Он је живео тачно тамо где је
сада манастир Перун. Сваке ноћи је одла зио да спава на језеро Иљмени са
говедарком Волховом. Змај се преселио у Новгород. У то време се у Кијеву
родио кнез Владимир. Био је то управо кнез Владимир који ће Русију увести
у веру. Кнез Владимир је рекао: „Цела Русија треба да се крсти“. Па ни Новгород није био изузетак. Новгород је покрштен. Ђаво и Бог не могу да живе
заједно. ʻНови град’ – Новгород – ухватио је змаја Перуна и бацио га у реку
Вол хов. Ђа во је био јак. Он не па де у реку већ се попе до језе ра Иљмени.
Отплива до места где је раније живео, па се попе на оба лу. Кнез Владимир
нареди да се на том месту изгради црква. Стога змај опет уђе у воду. Црква
би подигнута. Перуну се није да ло да буде по његовом. Зато је та црква названа Перунова. И тај манастир се исто зове Перунов.
Ова интересантна локална легенда поседује изузетне сличности са записом у Повести минулих лета из 988. године (или 989. године) по коме је
фи гу ра Перу на из Новгорода бачена у реку Вол хов (према Јаку шкину у
области Новгорода реч Перун каже се Перюн, Перун, Перын, тј. други вокал
је глас између ю и у и ы).23
23
Якушкин, П. И. Пуֳевые ֲисьма из Новֱородской и Пусковской ֱуберний
Павла Якуֵкина. СПб, 1860.
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Ово предање привлачи пажњу са још једне тачке гледишта. Могућа је
асоцијативна повезаност између новгородског змаја са женом (отимање говедарке Волхове) и заробљавања Забеве Путјатичне од стране змаја Горинича
из епске песме.
На овај начин новгородско предање повезује покрштавање целе Русије по наредби кнеза Владимира са уништавањем идола. Добрињино купање
у реци Пучаји представља од јек његовог крштења. У новгородском фолклору
се на исти начин посматрају змај и представник паганских богова, Перун, а
управо ова истоветност погледа на змаја и Перуна даје недостајалу карику за
повезивање змаја у биљини ког убија Добриња са словенским паганским богом.
Под утицајем хришћанства, пагански богови су у народном предању
поста ли ђаволи или пак змајеви. Та трансформација једнако се може видети
и у биљинама.
Као што је горе изнесено, према тврђењу у Јоакимовом летопису историјски је тачно да је Добриња бацао идоле у реку Волхов, а у области у којој
је био активан у ширењу хришћанства, на обалама реке Волхов и језера Иљмени, те у Новгороду, зна се да је постоја ла жива легенда о змају Перуну, па
Милер сматра да има довољно дока за за схватање по коме је то новгородско
предање у стара времена, барем на неком нивоу, чинило тематску потку за
биљину о Добрињиној борби против змаја. Милер, разматрајући блиску везу између историјског Добриње и Новгорода, гради тезу о томе да се процес
раста легенде о Добрињи до моделирања Добриње као борца против змаја
у биљини можда одиграо у области Новгорода.24
Историјска школа у биљини Добриња и змај види песнички израз историјски реалне борбе између хришћанства и паганства која се одигра ла у
средњовековној Русији, односно, уже гледано, између Добриње који је постао
хришћанин и паганских житеља Новгорода.
Проп пориче везу између ове биљине и увођења хришћанства у Русију,
те негира схватање змаја као симбола паганства, па га је у вези са тиме Рибаков критиковао: „назадује, нажа лост“.25 Проп се, негирајући ставове историјске школе, која у основи ове биљине види покрштавање Русије, са друге
стране приближава њиховим закључцима. Тако када Проп каже „да би се
ова биљина схватила неопходно је разумети који је смисао змаја. Јасно је да,
као што је Марков тврдио, он није метафора пакла и ђавола. Одговор на питање о томе шта су људи разумели у основи концепта змаја мора се тражити
у самој биљини. Ова биљина показује да змај, у својој најстаријој форми, представља снагу природних феномена, тј. воде, ватре, планине и неба, кише и
24
25

Ibid., Миллер, стр. 144–148.
Ibid., Рыбаков, стр. 69.
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грома“, или „змај је уметничка метафора за доба пре оснивања државе које
је, под утицајем развоја руске култу ре и нације, измењено“,26 што заправо
само другим речима говори да је змај метафоризација паганског погледа на
свет, а да је борба са змајем битка хришћанства против паганства.
Проп не успева да игнорише религијско значење (примање хришћанства)
ʻгрчког шешира’ и ʻреке Пучај’ које је високо вреднова ла историјска школа.
Прво, Проп укратко на следећи начин тумачи ʻгрчки шешир’.27
Израз ʻгрчки шешир’ показује очување некаквог сећања о повезаности
Кијевске Русије са Византијом. У тадашњој народној свести Византија је
била битна јер је из ње стигло хришћанство у Русију. Епска песма пока зује
како је народ на то гледао. Примање хришћанства било је екстремно значајно,
зато што је то представља ло ула зак Русије у друштво тадашњих европских
сила. Међутим, у очима народа је још већи значај имала чињеница да је тиме
дошло до уједињења народа. Стварање јединствене народне државе Источних
Словена уједињавањем племена спречава ла је стара паганска вера и ра знора зни племенски богови. Владимир је покушао да уз помоћ многобожачке
вере уједини племена, али она за то није била погодна. Хришћанска вера је
у свести тадашњег народа била израз племенског уједињења. Такође је у то
време хришћанство има ло и важну политичку улогу, која је, штавише, за то
време била напредна. Крст је постао симбол хришћанства доста касније, када
је хришћанство поста ло средство ду ховног поробљавања и класног притиска. Јунак у епској песми се не показује као заштитник крста. Грчки шешир,
супротно од крста, схвата се као симбол хришћанства са функционалним и
историјским значајем који у десетом веку ствара могућност за уједињење
племена у јединствену државу. Примањем хришћанства из Византије Руси
су стекли свест о равноправности своје нације са Византијом. Хришћанство
није било узрок националном напретку, већ његов знак. У епској песми такав симбол је грчки шешир. Баш из тог разлога, змајеве репове није одсекао
ни крст ни мач, већ грчки шешир, а јунака који убија змаја у епској песми,
носиоца нове култу ре на прелому руске државне историје, нико не игра
прикладније од Добриње.
Биљина о Добрињи као змајеубици пева о држави у настанку, у изградњи.
Најстарија идеја ове биљине, која, међутим, као да бледи и заборавља се, осликава се у дета љима рата и, посебно, у употреби грчког шешира. Насупрот
успону Русије дешава се пад Византије, што доводи до слабијег уочавања
ранијих веза између њих у очима народа, те заборављања изворног значења
грчког шешира, за који је почело да се верује да је употребљен као оружје
26
27

Ibid., Пропп, стр. 181, 186.
Ibid., стр. 185–187.
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због своје тежине. Тако он постаје ʻјуначки шешир’, оружје које се претвара
у бати ну (према: Гильфердинг, 64) „три пуда тешку“ (око 50кг) (према:
Гильфердинг II, бр. 5). Или пак Добриња „напуни шешир жутим песком“
(према: Кирша Данилов, бр. 48). Придев ʻгрчки’, уместо за шешир, повезује се
са земљом, па тако да би постао тежи јунак, „напуни шешир грчком земљом“
(према: Рыбaков, бр. 25).
„Колпак земли греческой“, изгледа вероватно, треба тумачити као ʻшешир
из Грчке’, односно у ширем смислу као шешир грчких мисионара. Ово јасно
показује да је он симбол примања хришћанства из Византије у Русији крајем
десетог века, што ни Проп не негира, али истичући политички значај примања хришћанства жу ри да порекне његов религијски карактер. Заборављање
ширег значења ʻгрчког шешира’, тј. његовим брисањем, у свести народа десило се не због његове заборавности већ због тога што је за творце биљине
веза са примањем хришћанства из Византије била реална само „јако кратак
период“, да би убрзо поста ла нереална, те заборављена, објашњава Проп.
Затим, ни купање Добриње у реци Пу чај, Проп не жели да посматра у
вези са хришћанством. Забрана да се купа у реци Пу чај није потекла из религије. Ова река није света већ је опасна, па је зато змајев дом. Ко уђе у ову
реку постаје плен чудовишта. Она обележава реку смрти, реку ватре. Река
у којој живи змај јесте река која раздваја овај и онај свет, а „убијањем змаја
Добриња прелази границу између овог и оног света у свести људи, чиме уништава веру у будући живот.“28
Укратко, овде наведене чињенице говоре о томе да је змај неминовно
симбол паганске вере Старих Словена.
2.3. ʻОгњени змај’ и пагански обичаји
Овде желимо да детаљније размотримо паганску природу змаја указујући на неколико дета ља у биљини Добриња и змај.
2.3.1. У вези са борбом са змајем
У два наврата, у бици на оба ли реке Пу чај, Добриња није убио змаја
већ је с њим склопио договор. Зашто је Добриња поштедео змаја и с њим склопио примирје? Проп, како се одговор на ово питање не може наћи у самој
биљини, објашњење тражи у њеном историјском развоју на основу поређења
различитих варијанти.
До склапања договора прва половина биљине одвија се изван територије кијевске песме. Добриња креће не из Владимирове па лате већ из куће
своје мајке, и не из Кијева већ из Рја зана. Прва борба са змајем није по Вла28

Ibid., стр. 181.
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димировом наређењу. Добриња се враћа код мајке. Ова прва половина песме
не прола зи цео процес и испада из орбите кијевске песме. Међутим, посматрано из угла њеног јунака, главна тема у целини одговара кијевској песми.
Мотив ʻдоговора’ говори о новом значењу и новој форми предкијевске песме
у Кијевској Русији. Уласком старог предкијевског мотива у орбиту кијевске
песме неминовно долази до низа даљих промена. Када се јунак, који се борио
без Владимировог наређења са змајем и победио га, пропусти кроз призму
кијевске песме, он од Владимира добија наређење по коме и убија змаја. На
овај начин долази до друге борбе. У првом наврату, Добриња се по свом нахођењу бори са змајем, а у другом по Владимировој заповести. У првој борби
не стиже се до краја. Стога настаје мотив привременог опраштања непријатељу.29
Путилов је, високо ценећи раније описано Пропово тумачење, написао
да „постоји објашњење, коме ни Проп не би замерио, за то зашто се борба са
змајем одиграва у два наврата и на који начин су оне повезане“.30
Проп је разматрао двоструку борбу као песнички израз са тачке гледишта унутрашњег развојног тока саме биљине, а није истраживао везе са
историјским чињеницама.
Рибаков из угла историјске школе скреће пажњу на важност мотива
двоструке борбе у овој биљини и указује на везу са историјском чињеницом
да се примање хришћанства у Русији није одигра ло од једанпут.31
Примање хришћанства у десетовековној Русији није био потпуно неочекиван догађај који се десио као гром из ведра неба. Један век пре Владимировог доба, од 60-их до 70-их година деветог века, једанпут примљено у
Русији хришћанство је ојача ло за време царице Олге (945–968). Олга је 955.
године крштена у Констатинопољу и по повратку у Кијев је покуша ла да
уведе хришћанство, али је противљење безбожника би ло јако, те у томе
није успела на државном нивоу. У биљини двоструко појављивање паганског
змаја може се асоцијативно повезати са отпором безбожника. Отпор безбожника у Русији у великим размерама одиграо се у два та ласа, од којих је
први био за време Свјатослава (945–972). Син Олге и Игора, Свјатослав, није
имао намеру да поправља живот безбожника и, необа зирући се на мајчине
савете, одбио је крштење и, према предању, уништио цркву светог Николе.
Други отпор безбожника десио се за време Владимира, који је осам година
пре примања хришћанства, да би подупро моћи многобожаца, у Кијеву и
Новгороду подстицао идолопоклонство. Нико други до Добриња на оба ли
реке Волхов подигао је идоле и учествовао у јачању паганске вере у Новго29
30
31

Ibid., стр. 188–189.
Ibid., Пу тилов, стр. 40.
Ibid., Рыбаков, стр. 70.
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роду, да би неколико година касније уништио фигу ру Перу на коју је сам
поставио и дириговао битком за примање хришћанства. У области Новгорода,
као што смо већ приметили, врховни бог неверника, Перун, био је змај, приказиван и као велика змија која бљује ватру звана крокодил. Није неразумно
видети пара лелу овог историјског догађаја и чињенице да је у биљини Добриња у првом наврату опростио змају да би га на крају ипак уништио. Осим
тога, није немогуће да је ʻдоговор’ у епској песми о Добрињи и змају алегорија за предање у летопису које говори о склопљеном примирју са пораженим иноверним (муслиманским) Бугарима (са Волге или пак Дунава) с којима
је Добриња ратовао.
2.3.2. О змајевим заробљеницима
Змај је држао ʻруске заробљенике’ које је Добриња ослободио. Овакав
змај, сматра се, често представља метафору руских спољних непријатеља,
односно номадске народе из степа јужне Русије који би заробили Русе и одводили их са собом. Лихачов је напустио теорију историјске школе и мисли да
је природније змаја који одводи Русе као заробљенике посматрати као симбол
спољног непријатеља него као симбол незнабожаца, указујући на минијатуру
из рукописа Радзвиловски леֳоֲис, с краја 15. века, где је руски спољни непријатељ симболички представљен змајем. На тој илустрацији на којој је
прика зано како је руска војска 1112. године у бици на оба ли реке Сарнице
потукла војску Кумана, витез из првих редова копљем је пробуразио змаја.32
Међутим, ако знамо да змај живи на планини, као и да су међу његовим
заробљеницима у пећини помешани и људи за које се може сматрати да су
странци, ствара се простор за сумњу у теорију по којој је змај метафора за
руске спољне непријатеље, степске номадске народе.
Према Рибакову, ово питање може се решити кроз концепт паганског
ритуа ла.33
Змај се зове Горинич (рус. Горыныч), што значи ʻдете горе’ (планине).
Змај Горинич живи на планини и заробљенике води у пећину на тој планини.
Та планина се зове Сорочинск или Сарачинск. Њен на зив који значи ʻсарацени’ повезује се са руском речи сарацин (у множини сарацины) и од ње
добијеним придевом сарацинский или сарачинский. Староруски (средњовековни) облик речи је сорочининъ, а порекло јој је од средњовековне латинске
речи saracenus.34 У Западној Европи се од Крсташа реч сарецен користила
32
Русское народное ֲоэֳическое ֳворчесֳво. т. I. Москва – Ленинград, 1953,
стр. 197.
33
Ibid., Рыбаков, стр. 70.
34
Vasmer, M. Russisches еtymologisches Wörterbuch. Bd. II, Heidelberg, 1955,
cтр. 580.
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са значењем ʻпаган’ (нпр. в. Романова песма). Могуће је да је и у Русији пре
татарске инва зије (1237. године) сарецен значило ʻпаган’. Онда Сорочинска
планина значи ʻпаганска планина’.35 Или је пак Сорочинск наста ло од рус.
сорока ʻсврака’. Сврака је у руском фолклору лопов. Име планине је у неким
случајевима Туги-горы. Змај Тугарин (рус. Змей Тугарин), ког је поразио јунак
Аљоша Попович, прави је пример персонификације руског спољног непријатеља, а његово име води порекло од Тугоркана, кана Кумана. Име планине
Туги (рус. Туги-горы) наста ло је народном етимологијом од имена Тугарин,
а у свести народа змај буди асоцијацију на планину.
Сви словенски пагански ритуали повезани су са планином. Стари народ
Борјане живео је на планини, а њихови наследници су 983. године принели
људску жртву на кијевском брду. Део словенског паганског идолопоклонства
била је жива жртва. У Повести минулих лета из 980. године на ла зимо следећи запис (у нашем преводу [прим. прев.]):
Од када је Владимир сам почео да влада Кијевом, међутим, подигао је фигуре
идола на брду изван па лате Терем, и то дрвену скулптуру Перуна са сребрном
главом и златном брадом, затим Хорса, Дажбога, Стрибога и Мокоша. Али
називајући њих боговима, обожавајући их, и наши синови и кћери обожаваху
ђавола, нашим жртвама упрљаше земљу. Крвљу (жртава) упрља се ово брдо,
и руска земља.

Године 983. Владимир је за жртву одабрао једног варјашког дечака и
принео га идолу.
Према речима византијског историчара из друге половине десетог века,
Диаконуса, кијевски кнез Свјатослав (945–972) предводио је руску војску која
је, кад ју је опколила византијска војска у тврђави Доростол (сада Silistria)
крајем пролећа и почетком лета 971. године, обавља ла паганске обреде на
оба ли Дунава и као део сахране погинулих ратника новорођенче (мушко) и
петла у воду живе жртвова ла.36
У биљини Добриња и змај, међу змајевим заробљеницима налазе се поред Руса и страни кра љеви, принчеви, принцезе. Ову чињеницу признаје и
Проп.37
Там сидит сорок царей, сорок царевичей,
Сорок королей да сорок королевичей,
(Гильфердиниг, II, бр. 148)
Alexander, A. E. Bylina and Fairy Tale. The Origins of Russian Heroic Poetry.
The Hague – Paris, 1973, стр. 86.
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Рубаков сматра да се ово може тумачити с тачке гледишта људске жртве,
посебно убијених странаца приношених идолима, као брутални пагански
обичај (византијски историчари су Русе на зива ли ξενοκτονία).
2.3.3. У вези са змајевом ватром
Змај Горинич јесте ʻогњени змај’. Рибаков ову змајеву ватру повезује
са Перуновим олтаром.38
Археолог В. В. Хвојка ископао је јасне дока зе да је на кијевском брду
постојао олтар с ватром где су приношене жртве. Према историјском запису, Перунова статуа коју је подигао Добриња у Новгороду налазила се на постољу од осам балвана окружена ватром која је непрекидно горела (слика 1).
Перун окружен овим огњеним пламеном је каснијим житељима Новгорода
изгледао изузетно блиско облику змаја Горинича.
Поред Перуновог ватреног олтара, неопходно је сетити се и да се паганска словенска сахрана обавља ла уз помоћ ватре. Словени би на високој планини изнад реке запа лили ватру од огромних сакупљених балвана на које
би положили мртво тело. Та ватра је мора ла да се види на растојању од 10
километара у сваком правцу. У руском Кијеву до Свјатославовог времена био
је дубоко укорењен обичај спа љивања мртвих, а хришћанство се више од
свега другога трудило да то искорени. Појављивање кра љица и кнегиња у
биљини повезује се са спа љивањем једне од жена (робиње) заједно са господарем на сахрани угледних Руса.
У првој половини десетог века арапски путник (дипломата) Ибн Фадлан
(921–922), заједно са калифовом амбасадорском мисијом, прошао је кроз Бухару и Хорезм (Хваразм) и стигао до области Волге у којој су били Поволшки
Бугари. Извештај написан том приликом, Путопис о Поволшким Бугарима од
Ибна Фадлана, пружа драгоцене етнографске податке о животу Поволшких
Бугара, Хазара, Башкира и Руса (варјашки Источни Словени). Он је случајно
био сведок свирепе сахране поглавара руског племена коју је сликовито описао. Према његовим наводима, по наређењима врачаре, коју на зивају ʻанђео
смрти’, људи одабирају једног пса, два коња, две краве, петла и кокошку, и
поврх тога једну од 40 жена из поглаваревог харема која ће бити жртвована, и
после тешког опијања и силовања, отићи у смрт заједно са господаром – и све
то заједно са телом господара утоваре на брод на обали реке, који потом спале.39
38
Ibid., Рыбаков, стр. 70–71.
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Слика 1: Реконструкција Перу новог олтара у Новгороду
Према: В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Исследования в области славянских
древностей, Москва, 1974, стр. 27.

Мало после Ибн Фадлана, још један Арапин, географ Ибн Руста, средином десетог века дошао је у контакт са руским обичајем сахрањивања и пренео да се, када у руском племену умре неко на високом положају, направи
ковчег велик као кућа у који се заједно са телом покојника положе одећа,
украси, храна, новац и слични предмети, чија се врата запечате пошто се
уведе и жива љубавница тог човека.40
Према Рибакову, песнички израз овог словенског паганског обреда
сахрањивања јесте отимање младе девојке од стране огњеног змаја.
У паганско време жене из руских властелинских и аристократских породица биле су у опасности да ће бити присиљене да оду у смрт заједно са
40
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својим мужем, али усвајањем хришћанства овакве варварске сахране биле
су спречене, те су оне спасене из канџи огњеног змаја.
Сматрамо да биљина о Добрињином убијању змаја представља одраз
смрти су ровог многобожачког обожавања које захтева живе жртве.
Обичај паганског сахрањивања наставио се неколико векова. Биљина
Михајло Поток сматра се класичним песмом о убијању змаја, али је занимљива јер задржава помен паганског погреба у земљу.
Јунак Михајло Потoк, по наређењу кнеза Владимира, изашао је у лов
и срео у белог лабуда претворену лепу деву коју узе за жену. На венчању,
млада и младожења се заклеше да ће, ако једно од њих прво умре, оно друго
га пратити у гроб. Потoкова млада Авдотја се после само годину и по дана
од венчања изненада разболе и за једну ноћ умре.
Поток однесе тело жене у цркву и на улазу у храм ископа велику дубоку раку, и док су свештеници и њихови помоћници па зили, жену, заједно са
војним коњем, „посла у дубок гроб“. Људи су онда, оставивши тек толико
места да прође уже повезано са звоном у храму, ставили поклопац од храста
на гроб, покрили га жутим песком и одозго поставили крст. Поток је заједно
са атом био у гробу од поднева до поноћи и, да би се охрабрио, упа ли свећу.
И как пришла пора полу ночная,
Собира лися к нему все гады змеиныя,
А потом пришел большой змей,
Он жжет и па лит пламем огненным.

Поток се не уплаши већ исуче оштри мач и великој змији одсече главу.
Крвљу која из змије потече нама за женино тело и она одмах оживе. Уто Поток повуче уже, те за звони црквено звоно. Скупише се православци и помогоше њему и жени да изађу. Свештеници их попрскаше светом водицом и
наредише им да живе као и до тада.
После тога, у старости, Поток умре пре жене.
Тогда попы церковныя
По прежнему их обещанию
Ево Потока, похоронили,
А ево молоду жену Авдотью Леховидьевну
С ним же живую зарыли во сыру землю.
(Кирша Данилов, бр. 23)

Проп у мотиву брачне заклетве, каква је у овој биљини, види ʻизузетно
стар’ мотив који иде чак до ʻпреисторијског обичаја’ заједничког сахрањи-
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вања брачних партнера,41 али, као што смо већ наводили, верујемо да се овај
дивљачки обичај задржао све до доба паганских Руса. Потокова жена је паганка и вештица. Њена права природа је ʻогњена велика змија’. Као што ʻогњеног змаја’ (тј. велику змију) у биљини о Добрињи змајоубици прате ʻзмијице’,
тако и Авдотју прате ʻсви земаљски гма зи’.
Као што смо до сада могли да видимо, у руским биљинама пагански
свет представљен је у форми змије, врховни бог словенског пантеона громовник Перун као ʻогњени змај’, а нижи богови као ʻзмијице’. Змај из древних
митолошких фанта зија у руским биљинама доживео је трансформацију у
епски израз ʻсумрака богова’ словенског пантеона, будући да је, у мотиву Добриње и убијања змаја, употребљен као симбол пропадујућег паганског света
приликом историјског примања хришћанства у Русији крајем десетог века.

3. Змајевити јунаци – јунаци народних епских песама Јужних Словена
3.1. Два типа змаја
У јуначким епским песмама Јужних Словена, за разлику од руских биљина, змај (на српскохрватском змај, на бугарском змей, на македонском змеј)
заузима часну позицију. Спољашњи изглед змаја није јасно осликан у народним песмама, нити је унифициран у народном веровању, али уопштено говорећи је змај код Јужних Словена замишљен као полу човек и полузвер са
способношћу трансформације.
У српскохрватским народним епским песмама змај је јунак, по облику
близак човеку, за разлику од сличне звери по имену аждаја, ха ла, сту хаћ.
Вук Караџић у свом Српском рјечнику (1818) одреднице (х)ажда(а), (х)ала, змај
преводи са der Drache, der Lindwurm, draco (serpens fictus), али текст Живот
и обичаји народа српског (1867) на следећи начин објашњава разлику између
хаждахе, ха ле и змаја: „За ха лу се мисли да има од хаждахе особиту ду ховну силу те лети и води облаке и град наводи на љетину. За змаја пак мисли се
да је као огњевит јунак, од којега у лећењу огањ одскаче и свјетли.“42 У основи, змај је добар, а (х)ала, аждаја (хаждаха) је лоша. Аждаха се представља
као једна врста велике змије или гуштера и насликана је на икони Свети
Ђорђе убија аждају као симбол неверника. Аждаја живи у језерима и верује се да чува закопано благо. У североисточној Србији постоји веровање да
се из убијене аждаје рађа отровна мува по имену голубачка мошка од које се
41
42

Ibid., Пропп, стр. 111.
Сабрана дела Вука Караџића. XVI. Етнографски списи. Београд, 1972, стр. 308.
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разбољева стока. Каже се да (х)ала живи у црним облацима који носе град, али
и да, исто као аждаја, живи у језеру или пак на планини. Верује се да (х)ала
наноси одлучујућу штету пољопривредним усевима и да, услед своје огромне
прождрљивости, гута и људе и стоку.43
Реч аждаја, с варијантама аждаха, хаждаја, хаждаха, аждава, води
порекло из турског језика: турска реч ejderha, ejdeha; персијска ežderha,
eždeha, ežder.44 Гласови т и ј се у српском језику појављују као аспирисани
испред а у турском језику. У Црној Гори постоји варијанта аждер, која се јавља
и у бугарском језику.45 Ала или хала такође воде порекло од турске речи ala.
И бугарски етнолози разликују две врсте змаја. Лошем типу припадају
ламя и хала. Ламя је велики фантастични рептил, женски змај који на рукама
и ногама има оштре канџе, а на пасоликој глави искежене оштре очњаке. Уста
су јој толико велика да може од једном да прогута човека или животињу. Вишеглава је (са три или девет глава), често има 3 парa крила и 12 репова, а
тело јој је покривено сребрном крљушти. Ламя живи на дну воде или у пећини на планини и наноси зло људима затварајући им изворе потока и река,
а захтева и живу жртву. Овог змаја убијају свети Ђорђе, Марко Кра љевић,
Бранко, браћа Флабро и други јунаци, те из његових исечених вратова потече
река неопходна за пољопривреду и сточарство. Реч ламя је позајмњеница из
грчког језика (грч. λάμια).
У бугарском фолклору ламя се често меша са халом. Хала се предочава
у облику густе магле доносећи штету усевима. Хала, опет, може да се појави и у облику црног облака, а верује се да из њеног репа дола зе пљускови и
град. Бугарски научници мисле да је реч хала наста ла од грчке речи за град
χάλαζι (на старогрчком χ’άλαζα). Против ових хала се бори змей.46
У народном веровању Јужних Словена, змај се замишља човеколико,
али под па зу хом има златна крилца и има реп прекривен крљуштима. Змај
може да лети, снажан је, може да ишчупа дрво из корена. Змај живи у пећини
на планини и има жену и децу. Шаље муње, громове и кишу. Кад лети међу
облацима, производи варнице, па зато што се околина запа ли, носи атрибут
ʻкоји бљује ватру’ (на српскохрватском огњени, огњевити, на бугарском огнен).
43
Ibid., стр. 469.
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Змај се не види пред људима, али када одлу чи да се укаже, претвори
се у младића. Према народном веровању у североисточној Србији, иако се
змај појављује у облику ватрене птице са дугим репом, каже се да се, када
уђе међу људе, опет враћа у људски лик.47
Речи змај и змей имају исто порекло као и реч змија (на српскохрватском
змија, на бугарском змия). Верује се да змај настаје када змија напуни 40 лета
и порасту јој крила и ноге.48
Змај има регију којом управља, бори се са непријатељском аждајом,
спречава сушу и град, и своје штићенике, људе из своје територије, чува од
лоше године. Киша са грмљавином се доживљавала као борба змаја који бљује ватру у лету, а верова ло се да змајев плес ствара вртлоге. С друге стране,
младина (млад месец) тумачи се као претња лошег змаја. Јунак змај, који се
бори против аждаје, у хришћанству је замењен светим Илијом громовником
у ватреним кочијама.
Змај као невидљиви incubus краде лепе девојке, на крилима их преноси до своје пећине где их обљубљује. Последица споја змаја са (људском)
девојком јесте змајево дете, које у материци проводи једанаест (или више)
месеци, рађајући се са крилцима и репом с крљушти било као мушко дете
– змај, или као женско – змајевица. Уколико се змај за љуби, уместо девојке,
у удату жену, не краде је већ је посећује кад јој је муж одсутан. Жена или девојка коју воли змај постаје бледа и плаши се људи, па је по томе брзо распознају. На пример, у народној песми Дена и змей забележеној у македонској
Серској области могу се видети следећи стихови:
– Море Дено, моме Дено,
що си, Дено, на ден бела,
на ден бела и цървена,
а на ден си се зелена?
– Варай, дружки неверници,
и аз не зна защо е Дена
на ден бела и цървена,
я на ден е се зелена!
– Море Дено, мила дружко,
кой ти даде тая китка,
що га носиш от ден на ден,
от ден на ден на главата?
– Море, дружки неверници,
47
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тая китка Стоян набра,
Стоян набра от гората!
– Море Дено, моме Дено,
тая китка ту га нема,
не во поле, не во гора!
Варай, Дено, мила дружко,
тебе, Дено, змей те люби!
(БНТ, т. IV, стр. 203)

Словенско народно веровање о змајевој љубави је изузетно старо, а
међу Јужним Словенима пустило је посебно дубоке корене код Бугара и Македонаца, где је опевана и у народним епским песмама. Трагови веровања у
змајеву љубав препознају се у руској средњовековној религијској беседи
Прича о Петру и Февронији Муромским и биљинама Волх Всеславјевич и Змај
Горинич и кнегиња.
Дешава се и да се женски змај (на бугарском змеица) заљуби у мушкарца.
Змеица углавном тражи усамљеног пастира за свог љубавника. Она тражи
људског љубавника кришом од свог мужа змаја, а дете рођено из такве везе
са пастиром брижљиво скрива од змајевог погледа.
У македонским и бугарским крајевима има пуно песама о змајевима,
док се на српскохрватском језичком подручју зна за око 20. Сматра се да македонске и бугарске песме о змајевима боље баштине стари карактер од оних
на српскохрватском. Д. Буркхарт дели македонске и бугарске песме о змају
на четири врсте и пореди их са српскохрватским песмама. Његови резултати
били би, отприлике, овакви:
1. змај и ламя се боре,
2. јунак се бори против змаја,
3. трансформација у јуначког змаја,
4. љубав између змаја и (људске) жене (девојке или удате), или змеице и
мушкарца.
У првој групи песама главни мотив је борба око летине, у којој је змај
осликан као заштитник поља, а ламя, с дру ге стране, као штеточина. На
српскохрватском језичком подручју, иако постоји народно веровање о фигу ративној борби змаја и ха ле, она се ипак не појављује у облику народних
епских песама.
У другој групи песама змај и ламя се разликују суптилније. У песми
из ове групе која је најархаичнија на ла зимо следеће.49 Један безимени јунак
(„хребри юнак“) три се дана борио са змајeм, а онда га је подигао „до звезда“
и пустио да падне дубоко у земљу. Стога је у тој области сасвим преста ла
49
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да пада киша, због чега су на крају житељи ископа ли и ослободили змаја. У
овој песми змај још увек носи траг онога који је задужен за кишу, али се он
у дру гим песмама изгубио, те се змај појављује углавном као непријатељ
људи. На пример, Продан, син удовице, јунак који ни од кога није изгубио у
витешким борбама, бацању камена и прескакању, бацио је рукавицу у лице
змајeвом брату који је чуо гласине о његовој сили, и тај мегдан трајао је три
дана и три ноћи. Док су се мраз и магла спушта ли, усред муња и пљуска,
Продана је змај одвукао на небо.50
У трећој групи песама у којима дола зи до трансформације у змаја, за
разлику од песама на српскохрватској територији, у Македонији и Бугарској
песме су карактеристичне по томе што се јунак у њима сам од себе не трансформише већ то чини уз помоћ мајчине магије.
Један младић се оженио девојком коју воли, али на њега, због непослушности, мајка, која се том браку противи, баца тешку клетву. Мајка преко
циганске врачаре дола зи до „омра зни билки“ (биљке која тера на мржњу).
Верује се да, ако се водицом, која се добија када се та биљка скува у лонцу
за време пуног месеца, попрска нежељена млада, долази од разилажења брачних партнера. Међутим, млада са зна шта јој свекрва спрема. Те ноћи она са
мужем замени места у постељи. Уместо младу, мајка свог сина попрска одваром те биљке. Он због тога од паса надоле постане зелени змај. Он се повуче
у шуму и нестаде с очију људима. Има слу чајева и када се на младин наговор враћа, али том приликом се преображава у још лепшег младића него што
је био. А свекрва буде жива спа љена.
У четвртој групи песме су најбројније, али се могу поделити на основу
главног мотива. Прво, ту су песме о змајевом отимању младе.
Мајка тражи доличног мужа за своју кћерку, када јој ова повери да је
од пре три године змају љуба и да је он проси. Те ноћи, змај на белом коњу,
водећи змеицу у златним кочијама и дете у златној колевци, дође по младу.
Ветар у шуми стаде, а цело село нађе се у сјају ватре. Мајка зна да јој ништа
не вреде сада чини за терање змаја. Младу одводе.
Отета млада бежи од змаја у песмама на два начина.
(1) Змајева отета млада једног дана га испитује да ли може да бљује ватру,
да ли може да запали стог сена и стог сламе. Змај одговара да стог сламе
може да запали, али да сена не сме, јер у њему може да се налази „билки
омра зни“ (биљка која тера на мржњу). Млада, са знавши за биљку која
може да раздвоји љубавнике, подмеће ватру у стогу сена и бежи од змаја.
(2) Отета млада присуствује венчању свог брата. Да би ишла и змајева породица, они се претворе у цвеће и врпцу, а дете покрију крилима, па
50

Миладиновци, K. Д. Бълֱарски народни ֲесни. София, 1961, стр. 12.
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иду заједно са младом. Стигавши у братову кућу, млада у ватру баци
цвеће, врпцу и крила, и тако се реши змајеве породице.
Пастир ког је змеица заволела, те је исцрпљен од њених посета сваке
ноћи, уз помоћ лукавства од ње са знаје за биљку која раздваја љубавнике,
те прекида ту одвратну везу.
У српскохрватским јуначким епским песмама не појављује се мотив
љубави змеице.
3.2. Јунак као змајев син
Међу песмама о змајевима са македонско-бугарског и српскохрватског
простора највише заједничких особина имају песме из групе о борби између змаја и јунака. Јунак који побеђује змаја на телу има неку од змајевих или
змијских карактеристика. Овакви змајевити јунаци се не појављују у руским
народним епским песмама.
Слика змаја у којој је он полу човек и полузвер појављује се у балканским народним веровањима још од почетка средњег века. Записи из седмог
века О змају (περι δρακόντων) Јована Дамаскина бележе о змијоликом чудовишном човеку са крилима. И у Албанији се зна за змаја који је полу човек
– drangua. У Грчкој, змај се сматра моделом људске храбрости, па се користе
похва ле типа силан као змај, снажан као змај, а зна се да се у петнаестом
веку храбрим јунацима приписивао надимак drakos.
У јужнословенским јуначким песмама се појављују различити јунаци
у борби против змаја. У српскохрватским народним епским песмама јунак
је змајског порекла, или „змајски син“. Народна епска песма Милош Обилић
змајски син интересантна је јер се у њој наводи списак змајевитих јунака.
Штогод има Србина ју нака,
Свакога су одгојиле виле,
Многога су змајеви родили
(Петрановић III, бр. 24)

То је седам змајевитих јунака: Милош Обилић, Змај Огњени Вук, Реља
Бошњанин, Бановић Секула, Бановић Страхило, Љу тица Богдан и Марко
Кра љевић.
А седмога Кра љевића Марка,
И њему је змај огњени бабо.
Сваки има змајеву биљегу
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У српскохрватским народним епским песмама митски најобојенији је
лик Змаја Огњеног Вука, чије је и име спој огњеног змаја и вука, па се његово
рођење и именовање опева у песмама.
Дивно су му име изабра ли,
Дивно име Змај Огњени Ву че
(Mилутиновић, бр. 152)

У свим песмама о његовом рођењу се указује на змајске или вучје карактеристике његовог тела. Тако његова мајка каже:
Ноћас ми се мушко чедо нађе,
На ру ци му пу шка уписана,
На бедри му сабља савијена,
на глави прамен косе ву че–
Чини ми се, хоће јунак бити.
(Vila, 1867, стр. 454)
Родио се Змај Огњени Ву че,
По глави му вучка длака расте,
Из уста му жива ватра сипа,
Из носа му мави пламен лиже,
Црвена му ру ка до рамена.
(Krauss, стр. 333)

Пушка, сабља, црвена рука јесу белези. По јужнословенском народном
веровању, ако новорођенче има коврџе као да има вучју длаку или велики
црвени белег, у будућности ће постати надљудски благословен јунак.
Змаја Огњеног Вука његови непријатељи често називају „копиле“, „копиљан“, што значи да је он змајево дете.
Песма Царица Милица и Змај од Јастрепца, коју је Вук Караџић забележио (Вук, II, бр. 43), најјасније осликава како јунак – змајски син, убија
змаја. Њен кратак садржај је отприлике овакав:
Цар Ла зар примети да је царица Милица лоше воље и убледела, па је
пита за разлог. Милица му напослетку каже истину како је од пре годину
дана сваке ноћи тајно посећује змај у високој кули и како је почео да остаје
до зоре. Цар јој нареди да змаја упита плаши ли се чега сем Бога. Када је у
ноћ змај долетео са Јастрепца и слетео на меке јастуке Љубичине постеље,
она га упита:
Бојиш ли се још кога Бога
Ја на земљ какога ју нака?
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Змај наслути да би то могло бити питање цара Лазара, па јој рече: „ућути“.
Милица порече да цар Ла зар има ишта с тиме, већ устврди да га то пита јер
је јунак и по, на шта змај наседе, па јој признаде да се он не боји никога сем
Змаја Деспота Вука који живу у Купинову, у Срему. Змај зна Вука још од
ма лена и рече да га на високом Јастрепцу у прошлости никада није победио
у витешким борбама. Изађе Даница, а змај с тим речима одлете на зад.
Царица Милица пренесе цару Лазару шта је од змаја чула. Цар отпосла
позив Змају Деспо ту Ву ку и за моли га да убије змаја са Ја стреп ца. После
нешто премишљања, Вук се упути пут Крушевца и пред Ла заревим двором
разапе шатор. Када је царица чула да је стигао, позва га унутра на гозбу, али
је Вук више волео да остане напољу. Вук пору чи царици да широм отвори
врата на високој кули да змај зна да може било када да дође, али да му никако
не каже да је он дошао. Кад је па ла ноћ, змај дође Љубици у посету. Утом га
Вук гласно за зва.
Ко се љуби на бијелој кули,
Нек изла зи из бијеле куле
Зар не види, ђе је погинуо?

Змај одбаци царицу Милицу која га је одала и излете напоље. Немајући
времена да побегне на Јастребац, полете високо у небо:
Па не бјежи Јастрепцу планини,
Већ побјеже небу под облаке,
А ћера га Змај-Деспоте Ву че,
На високо њега сустигао,
Удари га тешком топузином,
Те му преби у рамену крила,
Змај паде у зелену траву.

Вук приђе змају и одсече му главу, коју, кад даде цару Ла зару, овај уздрхта од страха. Вук доби награду и оде својој кући.51
Средњовековна руска легенда Прича о Петру и Февронији Муромским
састоји се од два мотива из народних прича: убијање змаја змије и бистре
девојке, и у свом првом делу о убијању змаја змије у неколико тачака личи
на српски народну епску песму Царица Милица и Змај од Јастрепца.
У граду Му рому кнегињу, жену кнеза Павла, поче да посећује чудна
змија са крилима (рус. „неприязнный летящий змий“). Змија се пред кнегињом
пока зива ла у свом правом обличју, али је пред слугама изгледа ла као кнез,
51
Burkhart, D. Untersuchungen zur Stratigraphie und Chronologie der südslavischen
Volk sepik. München, 1968, стр. 463–479.

297

те су оне мислиле да је кнез са кнегињом. Прошло је доста времена када кнегиња признаде кнезу шта јој се догодило. Он јој онда нареди да од змије сазна
каква јој је смрт суђена. Једног дана, после необавезног разговора, кнегиња
мудро упита змију: „Ти си баш добар познава лац ствари. Вероватно знаш и
како ћеш умрети.“ Змија наседе на њено заводљиво навођење па одаде да јој
је суђено да „умре од Петрове руке и Агриковог мача“. Кнегиња сместа пренесе кнезу ову тајну. Кнез Павле имаше рођеног брата Петра, који прихвати
његов захтев да убије змију. Петар је знао да се у цркви на ободу града налази Агриков мач, који му паде шака, те чекаше згодну прилику да пробу ра зи
змију. Петар је сваког дана ишао да поздрави брата кнеза и његову жену кнегињу. Једног дана, пошто је поздравио брата у његовој соби, Петар се упути
ка кнегињи, а крај ње затече како седи његов брат ког само што је оставио,
по чему је знао да је то змијска враџбина, па убоде змију с ликом његовог
брата Агриковим мачем. Змија пока за своју праву природу, згрчи се и испусти душу.52
М. О. Скрипиљ је поредио српски епску песму Царица Милица и Змај
од Јастрепца и средњовековну руску легенду Прича о Петру и Февронији
Муромским, и закљу чио, с једне стране, да песма о царици Милици у својој
изузетно старој структу ри чува мотив огњеног змаја који отима жене – типичан за прасловенске епске песме, као и да је, с дру ге стране, на основу
поређења ове руске легенде са биљином Аљоша Попович и Тугарин, народним
причама и другим руским изворима, иако не постоје у забележеном облику,
могуће да су постојале народне приче или епске песме о змају који бљује ватру.53
Жирмунски у основи епске песме и српског Змаја Огњеног Вука види
могућност постојања старе јуначке приче, а у биљини Аљоша Попович и Тугарин одраз старог народног мотива о борби са змајем који отима жене.54
У Царици Милици и Змају од Јастрепца појављује се мотив змаја који
отима жене спојен са историјским ликовима цара Лазара (до 1389. год.), као последњег наследника средњовековне Душанове лозе, и његове царице Милице,
уз који је важан и мотив јунака змајског порекла. Змај од Јастрепца који је
насео на Миличино лукавство разоткрио је чињеницу да је Вук у младости
провео време са змајевима на планини, другим речима, да је јунак из змајевске
лозе. Само такви јунаци могу да се боре са сродним змајевима. Јунак из епске
52
Русские ֲовесֳи XV–XVI веков. Москва – Ленинград, 1958, стр. 108–115.
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Скрипиль, М. О. Повесֳь о Пеֳре и Февронии и эпические песни южных
славян об огненном змее. Научный бюллеֳень Ленинֱрадскоֱо универсиֳеֳа, No.
11–12. Слависֳические заֲиски, 1946; Ibidem.: Повесть о Петре и Февронии му ромских в ее отношении к русской сказке. ТОДРЛ, VII, 1949; Ibid.: Путилов, стр. 35–36.
54
Ibid., Жирмунский, стр. 26.
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песме, Змај Огњени Вук, везује се за историјску личност Вука Гргу ровића.
Историјски Вук био је унук кнеза Бранковића (? – 1398), сремског деспота.
Од пада Србије 1459. године до своје смрти 1485. године храбро је пружао
отпор турској власти и постао народни јунак. Сматра се да епска песма смешта кнеза Вука у исто време са царем Ла заром и царицом Милицом (иако
између њих постоји преко век временског размака), због тога што је дошло
до мешања са старим фолклорним мотивом по ком је Змај Огњени Вук змајево дете.55
Змајевити јунак је по природи бесмртан. Рођен од оца змаја, а из мајчине материце виле га подижу. Када га оборе љуте ране, Вуку у помоћ пристижу
виле и животиње.
Змија њему биље доносаше,
А вила му биље привијаше,
А вук Ву ку лиже ране љу те.
(Mилутиновић, бр. 104)

Међутим, њему Бог не помаже („Aли Вуку Боже не помози“), те он губи
своју демонску снагу.
Циче змија па под кам утече,
А полеће у облаке вила,
А завија у горицу ву че.

Змајевити јунак Вук је на крају дочекао своју судбину. У народној епској
песми у петнаестерцу (бу гарштици) под именом Кад је Вук Огњени умр’о
каже се да су виле и змајеви лечили јунака Вука од смртоносних рана, али да
је он умро када је његова мајка, са знавши о томе од снаје која је тај призор
случајно угледала, пресекла магичну нит између змаја и живота детета које
је са змајем добила.
Оно с њиме у камари од планине бјеле виле,
Дје му ране умива а љу ти их змај отире.
(Богишић, бр. 16)

Напустише га они који су га магијом лечили, „из камара то знамење
побјегнуло.“56
55
Ibid., Burk hart, стр. 474.
56
Jakobson, R., Ružičić, G. The Serbian Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian Vseslav
Epos. Selected Writings, vol. IV, стр. 378–379.
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3.3. Песма Секула се у змију претворио
При разматрању змајевитих или змијоликих јунака, њиховог порекла
и карактера, не може се занемарити српска народна епска песма Секула се
у змију претворио коју је забележио Вук Караџић (Вук, II, No. 84, 85). Она
има следећи садржај.
Војни заповедник Јанко креће у бој против Турака према Косову заједно
са нећаком Секулом. Том приликом се Секулине сестре обратише ујаку с
молбом да Секулу не води са собом јер је још ма ли и при томе у мајке син
јединац. Чувши то Секула се наљути, те рече ујаку да је не слуша и да га поведе, па га ујак и поведе са собом на Косово.
Кад су стигли близу градова Кучева и Браничева, људи из града раширише белу ланену тканину. Јанко их за шаторе замоли да му за три златника
продају три аршина те тканине. Људи из града рекоше Јанку да им уместо
новца остави Секулу. Јанко одби, а људи се на љутише и проклеше: „Ако нам
не даш Јанка, не дамо ти платна. Води ти Секулу на Косово, па нек ти тамо
буде храна црним гаврановима, нек му они црне очи кљују, да му бело лице
више не препознаш.“
Јанко стиже на Косово и разапе шатор рекавши војницима: „Хеј јунаци,
па зите на Турке да ја ма ло у шатору одморим.“ Секула рече Јанку:
Ујко Јанко, немерено благо,
сад ти идеш санак боравити,
а ја идем у тај турски табор,
створићу се змијом шестокрилом,
донећу ти цара честитога
у зубима, кано и сокола:
кад устанеш, ујко, иза санка,
немој дати умље за безу мље:
ти не стрељај змију шестокрилу,
већ ти стрељај сивога сокола.

Оде Јанко да спава, а Секула се уву че у турске редове, претвори се у
шестокрилу змију, па доведе турског владара претвореног у сокола. Видевши
то војници занемеше, па позваше команданта Јанка. Јанко скочи и уграби
златну стрелу. После извесног премишљања, он одлу чи.
Зашт’ да стрељам сивога сокола,
кад сам и сам рода соколова?
Волим стрељат змију шестокрилу.

Затеже златну стрелу и одапе у шестокрилу змију. Она зајаука, пусти сокола, па паде у зелену траву. Соко побеже небу под облаке, те одлете у турску
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војску. Престрављеном Јанку, Секула рече: „Зар ти нисам рекао да па зиш и
у бунилу не пуцаш у шестокрилу змију већ у сивог сокола?“ Јанко се на нећака сажа ли и пита га да ли може да истрпи ране, а Секула ће:
Ујко Јанко, немерено благо,
Не могу ти ране преболети;
већ кад мени судни часак дође,
укопај ме на дру му широку,
да с’ наслу шам трупка од коњица
и јау ка од добри јунака.

Верује се да је Сибињанин Јанко који се појављује у овој песми Хуњади
Јанош (1387?–1456), племић из Трансилваније. Хуњади је служио Бранковићеве и учествовао у српској војсци, али је касније прешао у Угарску, где је
постао регент угарског кра ља. Он је отац чувеног угарског кра ља Матије
Корвина. Смело се борио против Османлија, што се задуго урезало у сећање
српског народа.
Секула Бановић из епске песме је Секељи Јанош, који је од 1146. до
1448. године био хрватски бан, па је због тога у песми постао Бановић. Као
Хуњадијев нећак, Секула се борио с њим против Ту рака и 1448. године погину у страшној бици на Косову. Када је Хуњади Јанош кренуо према Косову, ишао је, не кроз Ку чево и Браничево, како се каже у епској песми, већ
другим путем.
Ова епска песма се повезује са историјском битком на Косову између
војски Јужних Словена и Турака, али садржи изузетно стар мотив трансформације јунака у крилату змију, те је пуна митолошких и тотемских симбола.
Тумачење ове песме представља нема ли проблем.
Питање је зашто Јанко није послушао Секулино јасно упозорење. Разлог за то опеван је у самој песми. У тренутку одлуке да ли да пуца у крилату
змију или у сокола, Јанко одлучује: „Како сам и сам соколова рода, како бих
могао да гађам у сокола? Ако већ гађам, гађаћу у шестокрилу змију.“ У једној
варијанти ове песме, у тренутку када се Јанко двоуми, кнез Ђуро му саветује:
Зар не знадеш, од Сибиња Јанко,
Да ли јесмо гн’језда соколова,
А Турци су гн’језда гујњега?
Удри гују, не удри сокола.
(Вук, II, бр. 85)

Јанко је погрешио непослушавши Секулино упозорење, али народни
певач схвата разлоге његовог поступка због веровања у то да су Турци „гн’језда
гујњега“.
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У српским народним причама Турци су често приказивани као ђаволи.
Међутим, у народном веровању сматра се да су Турци але а Срби змајеви.
У неколико народних епских песама Турцима је, као чуварима водених
извора, дата улога аждаја.
Тадер сам им право ка зивао:
Да не знадем ниђе воде ладне
У планини ни близу планине...
А да знадем дубоко језеро,
Ал’ језеро нигда није само.
Без Турцина али горског звјера.
(Вук, VI, бр. 39)

Или су пак Турци опевани као змије отровнице и звечарке.
Повила се шарка гуја љу та
Од Азије, од Анадолије,
На Једрене наслонила главу,
А репом је Анадол притисла;
Ту је била за седам година,
Па се диже од Једрене града,
Те на српске земље кидиса ла:
То не била шарка гуја љу та,
Већ то била љу та сила турска...

Осим тога, позната је и изрека са следећим поређењем:
У Турчина и у змије љу те,
У њих никад тврде вјере нема.
(Вук, Пословице, 6865)

У песми Секула се у змију претворио народни певач гледа на Турке
као на зле змије и митски представља битку са Турцима. Ово се подудара са
процесом замене старог митског змаја из јужнословенских народних епских
песама са Црним Арапином. Црни Арапин наслеђује особине змаја, као што су
грамзивост и способност да бљује ватру, али не ради сличности са митским
змајем већ ради наглашавања његове монструозности. Арапин личи на Тугарина Змејевича или Идолишча из биљина, те је често јак али туп џин. Спољашња мотивација за грађење представе Црног Арапина, верује се, потиче
из периода пре турске владавине, када су Јужни Словени дошли у контакт са
Муанцима (Арапи или Африканци). За време турске владе епска представа
Црног Арапина се на различите начине мења, али није неопходно рећи да
се у њеној основи крије слика турског народа.
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Турци који су представљени као љуте гује у косовским митовима појављују се као доносиоци сумрака за српске богове.
То што се Секула у српском војном логору појавио у облику крилате
змије очигледно је било ризично. Он је знао да ће тако вероватно постати
мета српских стрелаца, што је јасно из његовог упозорења: „не гађај у змију“.
Али, ако је тако, зашто се он претворио у шестокрилу змију? Да није имао
намеру да узме неко друго обличје?
У вези са овим питањем српски етнолог В. Чајкановић нуди два могућа
објашњења. Једно објашњење се заснива на мотиву чаробњачког надметања
у трансформацијама које се појављује у ра зним светским причама, а по другом објашњењу Секула, који је змај, искористио је ту своју особеност и претворио се у змију.
И у српској народној књижевности је познат мотив о надметању претварањем између два чаробњака. На пример, у приповеци коју је Вук Караџић
забележио, Ђаво и његов шегрт (Вук, Приповјетке, бр. 6), два чаробњака
који су у исто време и учитељ и ученик и рива ли, надмећу се, ризикујући
животе мењањем својих обличја. Рецимо, кад се један пре твори у голуба,
дру ги се пре твори у копца па поју ри голуба. На крају се први пре твори у
царичин прстен. Царица баци прстен о земљу, а он се претвори у ма ло зрно
проса које улети у царичину чизму. Уто се други чаробњак претвори у петла
и покуша да поједе просо. Али се зрно претвори у мачка, који задави петла.
У вртоглавом развоју борбе већу шансу за победом има онај који преузме иницијативу, ко има јаче оружје, односно ко узме прикладнији облик.
У борби са Турцима Секула је увек предњачио, али да би сасвим скршио непријатељску надмоћност, иако је знао за опасност, претворио се у крилату
змију. Ово је прво Чајкановићево објашњење.
Према српским народним веровањима, Секула је, једнако као и многи
јунаци јуначких епских песама, био змај. Као што смо већ изложили, змај и
змија имају исто језичко порекло, а личе и по облику. Каже се да се змај „најчешће појављује у облику крилате змије која бљује ватру и да би се борио
са алама лети пред облаке. У тој прилици подсећа на орла“ (S. Troj, SEZ, 17,
154). Змај, опет има „ву чију шапу“, „орлово крило“, „змајево коло под па зухом“, „из уста му модар пламен бије“ (Вук, Српски рјечник. „змајогњени“).
Змај може да лети било тако што раширили скривена крила било што огрне
„пламени огртач“ (Вук, II, бр. 42). Или му пак у помоћ пристигне небески коњ.
Да је коме стати па гледати
Крилатога вранца од мејдана
И ју нака змајовита тела
На крилима вранац полетио,
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А из змаја огањ посипаше,
Преко војске Ву че прелетио
(Петрановић, II, бр. 41)

Тамносиви орао или соко углавном је у словенским епским песмама
песнички симбол јунака. Сматра се да змај личи на орла када лети небом.
Змај Огњени Вук је од младости био познат као изврстан соколар (Петрановић, II, бр. 41). У народном веровању змај се претвара у орла или сокола и
бори против непријатељских демона. Пошто је Секула био змај, објашњава
се, могао је за борбу да узме и облик змије.
Које је од ова два објашњења тачно? Чајкановић закљу чује „истина је
вероватно негде на средини. Певачу је био познат мотив двобоја два чаробњака
(ово је за њега пола зна тачка). С друге стране, зато што има карактеристике
змаја, Секула је, у вези са целим догађајем, најприкладније изабран лик.“57
Према Буркхартовом тумачењу, „овде је јасно у питању стари шаманистички мотив, односно преузимање облика животиње с душом.“ Када се
убије тотемска животиња и првотни власник душе безусловно умире. Корен
овога је у старом схватању из ловачког друштва о тотемским животињама по
коме је душа скривена у обичном предмету или животињи која је чувар њеног
живота. То што је Секула испољио спољни облик своје душе кроз крилату
змију или змаја говори о томе да је змај Секулина јуначка суштина и, каже он,
не треба да буде негативно оцењивана, како певач додаје кроз Јанкове или
Ђу рине речи.58 Уз то, према Буркхарту, у македонским и бугарским народним епским песмама се не појављује у јасном песничком облику мотив два
облика душе (крилата змија и соко), али у неким песмама се може претпоставити коришћење сличног мотива, на пример, боре се Марко као соко и
бугарска ламя (Tомић 1909: 181; Шапкарев 1891–1894: 15). Ту се соко сматра
тотемском животињом јунака. Уопштено, у јужнословенским епским песмама соко се сматра тотемском животињом јунака.

4. Заједничке особине епске поезије
4.1. Деца истог мита – веровање у кућну змију и симбол змаја
Представа о чудовишту са телом змије је позната међу свим словенским
народима и вероватно је пренета на Балкан након што је доведена у везу са
57
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Чајкановић, В. Мит и религија у Срба. Београд, 1973, стр. 41–44.
Ibid., Burk hart, стр. 477.
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змајем.59 Уз то, веровање у змаја на Балкану вероватно је у корену обожавања
кућне змије као бога заштитника.
Према српском народном веровању, у свакој кући се на ла зи змија заштитница по имену чуваркућа или бла зна. Кућ на змија живи или поред
прага или испод огњишта, има тело бело као снег, а дешава се да пева када
укућани нису ту. Смрт ове змије доноси смрт господара или господарице, па
се не сме убијати. Уколико би се грешком убила, да би се спречила клетва,
мртво тело се умота у тканину и брижљиво сахрани. Да змија не би одбацила
укућане, предузимају се разне мере заштите, као што је давање млека и слично. Кућна змија штити животе људи и доноси им срећу. Ово веровање у кућну змију ствара змајевите јунаке у јуначким народним песмама или змијоликог јунака какав је у народној причи Змија и младожења (Вук, Приповјетке,
бр. 9). Уколико змај напусти земљу или змија кућу, долази до свакаквих несрећа и непогода.
Веровање у кућну змију је заједничка карактеристика Срба, Бу гара,
Молдаваца, Румуна, свих народа на територији Балкана и дуж Дунава, и ово
анимистичко веровање у кућног заштитника је повезано са обожавањем предака. Верује се да се душе предака и умрлих чланова породице појављују у
облику змије. Обожавање кућне змије као душе предака појављује се и на
украсима надгробних споменика.
Још једна особеност обожавања змије на Балкану била би њена улога
заштитника њива и имања. То је очу вано у пољопривредним ритуа лима
везаним за сетву и жетву. Међу обредима који се заснивају на веровању у
сигурно богат род или обилату жетву јесте онај да пре сетве змијска глава
провири међу житом, односно да се за Ускрс јаје с насликаном змијом закопа
у поље. Сматра се да је змија, као заштитник усева, у балканском и македонском фолклору постала змај који штити сетву и бори се против лошег времена
што наноси штету.
У балканском народном веровању змија је и заштитник извора и бунара.
Изла зак змије, верује се, пока зују киша и влага. На Балкану има делова где
се сликама змије украшава камење око бунара, што је остатак старог обожавања змије као ду ха заштитника бунарских извора.
Представа змије каква је горе описана, а која постоји међу балканским
словенским народима, не може се видети међу Источним Словенима, иако не
можемо да тврдимо да не постоји. У руским народним причама, змије једу
људе или пак отимају или заводе лепотице, укратко повезане су са представом о људским непријатељима. У руским епским песмама мотив убијања змаја доминира, док мотива змајевитих или змијоликих јунака нема. У српским
59
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народним епским песмама убица змаја носи име Змај или Змајевић, а у руским
то име носи страна против које се јунаци боре (Змей, Змеевич). У руским
биљинама је познат јунак Волх Всеславјевич коме је отац змај, али је његова
права природа – вукодлак. Јакобсон ову биљину посматра као глорификацију
кнеза вукодлака, у којој се повезују старе словенске митске приче о вукодлацима и историјска личност кнеза Всеслава Полоцког (1044–1101). Он, уз помоћ
детаљне упоредне филолошке методе, испитује везу између епског Волха и
кнеза Всеслава који се појављује у хроникама и у Слову о Игоровом походу,
да би затим све то упоредио са српском епском песмом Змај Огњени Вук и за
обе открио заједничку митску мајку, тј. тематско исходиште, ука зујући при
томе на неколико изузетно кореспондирајућих елемената у самом митском
језгру. Према Јакобсоновом истраживању, и руски јунак вукодлак и српскохрватски змајевити јунак потичу од првотног вешца (*vьlĸъ) из традиционалне структу ре заједничке словенске епске песме.60
Амајлија из руског доба са сликом змије под називом змеевики показује
да се и код Источних Словена јавља ло обожавање змије. На та лисману би
око људске фигуре или главе била обмотана змија, или би на њему била фигура спојених змија које се рачвају. Овај мотив змије се тумачи на два начина.
Према једном тумачењу, слика змије симболизује зло или болести, а амајлија има снагу против тога. Овакав начин посматрања змије подудара се са
гледањем Источних Словена на змију као на облик зла. Према другом тумачењу, змија на амајлији је симбол добра и здравља и има значење заштитника
људи. Ова позитивна представа змије може се посматрати као траг старе балканске култу ре која је стигла у Кијевску Русију преко Византије. На старом
Балкану, посебно у Тракији, змија је обожавана као подземни ду ховни исцелитељ.
У Руском државном музеју чува се амајлија змеевик, златна огрлица
са портретом под именом Черникова огрлица. Ова амајлија са краја једанаестог века, пронађена 1821. године у шуми поред Черникова, на обе стране
има слике – главу Медузе Горгоне и портрет Арханђела Ми хаи ла – насликане у средини кружно исписаних слова. Верује се да су ове две слике имале исту улогу: да чувају власника од зла. Слова су исписана на два језика,
на грчком је написана враџбина, а на словенском моли тва за зашти ту Васи лија. По тврђено је да је ова амајлија, на основу вред ности мате рија ла,
прецизности изра де и са држаја моли тве, при па да ла вели ком кијевском
кне зу који је уједи нио Руси ју, кне зу Вла ди ми ру Ва си ли ју Монома ху.61
60
Ibid., Jakobson (with Ružičić), Selected Writings, vol. IV, стр. 369–379.
61
Руски музеј – Кремљин, Коданша „Светски музеји“ 26, Токио, 1969. Слика 81,
објашњење стр. 169.
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Ова амајлија је посебно интересантна и као документ такозваног двоверја,
мешања паганске (слика 2: Медуза са змијоликом косом као древни заштитник од зла и враџбина на грчком) и хришћанске вере (портрет поглавара
анђела Михаила и молитва на словенском).

Слика 2: Државни музеј Русије, Кремљ

Сматра се да је постојање ових древних амајлија, пошто црквено забрањивање није дало резултата, у вези са преносом изворног значења у хришћанске симболе.
Међутим, подаци о змијским амајлијама су ретки (до сада је ископано
свега око 100 примерака). Будући да нису донети закључци о томе када и где
су се они користили, не може се са сигурношћу рећи да су у руском фолклору постоја ли елементи обожавања змије.62
62
Седова, М. В. Новгородские амулеты-змеевики // Кульֳура Древней Руси,
Москва, 1966, стр. 243–245. У вези са веровањем у кућне змије код Словена в. Златковская, Т. Д. Некоторые древнебалканские элементы в фольклоре и этнографии
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4.2. Поређење епских песама о убијању змаја
Проп схвата змаја описаног у биљини Добриња и змај као крајње стару
митску представу. Он је покушао да у овој биљини види мотив борбе између змаја као отимача жена и јунака, али такав мотив није присутан у руским
епским песмама. Проп претпоставља да Добриња (или његов претходник)
креће на пут зато што је његова жена, или пак сестра, отета, односно да би
ишао у прошњу, на венчање, па пошто је нестао овај разлог (да поврати отету
жену или сестру, односно да је испроси), Добриња изла зи из куће само да
би се купао у реци.63 Рибаков критикује ову Пропову тезу као „крајње неочекивани закљу чак“ којим се потиру прецизни резултати историјске школе.64
Пропова теза је „неочекивана“ зато што јој недостаје компаративно-истраживачки увид. У каснијим годинама, Проп је епске песме са темом убијања
змаја, као темом типичном за период пре оснивања државе, упоређивао са
другим песмама насталим на вишим ступњевима развоја народа, те на основу
тога заговарао неопходност историјског истраживања. Проп истиче: „Када
народ дође у свом развоју до стадијума формирања државе, у његовим епским
песмама дола зи до суштинских промена. Старе епске песме се преправљају,
а у исто време се стварају нове епске песме у којима се рефлектује држава
и њен интерес (песме које опевају борбе са Татарима и др.). Идеологија клановског система судара се са интересима новоосноване државе. Судар две
идеологије у старим мотивима захтева детаљно испитивање. Оваква испитивања на зивају се историјска. Змај који је некада отимао жене сада заробљава не само жене већ Русе, људе из Кијева. Јунаци више не спасавају кћерке
већ Кијев од напада змаја. Теме попут Добрињиног убијања змаја треба
посматрати кроз упоредну грађу. То је тек један пример, али је на основу
гореизнесеног јасно да је немогуће одредити еру настанка оваквих биљина.
Такве биљине нису створене једног дана, сата или године, већ су производ
читавог тока историје. [...] Епске песме у себе упијају нови историјски амбијент у ком су се нашле. Тај процес усвајања наставља се и касније. Оне личе
на стратуме од којих настају слојеви ра зних геолошких периода.“65 Овакав
Пропов одговор, који је пред крај живота дао на Рибакову критику новоисторијске школе, осликава сличности и разлике између историцизма историјске
школе и Проповог историцизма.
южных славян и восточных романцев // Эֳническая исֳория и фоляклор, Москва,
1977, стр. 185–202.
63
Ibid., Пропп, стр. 189.
64
Ibid., Рыбаков, стр. 69.
65
Пропп, В. Я. Об историзме фольклора и методах его изу чения // Фольклор
и дейсֳвиֳельносֳь, Москва, 1976, стр. 124.
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Путилов је, вероватно на основу овог Проповог схватања, покушао да
детаљно упореди руске биљине и јужнословенске епске песме на тему убијања змаја. Путилов скреће пажњу на почетну ситуацију из које произила зи
борба јунака са змајем у јужнословенским јуначким епским песмама као на
главни покретач којим се објашњавају каснији поступци и развој догађаја, те
текстове са јуначким епским песмама о убијању змаја дели, према почетној
ситуацији и с њом повезаном темом сусрета, на три групе.
У првој групи змај је господар воде и појављује се као чувар извора.
На пример, међу бугарским епским песмама постоји једна о седам кра љева
на путу по свету са младим јунаком Секулом, који се, кад се приближе бунару да би узели воде, сусрећу са змајем. Бунар је чувао змај са три главе. Да
би Секула сваком кра љу дао воде да пије, мора да иде на извор седам пута.
Када је стигао осми пут, змај се пробудио и прогутао Секулу до колена. Секула је сабљом покушао да посече змаја, али га је змај до пола прогутао па му
је исекао само део бедара. На крају, Секули помажу виле да убије змаја и да
се изву че из бунара. У овој песми улога јунака је до једне мере пасивна и, у
једном свом архаичном делу, пока зује повезаност са народним причама.
У другој групи песама змај је господар језера који плаши људе и врши
насиље над њима. У старој фолклорној ситуацији, људи су мора ли сваког
дана да змају приносе за жртву живу девојку коју би змај појео. У јужнословенским епским песмама ова тема развила се у успех Светог Ђорђа у убијању
змаја. Кад ред за жртвовање падне на кра љеву кћер, она одла зи код змаја
али тамо среће Ђорђа, који змаја убија и тако спасава све девојке које је у
претходних годину дана змај прогутао. Специфичност свих варијанти ових
песама јесте религозан, побожан крај.
У другим песмама змај напада села и уништава жито и лозу, гута људе
и захтева намете. Тематски је овоме блиска песма у којој троглави змај затвори главни пут, па кроз уску равницу не могу да прођу ни птице, а камоли
људи. Међу руским епским песмама слична је тема у биљини Славуј разбојник. У оваквим песмама убијање змаја често добија значај националног достигнућа.
Заједно са развојем теме, долази до пораста броја јунака који се по реду
боре са змајем. Међу њима змај једног прогута, или од почетка њих неколико
од страха побегне, па на крају преостали јунак (то је углавном Марко) побеђује змаја, мачем му распори стомак и спасе тек прогутане јунаке, као и раније
жртвоване људе. Јунак људима доноси добру вест о ослобађању од змаја.
У трећој групи су песме о јуначкој женидби које обу хватају и епизоду
са убијањем змаја. Колону просаца која је кренула по младу на повратку кући
пресреће змај да би им младу отео. Троглави змај сватовској колони пресеца
пут. Сватови се престраве и побегну, оставивши младу и девера саме. Девер
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је пријатељ просца који испуњава задатке младиног оца и храбро убија змаја. Функција змаја који отима младу позната је у многим старим народним
причама, али у јужнословенским епским песмама змај је често Арапин, те
иако је то у почетку био змај, он губи тај облик и трансформише се или у
слугу таста који је пога зио заклетву (појављује се са страшном маском или
животињским крзном по тастовом наређењу да би од просаца уграбио назад
младу) или у Турчина (Османлија који је узимао свадбарски порез).66
Змај из руске биљине Добриња и змај показује бројне заједничке карактеристике са митолошким змајем из јужнословенских епских песама.
Прво је ука зано на везе између змаја и воде. Типична улога змаја јесте
чување извора воде. У јужнословенским епским песмама водени извор је дубоки бунар у шуми, а у биљини је то река. Проп сматра да ова река избацује
дим, варнице и пламен, али Путилов сматра да „ватрена река“ нема константне карактеристике већ да постаје попут ватре када се појави змај.
Већ смо наводили да је повезаност змаја и планине у биљини веома
чврста. И Проп и Путилов стаништем Змаја Горинича сматрају реку, али је
то заправо планина. Змај се не појављује из реке већ однекле, а у великом
броју слу чајева, долеће „из да леког поља“. Право место за змаја из биљине
јесу Сорочинске планине. Карактеристика змаја из биљине да у исто време
буде и господар воде и господар планине готово да се не појављује у јужнословенским епским песмама, каже Путилов, али је у биљини ипак нејасно да
ли је змај заштитник воденог извора. У јужнословенским епским песмама
важна црта змаја је његова улога чувара извора, те он живи на дну дубоког
бунара и не изла зи на земљу већ чека да јунак од жеђи сиђе у бунар по воду.
Према Путилову, прва борба између Добриње и змаја у биљини Добриња
и змај јесте борба са змајем као чуварем воде, због чега је пореди са првом
групом јужнословенских епских песама, док другу борбу са змајем као отимачем пореди са дру гом гру пом јужнословенских епских песама. Змај из
пасивног заштитника митских граница земље прелази у непријатеља руских
територија. Овај историјски процес коме подлеже тема убијања змаја, који се
у јуначким епским песмама развија међу различитим темама, у руским је
биљинама концентрисан на једну тематску област.
Путилов скреће пажњу на карактеристичан мотив слу чајног сусрета
јунака и змаја у јужнословенским епским песмама, и пореди такве почетке
песама са уводним делом у биљини Добриња и змај. Изненадност сусрета са
змајем умањује се имплицитним наговештајем о змајевом постојању, али таква упозорења јунаци занемарују. Јунаци епских песама карактеристични су
66
Ibid., Пу ти лов, стр. 34–35; Его же, Русские и южнославянские эпи ческие
песни о змееборстве // Русский фольклор, XI, 1968, стр. 32–35.
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по томе што не маре за опасност, игноришу упозорења и крше забране. Као
и Секула из јужнословенских епских песама, Добриња из биљине игнорише
мајчин савет, крши забрану и купа се у реци, што за последицу има сусрет
са змајем без претходне припреме. Из перспективе директног развоја тема,
и у биљинама и у јужнословенским епским песмама уводна епизода доводи
јунака до воде у којој живи змај. Јунак било због жеђи било због купања иде
ка води.67
Проп скреће пажњу на то да уводни део у биљини Добриња и змај нема
спољашњи мотив за сусрет јунака и змаја, али показује развој јунака као ослободитеља од змаја. Добриња је од младости волео лов и том приликом би
„газио змијице“, што је било његово прво јуначко искуство. Не постоји спољни
покретач његовог сусрета са змајем, али слуша лац постепено почиње да га
наслућује.
Стал молоденький Добрынюшко Микитинец
На добром коне в чисто поле поезжибать,
Стал он малых змеенышев потаптывать.
(Гильфердинг, бр. 79)

Проп каже да су ови стихови изузетно важни јер ука зују на развој судбоносног јунака чија је улога да спасе отаџбину од недаће која је напада у
Рја зану, дубоко у унутрашњости Русије. Иако у то време Добриња још увек
убија само мале змије, то указује на сусрет са змајем у недалекој будућности.
На овај начин, и без спољашњег мотива, са зрева идеја о сусрету са змајем.
Зачетак ове биљине није нигде ʻспоља’. Он је дубоко унутра. Проп истиче
„раст нове, младе, снажне снаге која ће се успротивити и уништити мрачну,
древну, злослутну и антагонистичку силу.“68
На овај начин, посматрано из угла целокупног садржаја би љине, Добрињино постигнуће у убијању змаја није случајно, већ постоје унутрашњи
разлози који до њега доводе, али пошто се не показују кроз спољашњи почетак, ствара се утисак да ланцу овде недостаје једна карика. Проп покушава
да ту изгубљену карику са почетка, као што смо већ рекли, нађе у разлогу
за полазак Добриње на пут: да би повратио отету жену или сестру. Међутим,
у варијантама руске биљине не наила зимо ни на шта што би то сугериса ло.
Тему змаја као отимача морамо истраживати у поређењу са јужнословенским
епским песмама, али у теми борбе са змајем отимачем не постоји мотив изненадног сусрета јунака и змаја, јер у њима јунак епских песама креће са
намером да уништи змаја.
67
68

Ibid., стр. 42–43.
Пропп, В., Русский ֱероический эֲос, 1958, стр. 178.
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5. Закључак
Биљина Добриња и змај је епска прерада словенске митолошке теме
змаја као „отимача жена“. Иако Проп разлог јунаковог одласка од куће налази
у повратку отете жене (или сестре), пре ће бити да је у питању крвна освета.
У руским епским песмама, међутим, мотив крвне освете (оцеубиство) преко
змајевог сина делимично је видљив једино у биљини Волх Всеславјевич и
да ље се није посебно развијао. Ово је у сагласју са негативним ставом према змају (змији) у руском фолклору, а директно супротно мотиву змајевитог
јунака који се ʻрађа’ из обожавања кућне змије, какав постоји у традицији
епских песама балканских Словена.
Добрињина мајка је удовица и има нешто змајских црта. Сину забрањује да се приближава местима које чува змај – рекама и планинама. Погледи
на свет мајке и сина се не подударају. Она у исто време зна за страхоту реке
Пучај, којом влада змај, и показује антипатије према томе да та река постане
место крштења. Сем тога, мајка сину забрањује да убија ма ле змије, поданике змаја. Иако не зна како да се реши змаја, зна начин да се отерају ма ле
змије, јер клин се клином избија. Мајка сину даје чаробни бич (или тканину)
и подучава га како се он користи. Мада је у руским биљинама ретко да јунак,
мимо сопствених снага, тражи магичну помоћ, у старијим биљинама, као
што је на пример у биљини Волх Всеславјевич, у истом лику преплићу се јунак
и вештац. Совјетски научници мајчину снагу у овој биљини тумаче као траг
из клановског система, али је она у свету фолклора најпре вештица која одговара вили која помаже јунаку у јужнословенским народним епским песмама. И заиста, у биљини Добриња и Маринка мајка је вештица а њена „добра“
магија побеђује Маринкину „лошу“. У сваком случају, слика Добрињине мајке није хришћанска. У биљини Добриња и змај једновремено постоје мајчина
паганска магијска снага и хришћанска снага с неба, па се специфично руско
„двоверје“ јасно може уочити.
Мотив трансформације јунака у змаја, који је типичан за јужнословенске народне епске песме, не виђа се у руским биљинама. Ипак, мотив устрељавања јунака грешком, јер је узео облик непријатеља, као што је слу чај у
епској песми Секула се у змију претворио, постоји и у руским биљинама. У
биљини Аљоша Попович и Тугарин Змејевич јунак Аљоша загрће се у „цветну
одору“ обореног непријатеља Тугарина, због чега га пријатељ Еким с њим
брка и погађа „па лицом од 30 пуда“ ума ло га не убивши. Ипак, у овој биљини не јавља се елемент тотемизма какав се примећује у јужнословенским
епским песмама, нити дола зи до трагичне смрти јунака.
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Руске биљине и јужнословенске епске песме на тему убијања змаја садрже паралеле вредне пажње у митској представи змаја: вишеглавост и вишерепост, чувар извора воде, особине које прате бога грома, као што су црни
облаци, ватра, грмљавина, отимање жена, заробљеници. Међутим, у руским
биљинама „змај који бљује ватру“ (или „огњени змај“) трансформише се у
песнички симбол паганских богова који одумиру, док је у јужнословенским
народним епским песмама постао основа предања о митској глорификацији
појединих историјских личности као змајевитих јунака.
Основна литерату ра
БНТ: Бълֱарско народно ֳворчесֳво IV. София, 1961.
Богишић, В. Народне пјесме из старијих, највише приморских записа.
Београд: Гласник српског ученог друштва X. Београд, 1878.
Бончев, H. Сборник оֳ бълֱарски народни ֲесни. Варна, 1884.
Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, заֲисанные А. Ф. Гильфердинֱом
леֳом 1841 ֱ. т. I–III, изд. 4-е, Москва-Ленинград, 1949–1951.
Данилов, K. Древние российские сֳихоֳворения, собранные Кирֵею
Даниловым. Москва, 1977.
Krauss, F. Slavische Volksforschungen. Leipzig, 1908.
Миладиновци, K. Д. Бълֱарски народни ֲесни. София, 1961.
Милутиновић, С. Пјеванија Црногорска и Херцеговачка I. Leipzig, 1837.
Петрановић, Б. Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине II–III.
Београд, 1867–1870.
Караџић, В. Српске народне пјесме I–IX. Београд, 1887–1902; и: Српске
народне пјесме I–IV. Београд, 1976.
Шапкарев, K. A. Сборник оֳ бълֱарски народни умоֳворения I–III.
София, 1891–1894.
Томић, Ј. Н. Историја у народним епским песмана о Марку Краљевићу
I. Београд, 1909.

313

