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ШИ ГЕО КУ РИ ХА РА

ОСЛО БО ДИ ТЕ ЉИ ОД ЗМА ЈЕ ВА И ЗМА ЈЕ ВИ ТИ 
ЈУ НА ЦИ – КОМ ПА РА ТИВ НО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ 
РУ СКИХ И ЈУ ЖНО СЛО ВЕН СКИХ НА РОД НИХ 

ЈУ НАЧ КИХ ЕП СКИХ ПЕ СА МА1

1. Увод

У сло вен ском фол кло ру жа нр еп ских пе са ма је из у зет но раз ви јен. У 
сло вен ске на род не еп ске пе сме убра ја ју се и ју нач ке пе сме (ру ска были на, 
срп ско хр ват ске ју нач ке пе сме, бу гар ски юна ֵ ки епос), ро до љу би ве пе сме 
(срп ско хр ват ске хај дуч ке пе сме, бу гар ске хайду ֵ ки пе сни – пе сме бал кан-
ских Сло ве на о хај ду ци ма ко ји су пру жа ли от пор Тур ци ма, укра јин ска ду ма), 
исто риј ске по пу ла р не на род не пе сме, ба ла де и слич но. Ме ђу њи ма по се бан 
по ло жај за у зи ма ју ју нач ке еп ске пе сме ко је има ју фор му по пу лар них на род-
них пе са ма. Оне се не мо гу на ћи у свим сло вен ским на ро ди ма већ се ја вља ју 
са мо код Ру са и Ју жних Сло ве на, док их код За пад них Сло ве на не ма. У Ру си-
ји су по зна те под име ном би љи не, а код Ср ба, Хр ва та, Бу га ра, Ма ке до на ца 
и оста лих Ју жних Сло ве на, као пе сме о ју на ци ма, под име ном ју нач ке пе сме. 
Еп ске ју нач ке пе сме су, као ре зул тат до ди ра са дру гим на ро ди ма – Нем ци ма 
и Ма ђа ри ма, код Сло ве на ца до би ле об лик ба ла да, упр кос чи ње ни ци да при-
па да ју ју жно сло вен ским на ро ди ма. Код За пад них Сло ве на не ма еп ских ју-
нач ких пе са ма, али су се раз ви ле ба ла де у ко ји ма се опе ва ју исто риј ске те ме 
и лич но сти. Још увек ни је ја сно утвр ђен раз лог за из о ста нак ју нач ких еп ских 

1 Рад је пр ви пут об ја вљен под на сло вом Ryū ta i ji no eiyū to ryūshin no eiyū – 
Ro sia to mi na mi su ra vu no minshū jo jis hi no hi ka ku kenkyū, у: Tokyō da i ga ku bun ga ku bu 
kenkyū hōkoku: Gogaku Bun ga ku Kōdōgaku ron bunshū, 6(1978): 219–289.
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пе са ма код За пад них Сло ве на, као ни да ли су не ка да и код њих оне по сто-
ја ле. Би љи не су на ста ле за вре ме упо тре бе је дин стве ног је зи ка у Ру си ји, Укра-
јини и Бе ло ру си ји, а би ле су ши ро ко рас про стра ње не као за јед нич ке еп ске 
пе сме, али су се, под ути ца јем ра зних исто риј ских усло ва, очу ва ле са мо у 
Ру си ји, и то у ње ном се вер ном де лу. У Украји ни и Бе ло ру си ји су не ста ле и 
пре ра сле у дру ги, но ви жа нр. Украт ко, сло вен ске ју нач ке еп ске пе сме ре пре-
зен ту ју ру ске би љи не и ју нач ке пе сме бал кан ских Сло ве на.2

Пе ри од од око пет сто го ди на, од 5. до 10. ве ка, био је до ба пре о кре та за 
сло вен ске на ро де. У 6−7. ве ку сло вен ски на ро ди су пре шли у евр оп ски део 
Ру си је, ис точ ну Евро пу и Бал кан и, за вр шив ши сво је по след ње пу то ва ње на 
ис ток, за пад и југ, по че ли да по ка зу ју зна ке др жав но сти. Нај ка сни је до овог 
пе ри о да ро ђе не су еп ске пе сме са ше ма ти зо ва ном струк ту ром на те му мег да-
на два ју на ка ко јим се ре ша ва ју су ко би из ме ђу на ро да или ко је осли ка ва ју 
про до ре стра них не при ја те ља и сл. У та да шњем за јед нич ком жи во ту сло вен-
ских на ро да ег зи стен ци јал ну ва жност има ли су стра на ве ра, крв не ве зе, оби-
ча ји, као што су оти ма ње мла де или же нид ба са же ном из дру гог на ро да, ко ји 
су се осли ка ва ли у ше ма ти зо ва ној на ра ци ји у окви ру на род них еп ских пе са ма.3

Та ко се у сло вен ским еп ским на род ним пе сма ма у је дин стве ни об лик 
по ве зу ју пе снич ка ма шта о про шлим до га ђа ји ма, мит ски еле мен ти и ствар-
не чи ње ни це. Сто га се, ако се на ме ра ва упо ре ђи ва ти еп ска пе снич ка тра ди-
ци ја Ру са и бал кан ских Сло ве на, не из о став но мо ра ју осве тли ти и основ не 
исто риј ске чи ње ни це, ши ре ње и ме ња ње за јед нич ких еп ских те мат ских 
струк ту ра, као и тра го ви сло вен ске ми то ло ги је, а на тај на чин, сво јим пре-
ци зним и на хра брим те за ма за сно ва ним фи ло ло шким и фол кло ри стич ким 
ис тра жи ва њи ма, пи о нир ски су се по ду хва ти ли ком па ра тив ног ис тра жи ва-
ња Ру ских и ју жно сло вен ских на род них еп ских пе са ма Р. Ја коб сон и дру ги.4 
У 19. ве ку се ис ти че зна чај но ис тра жи ва ње М. Халaнског.5

Упо ред на ис тра жи ва ња сло вен ског фол кло ра су ду го вре ме на коп ни ла 
у окви ру Со вјет ског Са ве за, али су ожи ве ла од 1958. го ди не, ка да се у Мо скви 

2 Крав цов, H. И. Славянский фольклор. Мо сква, 1976, стр. 140–143. И: Эֲос 
славянских на ро дов. под ред. П. Г. Бо гатыре ва. Мо сква, 1959, стр. 7–23, 90–107, 
173–192, 359–381. 

3 Смир нов, Ю. И. Славянские эֲи че ские ֳра ди ции. Мо сква, 1974, стр. 24.
4 Ja kob son, R. (with Szef tel, M.). The Vse slav Epos. In: Rus sian Epic Stu di es. 

Me mo irs of the Ame ri can Fol klo re So ci ety. Vol. 42 (1947), pp. 13–86; (with Ru ži čić, G.). 
The Ser bian Zmaj Og nje ni Vuk and the Rus sian Vse slav Epos. In: An nu a i re de l’In sti tut 
de Phi lo lo gie et d‘ Hi sto i re Ori en ta les et Sla ves, X (1951), Brüssel, стр. 343–352. 

5 Ха лан ский, M. Южно славянские ска за ния о Кра ле ви че Мар ке в связи с 
про из ве де ниями рус ско го быле во го эпо са. Рус ский фи ло ло ֱи че ский весֳ ник, т. I–IV, 
27–34, Вар ша ва, 1893–1896.
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одр жао Че твр ти ме ђу на род ни са ста нак сла ви ста на ко ме је екс по зе ко ји је 
из ло жио В. М. Жи р мун ски6 сна жно ути цао на то да Б. Н. Пу ти лов по кре не 
упо ред на и ти по ло шка ис тра жи ва ња ру ских и ју жно сло вен ских ју нач ких 
еп ских пе са ма,7 а Ј. И. Смир нов про гре сив на ис тра жи ва ња за јед нич ких сло-
вен ских еп ских пе са ма, чи је ком па ра тив не ме то де, мо же мо сло бод но ре ћи, 
осли ка ва ју је дан пе ри од у исто ри ји ис тра жи ва ња сло вен ских на род них ју нач-
ких пе са ма у Со вјет ском Са ве зу. 

Жи р мун ски је за го ва рао ти по ло шко осве тља ва ње слич но сти у фол клор-
ном ства ра ла штву као основ ни пра вац ком па ра тив них ис тра жи ва ња фол кло-
ра ра зних на ро да, док је Пу ти лов, све ви ше се уда ља ва ју ћи од та квих ста-
тич них при ла за, на ги њао ка раз вој но и сто риј ским ис тра жи ва њи ма, те та ко 
слич ност сло вен ских еп ских пе са ма раз у мео са мо као јед ну фа зу у се ри ји 
про ме на, за јед нич ку раз ли чи тим на ро ди ма, тј. као ета пу у про це су ства ра ња 
еп ских пе са ма. Пу ти лов је, на осно ву де таљ них по ре ђе ња ру ских би љи на и 
ју жно сло вен ских ју нач ких еп ских пе са ма, раз вој сло вен ских еп ских пе са ма 
раз вр стао у три фа зе:

1) фан та стич но-исто риј ске еп ске пе сме, а ме ђу њи ма су глав не пе сме ко је 
об ра ђу ју те ме ју нач ких бор би про тив зма је ва (или чу до ви шта);

2) хе рој ско-исто риј ске еп ске пе сме, ме ђу ко ји ма су глав не пе сме о ју на ци-
ма и про сид би или оти ма њу де вој ке, пле мен ским су ко би ма, ра тар ском 
ју на ку, ју нач кој смр ти и др.;

3) ре ал но-исто риј ске еп ске пе сме, нпр. пе сме о Ко сов ском бо ју.
Пу ти лов, на осно ву по сто ја ња за јед нич ких осо би на ме ђу сло вен ским 

еп ским пе сма ма, не ги ра ме ђу соб не ути ца је еп ских пе са ма или по зајм љи ва ње 
те ма. Из ње го вог угла, у раз во ју сло вен ских еп ских пе са ма ва жну уло гу игра-
ју срод ност ства ра лач ког про це са и жан ра. Упра во та срод ност је нај о чи глед-
ни ја у фан та стич но-исто риј ским еп ским пе сма ма. Пу ти лов, за тим, осве тља-
ва ју ћи раз ли ке и слич но сти у те ма ма и жан ров ским од ли ка ма из ме ђу ру ских 
би љи на и ју жно сло вен ских еп ских пе са ма, ука зу је на то да док су ју жно-
сло вен ске еп ске пе сме бо га те фан та стич но-исто риј ском те ма ти ком, до тле 
су за ру ске би љи не ти пич не хе рој ско-исто риј ске те ме.

Цен трал на фан та стич но-исто риј ска те ма на ко јој се за сни ва срод ност 
ис точ них и ју жних сло вен ских еп ских пе са ма је сте те ма осло бо ди те ља од 
зма је ва за ко ју се сма тра да на ста је у пе ри о ду пре фор ми ра ња на ци ја.

У овом ра ду по ку ша ће мо да упо ред но и исто риј ски ис тра жи мо нај ста-
ри ји ни во на род них ју нач ких еп ских пе са ма Ис точ них и Ју жних Сло ве на ко је 

6 Жир мун ский, В. М. Эпи че ское твор че ство славянских на ро дов и про блемы 
срав ни тельно го из у че ния эпо са. Ис сле до ва ния ֲо славянско му лиֳе ра ֳ у ро ве де нию 
и фолькло ри сֳи ке. Мо сква, 1958.

7 Пу ти лов, Б. Н. Рус ский и южно славянский ֱе ро и че ский эֲос. Мо сква, 1971.
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за те му има ју бор бу про тив зма је ва. У пр вом по гла вљу, ба ви ће мо се ру ском 
би љи ном До бри ња и змај (или Змај Гор нич), уз осврт на сло вен ске еп ске 
пе сме, раз ма тра ће мо раз не те о ри је у ве зи са овом би љи ном и из не ти сво је 
ко мен та ре. Том при ли ком, ра ди но вог вред но ва ња фун да мен тал них оства-
ре ња тзв. исто риј ске шко ле, те жи ште на ших об ја шње ња би ће до брим де лом 
за сно ва но на исто риј ским чи ни о ци ма као мо ти ви ма у оштрој бор би про тив 
зма је ва, јер сма тра мо да основ на ори јен та ци ја исто риј ске шко ле, ко ја ин си-
сти ра на на ци о нал ним осо бе но сти ма еп ске по е зи је, за пра во ни је кон тра дик-
тор на са упо ред ном ис тра жи вач ком прак сом. У дру гом по гла вљу, пр вен стве-
но ба ве ћи се две ма срп ским ју нач ким еп ским пе сма ма – Ца ри ца Ми ли ца и 
змај од Ја стреп ца и Се ку ла се у зми ју пре тво рио, раз ма тра ће мо осо бе но сти 
зма ја у ју жно сло вен ској еп ској пе сми и при ро ду ју на ка – осло бо ди те ља од 
зма ја као зма је вог де те та. Иа ко не мо же мо у пот пу но сти ре ћи да се Пу ти лов, 
Смир нов и оста ли со вјет ски на уч ни ци у сво јим упо ред ним ис тра жи ва њи ма 
сло вен ске еп ске по е зи је ни су ба ви ли пи та њем ју на ко ве тран сфор ма ци је у 
зма ја, ипак мо же мо ре ћи да та те ма за њих ни је би ла цен трал на. Сма тра ју ћи 
да се зма је ви ти ју на ци мо гу пра ти ти чак до то те ми стич ког пе ри о да Ју жних 
Сло ве на, у тре ћем по гла вљу, на осно ву фол кло р них и ет но граф ских по да та ка, 
по ку ша ће мо да ре кон стру и са ни сло вен ски на род ни кон цепт зма ја по ве же мо 
са ве ро ва њем у зми ју чу вар ку ћу, а за тим да ис точ ним и ју жним сло вен ским 
ју нач ким еп ским пе сма ма о из ба ви те љи ма од зма ја при ђе мо кроз исто риј ску 
тран сфор ма ци ју зма ја од мит ског сим бо ла ста рих Сло ве на.

Ста ри мит ски сим бол, змај, вре ме ном се ме шао са но вим еле мен том 
спољ ног на род ног и др жав ног не при ја те ља, али и овај, ре ла тив но ка сни је до-
би јен об лик зма ја, та ко ђе че сто чу ва мит ско-фан та стич не осо би не.

2. Бор ци про тив зма је ва – ју на ци ру ских на род них еп ских пе са ма 

2.1. Би љи на До бри ња и змај
Ме ђу ру ским на род ним еп ским пе сма ма ко је го во ре о бор би про тив 

зма је ва нај ар ха ич ни ји об лик чу ва би љи на До бри ња и змај. То је и нај о до ма-
ће ни ја би љи на, за бе ле же на у ви ше од 60 ва ри јан ти,8 а ако се ра чу на ју све 
ње не ком би на ци је, по ло вич не и адап ти ра не вер зи је, до да нас је са чу ва на у 
107 ва ри јан ти.9 

В. Г. Смо лиц ки пре ма струк ту ри ње ног са др жа ја, ко ји се у осно ви са сто-
ји од бор бе До бри ње про тив зма ја Го ри ни ча на кон су сре та за вре ме ку па ња 

8 Аста хо ва, А. М. Былины Се ве ра. т. II. Мо сква – Ле нин град, 1951, стр. 732.
9 До брыня Ни ки ֳ ич и Але ֵ а По ֲ о вич. Мо сква, 1974, стр. 371.
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у ре ци, де ли тек сто ве ове би љи не на оне из под руч ја је зе ра Оње га и оне из 
под руч ја Ар хан гел ска. У ве ћи на тек сто ва из око ли не је зе ра Оње га До бри ња 
се два пу та бо ри са зма јем. Пр ва бор ба од ви ја се на оба ли ре ке и у њој До бри-
ња по бе ђу је зма ја ко ји га је на пао за вре ме ку па ња, али му по ште ђу је жи вот, 
јер га змај мо ли за кли њу ћи се да ви ше ни ка да не ће до ле те ти у Ру си ју и да 
не ће за ро бља ва ти љу де. Ка ко је, ме ђу тим, змај по га зио обе ћа ње и отео се-
стри чи ну кне за Вла ди ми ра, До бри ња се по но во бо ри са зма јем, по бе ђу је га 
и за јед но са прин це зом осло ба ђа број не за ро бље не љу де. Тек сто ва, као што 
су они из Пе чо ре, Ме зе ња, Кур ге, Пи ње ге итд., из под руч ја Ар хан гел ска има 
ви ше не го оних их из под руч ја је зе ра Оње га, али се у њи ма До бри ња са зма-
јем бо ри са мо је дан пут и та да га по бе ђу је. Сма тра се да тек сто ви из под руч ја 
је зе ра Оње га бо ље ба шти не дух ста ри на.10

Ме ђу број ним тек сто ви ма би љи не До бри ња и змај по при по ве дач кој 
за о кру же но сти и умет нич ким ква ли те ти ма из два ја се јед на вер зи ја пре ма 
пе ва њу стар ца Тро фи ма Рја би њи на (в. Гильфер динг, II, бр. 79) и јед на се ља ка 
Абра ма Чу ко ва (в. Гильфер динг, II, бр. 148) из род ног По ве ње ца са се вер не 
оба ле је зе ра Оње га. На да ље ће мо се, при да ва њу основ ног при ка за би љи не, 
ко ри сти ти пр вен стве но Гиљ фер дин го вим тек стом бр. 79, а по ма га ће мо се 
тек стом бр. 148.

Ју нак До бри ња Ни ки тич (или Ми ки тич) уз ја ха ко ња, оде на по ље и та мо 
по га зи број не ма ле зми је. Ка да се вра тио ку ћи, мај ка му за бра ни сле де ће:

Не съез жай-ко  ты, мо ло денько й До брынюшк а,
Да ты да ле че да ле че во чи сто по ле,

Ко тым славныем го рам да к со ро чин ски им,
Да ко тым но рам да ко зме иныем,

Не топ ци-ко ты там малыех змеёнышев,
Не вхо ди-ко ты во норы в зме иные,

Не выпущай-ко по ло нов от туль ра сейски их;
Не съез жай-ко  ты, мо ло денько й До брынюшк а,
Ко той слав ною ко ма ту шки к Пу чай-ре ки,
Не хо ди-ко  ты ку паться во Пу чай-ре ки,

То Пу чай-ре ка очюнь сви ри пая,
Во Пу чай-ре ки две струйки очюнь быстрыих:
Пер ва стру еч ка в Пу чай-ре ки быстрым быстра,
Дру га стру еч ка быстра, быдто огонь се кет.

(Гильфер динг, II, бр. 79)

10 Смо лиц кий, В. Г. 1971. Были на о До брыне  и змее. Рус ский фольклор. XII: 
181–182.
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До бри ња ни је по слу шао мај чи не ре чи већ је обу као све ча но оде ло и 
уз ја хао ко ња, и опа сав ши крат ки мач (не ра ди кр ва ве бор бе већ из мла да-
лач ког ка при ца) од ја ха у по ље. Сти гав ши та мо, по же ле да иде до још да љих 
Со ро чин ских пла ни на. Из да на у дан је пу то вао, и по пљу ску и по ме се чи ни, 
и ко нач но сти гао до Со ро чин ских пла ни на. Та мо је це лог да на га зио и уби-
јао ма ле зми је.

Ода тле се упу ти у пре сто ни цу Ки јев и, док је по сте пи те рао ко ња, 
по же лео је да оде на ре ку Пу чај. Сти гав ши до ње, си ђе са ко ња и, док је по-
сма трао ову ве ле леп ну ре ку, по же ле да се у њој оку па те се ски де го и уђе у 
во ду. Пра ље ко је су та мо би ле ре ко ше му да се у тој ре ци не сме ку па ти го 
и да тре ба да об у че ко шу љу од бе лог ла на, али их он ни је слу шао. 

До бри ња пре пли ва јед ну ду жи ну, па дру гу, па кад сти же до сре ди не 
ре ке, од лу чи да за ро ни. У том тре нут ку за чу се гр мља ви на и да ле ко из сте пе 
до ле те змај са три гла ве и два на ест ре по ва, уда ри на До бри њу и згра би га пре-
те ћи му да ће га или оте ти и од ве сти или на ва три ис пе ћи и жи вог по је сти. 
Ју нак се ни је упла шио већ је пли вао по бр зој ре ци из ра ња ју ћи час на јед ној 
час на дру гој оба ли. Док је пли вао се тио се мај чи них ре чи. Кад је иза шао на 
стр му оба лу, змај га оба су вар ни ца ма не би ли га спр жио. Ју нак, ког је змај 
на пао док се ку пао, код се бе ни је имао ни ка кво за бор бу нео п ход но оруж је. 
Док је гле дао уна о ко ло, угле да на оба ли ʻгрч ки ше шир’ („кол пак да зе мли 
гре че ской“) ко ји до хва ти и жу стро ба ци ка зма ју. Змај се уз тре сак сру ши на 
зе мљу. Ју нак му ско чи на гру ди и кре ну да му по се че све три гла ве, ка да змај 
за ва пи за жи вот и по ну ди му при мир је.

Мы на пи шем с то бой за пи си про меж со бой,
То ве ли ки за пи си не малые:

Не съез жаться бы век по век в чи стом по ли,
Нам не де лать бою дра ки кро во ли тия про меж со бой,

(Гильфер динг, II, бр. 79)

Мы по ло жим с то бой за по ведь ве ли кую:
Те бе не езди ти да ле че во чи сто по ле,

На тую на го ру со ро чин скую,
Не топ тать больше младыих зме енышей,

А не выру чать по ло нов да рус ских,
Не ку паться ти, До брыне , во Пу чай-ре ке.

И мне не ле тать да на святую Русь,
Не но сить людей мне больше рус ских,
Не ко пить мне по ло нов да рус ских.

 (Гильфер динг, II, бр. 148)



273

До бри ња је пу стио зма ја. Ме ђу тим, кад се змај до че пао обла ка из над 
Ки је ва, по че да ле ти те угра би не ћа ку кне за Вла ди ми ра, прин це зу За ба ву 
Пу ча тич ну.

До бри ња уђе у пре сто ни цу Ки јев па оде на го збу код ве ли ког ки јев ског 
кне за Вла ди ми ра. На тој го зби кнез Вла ди мир упи та има ли ме ђу њи ма, ру-
ским вој во да ма и ју на ци ма, не ко га ко би из зма је ве пе ћи не на Со ро чин ским 
пла ни на ма из ба вио прин це зу. На пре по ру ку Аљо ше Гли го ри је ви ча, глав ну 
уло гу у спа са ва њу прин це зе За ба ве до би До бри ња. Вра тив ши се ку ћи ту жна 
ли ца, До бри ња ис при ча мај ци ка ква га је суд би на за де си ла. Мај ка га је те ши-
ла ка ко је ју тро па мет ни је од ве че ри, те да је са да бо ље да је де и лег не да спа ва. 
До бри ња учи ни ка ко му ка за, па се сле де ћег ју тра спре ми и ко њем кре ну на 
пут. На ра стан ку мај ка да ро ва си ну сви ле ни бич („пле точ ка шел ко ва“), ко јим 
мо же да се од бра ни од ма лих зми ја, и под у чи га ка ко се он ко ри сти.

Ты возьми-ка эту пле точ ку шел ко вую.
А ты бей бур ка да про ме жу но ги,
Про ме жу но ги да про ме жу уши,
Про ме жу но ги да ме жду зад ние,–

Ста нет твой бу ру шко под ска ки вать,
А зме енышей от ног да он отряхи вать
Ты при топ чешь всех да до еди но го.

(Гильфер динг, II, бр. 148)

До бри ња од ја ха да ле ко у по ље и, баш као што је мај ка пред ви де ла, кад је 
до шао до Со ро чин ских пла ни на, да ље ни је мо гао од број них ма лих зми ја 
ко је по че ше да ује да ју ње го вог ко ња за но ге. Та да До бри ња учи ни ка ко га је 
мај ка под у чи ла, пу че сви ле ним би чем ко њу из ме ђу уши ју и зад њих но гу, те 
он сна жно по тр ча, отре се зми ји це и све до јед не из га зи.

По том из пе ћи не иза ђе змај с ко јим ју нак рас ки ну прет ход но при мир је 
и от по че кр ва ву бор бу. Три да на и три но ћи су се бо ри ли, и ка да је ју нак већ 
ми слио да од у ста не, с не ба за чу глас.

Мо ло дой До брыня сын Ни ки ти нец!
Дрался со Змеею ты трои сут ки,
По де рись со Змеей еще три ча са:

Ты побьешь Змею да ю проклятую.
(Гильфер динг, II, бр. 148)

На кон још це ла три са та бор бе, са вла да зма ја. Али кад из зма ја по те че 
крв, она се три да на и три но ћи не за у ста ви, па се, баш у ча су ка да је ју нак 
већ ми слио да не мо же да ље, опет са не ба за чу глас.
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Ах ты, эй, До брыня сын Ни ки ти нец!
Стоял у кро ви ты тут трои сут ки–
По стой у кро ви да еще три ча са,
Бе ри свое копье да Мур за вец кое
И бей копьем да сыру землю,
Сам копью да при го ва ри вай:

Рас сту пись-ка, ма ту шка сыра земля,
На четыре рас сту пись да ты на че твер ти!
Ты пож ри-ка эту кровь да всю зме и ную!

(Гильфер динг, II, бр. 148)

Зе мља се отво ри и по пи сву зма је ву крв, па До бри ња уђе у ду бо ку пе ћи ну.

Там си дит со рок ца рей, со рок ца ре ви чей,
Со рок ко ро лей да со рок ко ро ле ви чей,
А про стой-сил ы–той и сметы нет.

(Гильфер динг, II, бр. 148)

До бри ња об ја ви љу ди ма да су са да сло бод ни, а прин це зу За ба ву по ве-
де на зад у Ки јев.

Ка ко ту ма чи ти зма ја у овој би љи ни? Ту ма че ња зма ја ко ја ну де ис тра-
жи ва чи мо гу се по де ли ти у сле де ће три гру пе.

(1) В. Ф. Ми лер, М. Н. Спе ран ски и дру ги су у ду гој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка при па да ли тзв. исто риј ској шко ли, ко ја је у До бри њи и ње го вој 
бор би про тив зма ја ви де ла „од раз исто риј ске бор бе уја ка кне за Вла ди-
ми ра, До бри ње, са па га ни ма у Нов го ро ду“, а у зма ју сим бол не вер ни ка.11 
Б. А. Ри ба ков та ко ђе је на ста вио тра ди ци ју ове шко ле.12

(2) В. Ј. Проп, ау то ри тет у ис тра жи ва њу ру ског фол кло ра, сма тра да је би-
љи на До бри ња и змај јед на од нај древ ни јих, те да се у њој спа ја ју еп ски и 
ми то ло шки ни во: „у овој би љи ни змај у сво јој на ста ри јој фор ми ис по ља-
ва сна гу при род них фе но ме на као што су во да, ва тра, ки ша, гр мља ви-
на и слич но“, док бор ба про тив зма ја пред ста вља „осли ка ва ње по бе де 
но во у спо ста вље не ру ске др жа ве и ње не но ве кул ту ре у би ци про тив 
древ них мрач них си ла“. Пре ма ње му, „змај је умет нич ка фор ма про шло-
сти пре ус по ста вља ња но ве др жа ве раз во јем ру ске кул ту ре и на ци је“.13 
Пу ти ло вље во ту ма че ње зма ја у осно ви сле ди ово Про по во схва та ње.

11 Мил лер, В. Ф. Очер ки рус ской на род ной сло весֳ но сֳи. т. I. Мо сква, 1897, 
стр. 146.

12 Рыба ков, Б. А. Древняя Pycь. Ска за ния. Былины. Ле ֳ о ֲ и си. Мо сква, 1963, 
стр. 10, 68–72.

13 Пропп, В. Я. Рус ский ֱе ро и че ский эֲос. Ле нин град, 1955, стр. 181,186.
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(3) Д. С. Ли ха чов, струч њак за сред њо ве ков ну ру ску кул ту ру, сма тра да 
је змај сим бол спо ља шњег не при ја те ља. Смо лиц ки пак ми сли да змај 
у овој еп ској пе сми, по сма тра но са гле ди шта хри шћан ских вер ни ка, 
пред ста вља но мад ски на род Бор вец, не при ја те ље ста ре Ру си је.14

Проп за у зи ма не га ти ван став пре ма гле ди шту исто риј ске шко ле, по чев 
од Все во ло да Ми ле ра, сма тра ју ћи да ову би љи ну „у бур жо а зиј ској на у ци 
обич но тре ти ра ју тек као из вр ну ту и из ме ње ну ле ген ду о по кр шта ва њу у 
Нов го ро ду“.15 Он је та ко ђе про тив оп ште при хва ће не те зе исто риј ске шко ле 
о ари сто крат ском по ре клу ју на ка би љи не, ко ји је, на осно ву исто риј ских 
за пи са, ујак кне за Вла ди ми ра, док је у пе сми ње гов бра та нац. Пре ма Про пу, 
До бри ња из еп ске пе сме ро ђен је у уда ље ној ру ској про вин ци ји Рја за ну, ра-
стао је без оца, ко ји се и ина че ни је по себ но ис ти цао, па га је по ди за ла са мо-
хра на мај ка удо ви ца. Мај ка га је на у чи ла да чи та и пи ше. Он је об да рен и као 
вр сан стре лац и као од ли чан ша хи ста, об у чен у ви те штву и спо со бан у ди-
пло ма ти ји. Али ње го ва основ на ка рак те ри сти ка ле жи, као и у слу ча ју дру гих 
ју на ка ру ских еп ских пе са ма, у ње го вој хра бро сти. У ру ским еп ским пе сма-
ма ју нак ни је онај ко ји је са мо хра бар већ онај ко ји ту хра брост упо тре би за 
од бра ну отаџ би не. У би љи ни о осло бо ђе њу од зма ја До бри ња се бо ри за зе мљу. 
У том сми слу До бри ња је пра ви хе рој, сма тра Проп.16

Смо лиц ки пред ла же но ву те зу по ко јој би љи на До бри ња и змај осли-
ка ва бор бу са но мад ским на ро ди ма ко ја се у 11–12. ве ку нај же шће во ди ла на 
гра ни ци Кумана (Половаца), у ју жној ру ској обла сти Рја за ну,17 али ова те за 
са др жи уну тра шњу по ве за ност са ра ни је из не се ном Про по вом те о ри јом. 

Проп у зма ју у би љи ни До бри ња и змај, као „има ги нар ном ство ре њу 
ко је се су прот ста вља чо ве ку и оте ло тво ре њу за љу де по губ них при род них 
си ла – во де, ва тре, гро ма, пла ни не“, ви ди при род но „сла бље ње ми то ло ги је“ 
(„ис че заюша я ми фо ло гия“) ко ја пра ти из ла зак љу ди из роп ста ва при ро де и 
раз вој кул ту ре. „На род у овој умет нич кој кре а ци ји на пу шта ста ре бо го ве. 
До бри ња уби ја зма ја, па за то на род свог ју на ка ви ди као де сну ру ку на ци о-
нал не кул ту ре, што ни је слу чај но. То је јед на стра на ове би љи не. Осим то га, 
она нам по ка зу је ка ко се на род осло бо дио древ них ве ро ва ња“, ис ти че Проп.18

До бри ња ни је не над ма шно сна жан ју нак. Ако без пред ра су да чи та мо ову 
би љи ну бр зо ће мо схва ти ти да До бри ња ни је са вла дао зма ја сво јом фи зич ком 

14 Рус ское на род ное ֲоэֳи че ское ֳвор че сֳво. т. I, Мо сква – Ле нин град, 1953, 
стр. 197–198. 

15 Ibid., Пропп, стр. 173.
16 Ibid., cтр. 176–178.
17 Ibid., Смо лиц кий, стр. 191.
18 Ibid., Пропп, стр. 182–183.



276

сна гом или уме ћем бо ре ња. У пр вој бор би До бри ња се са зма јем бо ри го лим 
ру ка ма. Пе ва чи би љи на гле да ју да До бри ња не до ђе та ко ла ко до оруж ја. Има 
ра зних на чи на да се то из ра зи, би ло да До бри ња од по чет ка кре ће без оруж ја 
па на и ла зи на зма ја, би ло та ко што га змај на па да за вре ме пли ва ња по што 
је сву оде ћу, ко ња, оклоп и оруж је оста вио на оба ли, би ло та ко што До бри њин 
пра ти лац, са знав ши за зма јев до ла зак, од стра ха по бег не на ко њу (пре ма: 
Гильфер динг, II, бр. 59, 64). Као што ис ти че Проп, бор ба сла бих и ја ких по-
ста је очи глед на. До бри ња, на кра ју, зма ја по бе ђу је ʻгрч ким ше ши ром’. Ти ме 
се из ра жа ва да До бри њи на из у зет ност не ле жи у сна зи ми ши ћа или оруж ја. 
У ва ри јан ти Кир ше Да ни ло ва До бри ња од по чет ка кре ће са грч ким ше ши ром 
на гла ви, а ка да га змај на пад не, он на ње га ба ци пе сак са оба ле ко ји за хва ти 
ше ши ром.

На де вал на себя шляпу зе мли гре че ской,
Над со бой он, До брыня, нев згоды не ве да ет,
При шел он, До брыня, на Из рай на ре ку,

[...]
А гра бится он ко жел ту пе ску,
А выбе жал до брый мо ло дец,

А мо лоды До брынюшк а Ни ки тич млад,
На греб он шляпу пе ску жел то ва,
На ле тел на ево Змей Горынчиш ша,
А хе чет До брыню огнем спа лить,
Огнем спа лить, хо бо том уши бить.

На то-то До брынюшк а не ро бок был:
Бро са ет шляпу зе мли гре че ской

Со темя пе ски желтыми
Ко люто му Змею Горынчиш шу,–

Гла за за по ро шил и два хо бо та ушиб.
(Кир ша Да ни лов, бр. 48)

Ме ђу тим, у ве ли ком бро ју тек сто ва грч ки ше шир се слу чај но на шао 
на оба ли.

Столько уви дал мо ло денько й До брынюшк а
Дай на кру то ем да он на бе ре ги

То ле жит кол пак да зе мли гре че ской;
(Гильфер динг, II, бр. 79)

Грч ки ше шир је сте ка лу ђер ска ка па у об ли ку зво на ко ја је у Ру си ју сти-
гла из Ви зан ти је и сим бо ли зу је при ма ње грч ког пра во сла вља. На чи ње ни цу 
да је До бри ња зма ја по бе дио грч ким ше ши ром, од но сно ка лу ђер ском ка пом, 
пр ви је ука зао Все во лод Ми лер из исто риј ске шко ле.
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У дру гој бор би са зма јем До бри ња од но си по бе ду за хва љу ју ћи ʻгла су 
с не ба’.

При ма ње хри шћан ства из Ви зан ти је је био ве ли ки до га ђај у сред њо-
ве ков ној Ру си ји. Про по во ис тра жи ва ње ју нач ких еп ских пе са ма ста ви ло је 
на гла сак на осве тља ва ње уну тра шње струк ту ре и раз во ја са ме пе сме, а не 
на ве зу са др жа ја по је ди нач них би љи на са кон крет ним исто риј ским чи ње-
ни ца ма. Ри ба ков сма тра зма ја Го ри ни ча але го ри јом за го то во не са вла ди вог 
злог ду ха из древ них вре ме на, али да је у би љи ни До бри ња и змај, ипак, 
те шко зма ја по сма тра ти као мит ски сим бол ко ји бљу је ва тру, те на во ди ка ко 
„ту ма че ње ове би љи не као при че о бор би др жав них вла сти кра јем де се тог 
ве ка у кне же ви ни Ки је ву са не вер ни ци ма има да ле ко ви ше ве ро до стој но сти“.19 
Ка да се раз ми шља о сим бо лич ком зна че њу осло ба ђа ња од зма ја, не мо гу ће је 
не по ву ћи ве зе са ре ал ним до га ђа јем при ма ња хри шћан ства и ди рект но се 
вра ти ти чак до древ них мит ских вре ме на. У том сми слу, сма трам да је по-
треб но по но во про це ни ти вред ност на уч них ре зул та та исто риј ске шко ле, на 
че лу са Все во ло дом Ми ле ром, Спе ран ским и дру гим. 

Исто риј ска шко ла у за ле ђу би љи не До бри ња и змај чи та ле ген ду о по-
кр шта ва њу Нов го ро да. Ми лер узи ма за при мер на род не при че у ко ји ма се 
исто риј ски успех ли ко ва фан та сич но об ли ку је као бор ба са зма јем, и ко ри-
сте ћи се слич но шћу са све тим Ђор ђем ко ји уби ја ажда ју – што сим бо ли зу је 
ис ко ре ње ну не ве ру, скре ће па жњу на исто риј ску уло гу До бри ње у уни шта-
ва њу не вер ни ка у Нов го ро ду, у до га ђа ју ко ји из у зет но ја сно опи су ју де ло ви 
та ко зва ног Јо а ки мо вог ле то пи са и ста ра из ре ка ʻПу тја та кр сти ма чем а До-
бри ња ог њем’ (рус. Путяата кре сти ме чом, а До брыня огнем).

До бри ња из еп ске пе сме се упо ре ђу је са уј ка До бри њом, ста ри јим бра-
том мај ке ки јев ског кне за Вла ди ми ра Свја то сла вље ви ча. Из ори ги нал ног 
ле то пи са По вест ми ну лих ле та до ла зи мо до сле де ћег члан ка у ве зи са ти ме:

В лѣто 6478 (970) ...В се же время при до ша людье но у го родьстии, просяще 
князя собѣ: «Аще не по и де те к намъ, то налѣземъ князя собѣ». И ре че к нимъ 
Свято славъ: «А бы по шелъ кто к вамъ». И от прѣся Яро полкъ и Олегъ. И ре че 
До брыня: «Про си те Во ло ди ме ра». Во ло ди меръ бо бѣ отъ Ма лу ши, ключницѣ 
Ользины; се стра же бѣ До брынъ, отець же бѣ има Малъкъ Любе ча нинъ, и 
бѣ До брына  уй Во ло ди ме ру. И рѣша но у го родьци  Свято сла ву: «Въдай ны 
Во ло ди ми ра». Онъ же ре че имъ: «Во то вы есть». И пояша но у го родьци  Во ло-
ди ме ра к собѣ, и иде Во ло ди миръ съ До брыне ю, уемъ сво имь, Но у го ро ду.

Свја то слав је од ре дио да се зе мља Рус до де ли ње го вој де ци: Ја ро пол ку 
Ки јев, а Оле гу Дре вљан ска област. У ју жну Ру си ју је по ста вио се бе ди рект но, 

19 Ibid., Рыба ков, стр. 10.
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док је на се вер у Нов го род, на пре по ру ку свог уја ка До бри ње, по слао не за-
ко ни тог си на Вла ди ми ра. По сле то га (977. год.), Јар полк је по слао вој ску на 
мла ђег бра та Оле га у Дре вљан и са вла дав ши му вој ску пре у зео власт у ју жној 
Ру си ји. Вла ди мир је у Нов го ро ду на чуо да је Ја ро полк убио Оле га и у стра ху 
за жи вот по бе гао да ле ко на мо ре. За то вре ме је Ја ро полк на ме стио свог пот чи-
ње ног за на ме сни ка Нов го ро да. Го ди не 980. Вла ди мир се са Вар ја зи ма вра тио 
у Нов го род и зба цио на ме сни ка ког је по ста вио Ја ро полк. За тим се, пред во де-
ћи ве ли ку вој ску, за пу тио у да ле ки Ки јев, убио Ја ро пол ка и пре у зео ки јев ски 
трон. Вла ди мир је до зво лио по ста вља ње идо ла не вер нич ких бо го ва на бр ду 
у Ки је ву, на че лу са Пе ру ном, а са дру ге стра не је за управ ни ка Нов го ро да 
по ста вио свог уја ка До бри њу, па је и у Нов го ро ду цве та ло идо ло по клон ство.

В лѣто 6488 (980) ... Во ло ди меръ же по са ди До брыну , уя сво е го, в Новѣго родѣ. 
И при шедъ До брына  Но у го ро ду, по ста ви ку ми ра надъ рѣкою Вол хо вомъ, и 
жряху ему людье но у го родьстии аки бо гу.20

В лѣто 6493 (985) Иде Во ло ди меръ на Бол гары съ До брыне ю, съ уемъ сво имъ 
в лодьяхъ, ... и побѣди бол гары. Ре че До брына  Во ло ди ме ру: «Съглядахъ ко лод-
никъ, и суть вси в са позѣхъ. Симъ да ни намъ не даяти, по и демъ ис кать ла пот-
ни ковъ». И ство ри миръ Во ло ди меръ съ бол гары ...21

Ко ман ду ју ћи Вла ди ми ро вом вој ском До бри ња је уни штио Поволшке 
Бугаре (или Ду нав ске Бу га ре), али је но мад ски („они у чи зма ма“), тј. не зе-
мљо рад нич ки („они у на ну ла ма“) на род, ка кви су Поволшки Бугари, сма трао 
не згод ним по да ни ци ма, па је на го во рио се стри ћа Вла ди ми ра да са њи ма пот-
пи ше при мир је. Ње го ва из у зет на ди пло мат ска спо соб ност ду го је оста ла 
за пам ће на у на ро ду. 

Пре ма По ве сти ми ну лих ле та Вла ди мир се 988. го ди не у грч ком Хер со-
не су (на по лу о стр ву Крим) кр стио и вра тив ши се у Ки јев на ре дио да се уни ште 
идо ли и да се на род по кр сти у хри шћан ство. Он је про ши рио хри шћан ство по 
ру ској обла сти и, да би се и у Нов го ро ду на род по кр стио, иза слао је До бри њу. 

У ве зи са по кр шта ва њем на ро да у Нов го ро ду по сто јао је за пис из пе ра 
нов го род ског епи ско па Јо а ки ма, та ко зва ни Јо а ки мов ле то пис, чи ји су сви 
пре пи си из гу бље ни, а остао је са чу ван са мо део у пр вом то му Исто ри је Ру-
си је од древ них вре ме на из 18. ве ка од В. Н. Та ти шче ва (1686–1740).22

Пре ма де лу из Јо а ки но вог ле то пи са пре да ње о по кр шта ва њу Нов го ро-
да ишло је ова ко.

20 Ibid., стр. 62–63.
21 Ibid., стр. 66.
22 Та тищев , В. Н. Ис ֳ о рия Рос сийска я. т. I. Мо сква –Ле нин град. 1962, стр. 

112–113. 
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До бри ња је до био на ре ђе ње од Вла ди ми ра да за јед но са за по вед ни ком 
је ди ни це од хи ља ду љу ди, Пу тја том, по кр сти на род у Нов го ро ду и уни шти 
идо ле. У Нов го ро ду је цве та ло без бо жни штво и по ред на ме сни ка Уго ња ја 
вра че ви су упра вља ли на ро дом и игра ли бит ну уло гу у гра ду. Ме ђу вра че ви-
ма је нај у ти цај ни ји био Бо го мил, без бо жнич ки све ште ник ко ји је због сво је 
ело квен ци је до био на ди мак Сла вуј. Овај Бо го мил се про ти вио хри шћан ству 
и кре нуо је у про тив на пад на До бри њи ну и Пу тја ти ну вој ску. Гра ђа ни Нов-
го ро да одр жа ли су са бор на ком их је на ме сник убе ђи вао да не на сед ну на 
До бри њи ну слат ко ре чи вост и да га не пу сте у град, те да му не до зво ле уни-
шта ва ње идо ла. Гра ђа ни су, под вођ ством Бо го ми ла, сру ши ли мост на ре ци 
Вол хов, ко ји је спа јао град са тр жни цом, и ту по ста ви ли два ба ца ча ка ме на 
са го ми лом на ку пље ног ка ме ња. До бри ња, ко ме је спре чен ула зак у град, за-
у ста вио се на стра ни тр жни це, где је по кр стио сто љу ди, док му је ку ћа уни-
ште на, же на и оста ли бли жњи уби је ни, а има ње оте то. С дру ге стра не, Пу тја та 
је са 500 нај бо љих вој ни ка оти шао чам цем уз ре ку, те у град ушао с гор ње 
стра не и до спео до на ме сни ко вог дво ра. Гра ђа ни ко ји су ово са зна ли оку-
пи ли су вој ску од 5000 љу ди ко јом су на па ли Пу тја ти ну је ди ни цу, пре те ћи 
јој пот пу ним уни ште њем. Кад је то чуо, До бри ња је, да би скре нуо па жњу, 
за па лио ку ће на оба ли и та ко ус пео да по ра зи Нов го род. 

До бри ња је за па лио др ве не идо ле и ба цио их у ре ку Вол хов. Гра ђа ни 
Нов го ро да су ри да ли гле да ју ћи ка ко се њи хо ви бо го ви уни шта ва ју, али су 
ипак би ли по кр ште ни. Уз гред, из овог до га ђа ја ме ђу жи те љи ма Нов го ро да 
ро ђе на је из ре ка ʻПу тја та кр сти ма чем, а До бри ња ог њем’.

2.2. Но во вред но ва ње исто риј ске шко ле
Ми лер и Спе ран ски ин си сти ра ју на то ме да се го ре опи сан пре глед 

исто риј ских чи ње ни ца те сно оцр та ва и на До бри њу у еп ској пе сми. По сто је 
и они на уч ни ци ко ји сум ња ју у ве ро до стој ност ин фор ма ци ја о по кр шта ва њу 
у Нов го до ру, али Ми лер сма тра да, чак и ка да би све оста ло у при чи о по-
кр шта ва њу Пу тја те и До бри ње у Нов го ро ду би ло на кнад но пре у ве ли ча ва ње, 
са ма ста ри на из ре ке ʻПу тја та кр сти ма чем, а До бри ња ог њем’ но си до вољ но 
исто рич но сти, те скре ће па жњу на не ко ли ко де та ља ко ји су у би љи ни о До-
бри њи ном осло бо ђе њу од зма ја ре ли гиј ски обо је ни:

(1) у бор ба ма са зма јем До бри ња ко ри сти као оруж је ʻгрч ки ше шир’ или 
му по ма же ʻглас са не ба’;

(2) ре ка Пу чај (у би љи на ма по сто је и ва ри јан те: рус. Пу чай, По чай, Пу-
чайна я итд.) у ко јој се До бри ња ку па је сте ушће при то ке ре ке По чај не 
у ре ку Дње пар, ко ја се по ве зу је са по кр шта ва њем на ро да у Ки је ву;

(3) име вој ног за по вед ни ка Пу тја те очу ва но је и у име ну За ба ве Пу тја тич не, 
ко ју До бри ња спа са вао из кан џи зма ја Го ри ни ча.
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Из се ћа ња на ро да из бле де ла је ре ал ност исто риј ске бит ке До бри ње са 
нов го род ским не вер ни ци ма, али кад је она, као глав на те ма, услед по пу ла ри-
за ци је кроз на род но пре да ње, до би ла еп ску фор ма ли за ци ју у об ли ку бор бе са 
зма јем, по ста ло је нео п ход но да се, у скла ду са ти пич ним те мат ским ка рак-
те ри сти ка ма, по ја ви де ви ца – прин це за ко ју спа са ва ју нак. Бу ду ћи да је До бри-
ња ро ђак кне за Вла ди ми ра, он да је и она, де ви ца, мо ра ла да бу де кне же ва 
кћер ка или прин це за, а од бли ске ве зе из ме ђу До бри ње и Пу тја те је у на род ном 
пре да њу оста ло ње но име Пу тја тич на. По сто је ва ри јан те у ко ји ма је име де-
ви це ко ју До бри ња спа са ва Мар фи да Все сла вјев на, Ма ри ја Ди вов на, Мар фа 
Дми три јев на. Ме ђу њи ма Мар фи да се мо же по ве за ти са исто и ме ном же ном 
кне за Вла ди ми ра. Као што је у пе сми До бри ња, пре ма зах те ви ма еп ске пе сме, 
по стао Вла ди ми ров се стрић (пре ма: Кир ша Да ни лов, бр. 48), та ко су и де ви це 
мо ра ле би ти ње го ве се стри чи не, се стре или кћер ке. Ово до ка зу је да је у 
тре нут ку ка да су из вор не би љи не о До бри њи на ста ја ле у се ћа њу на ро да још 
увек би ла ја ко уре за на свест о До бри њи ном и Вла ди ми ро вом срод ству. Змај 
је сим бол па га на. По сто ји јед но пре да ње ко је се чу ва у обла сти Нов го ро да 
а ко је мо же да по слу жи за раз у ме ва ње би љи не о До бри њи ном уби ја њу зма ја. 
То је пре да ње ко је је Павлe Ја ку шкин чуо у бли зи ни Нов го ро да, а ко је се ве-
зу је за Јур јев ски ма на стир, у на ро ду по знат као Пе ру нов ма на стир.

Био јед ном је дан змај (по име ну Пе рун). Он је жи вео тач но та мо где је 
са да ма на стир Пе рун. Сва ке но ћи је од ла зио да спа ва на је зе ро Иљ ме ни са 
го ве дар ком Вол хо вом. Змај се пре се лио у Нов го род. У то вре ме се у Ки је ву 
ро дио кнез Вла ди мир. Био је то упра во кнез Вла ди мир ко ји ће Ру си ју уве сти 
у ве ру. Кнез Вла ди мир је ре као: „Це ла Ру си ја тре ба да се кр сти“. Па ни Нов-
го род ни је био из у зе так. Нов го род је по кр штен. Ђа во и Бог не мо гу да жи ве 
за јед но. ʻНо ви град’ – Нов го род – ухва тио је зма ја Пе ру на и ба цио га у ре ку 
Вол хов. Ђа во је био јак. Он не па де у ре ку већ се по пе до је зе ра Иљ ме ни. 
От пли ва до ме ста где је ра ни је жи вео, па се по пе на оба лу. Кнез Вла ди мир 
на ре ди да се на том ме сту из гра ди цр ква. Сто га змај опет уђе у во ду. Цр ква 
би по диг ну та. Пе ру ну се ни је да ло да бу де по ње го вом. За то је та цр ква на-
зва на Пе ру но ва. И тај ма на стир се исто зо ве Пе ру нов.

Ова ин те ре сант на ло кал на ле ген да по се ду је из у зет не слич но сти са за-
пи сом у По ве сти ми ну лих ле та из 988. го ди не (или 989. го ди не) по ко ме је 
фи гу ра Пе ру на из Нов го ро да ба че на у ре ку Вол хов (пре ма Ја ку шки ну у 
обла сти Нов го ро да реч Пе рун ка же се Перюн, Пе рун, Перын, тј. дру ги во кал 
је глас из ме ђу ю и у и ы).23

23 Яку шкин, П. И. Пу ֳ евые ֲисьма из Нов ֱо род ской и Пу сков ской ֱу бер ний 
Па вла Яку ֵ ки на. СПб, 1860.
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Ово пре да ње при вла чи па жњу са још јед не тач ке гле ди шта. Мо гу ћа је 
асо ци ја тив на по ве за ност из ме ђу нов го род ског зма ја са же ном (оти ма ње го ве-
дар ке Вол хо ве) и за ро бља ва ња За бе ве Пу тја тич не од стра не зма ја Го ри ни ча 
из еп ске пе сме.

На овај на чин нов го род ско пре да ње по ве зу је по кр шта ва ње це ле Ру си-
је по на ред би кне за Вла ди ми ра са уни шта ва њем идо ла. До бри њи но ку па ње 
у ре ци Пу ча ји пред ста вља од јек ње го вог кр ште ња. У нов го род ском фол кло ру 
се на исти на чин по сма тра ју змај и пред став ник па ган ских бо го ва, Пе рун, а 
упра во ова исто вет ност по гле да на зма ја и Пе ру на да је не до ста ја лу ка ри ку за 
по ве зи ва ње зма ја у би љи ни ког уби ја До бри ња са сло вен ским па ган ским бо гом.

Под ути ца јем хри шћан ства, па ган ски бо го ви су у на род ном пре да њу 
по ста ли ђа во ли или пак зма је ви. Та тран сфор ма ци ја јед на ко се мо же ви де ти 
и у би љи на ма.

Као што је го ре из не се но, пре ма твр ђе њу у Јо а ки мо вом ле то пи су исто-
риј ски је тач но да је До бри ња ба цао идо ле у ре ку Вол хов, а у обла сти у ко јој 
је био ак ти ван у ши ре њу хри шћан ства, на оба ла ма ре ке Вол хов и је зе ра Иљ-
ме ни, те у Нов го ро ду, зна се да је по сто ја ла жи ва ле ген да о зма ју Пе ру ну, па 
Ми лер сма тра да има до вољ но до ка за за схва та ње по ко ме је то нов го род ско 
пре да ње у ста ра вре ме на, ба рем на не ком ни воу, чи ни ло те мат ску по тку за 
би љи ну о До бри њи ној бор би про тив зма ја. Ми лер, раз ма тра ју ћи бли ску ве-
зу из ме ђу исто риј ског До бри ње и Нов го ро да, гра ди те зу о то ме да се про цес 
ра ста ле ген де о До бри њи до мо де ли ра ња До бри ње као бор ца про тив зма ја 
у би љи ни мо жда од и грао у обла сти Нов го ро да.24

Исто риј ска шко ла у би љи ни До бри ња и змај ви ди пе снич ки из раз исто-
риј ски ре ал не бор бе из ме ђу хри шћан ства и па ган ства ко ја се од и гра ла у 
сред њо ве ков ној Ру си ји, од но сно, уже гле да но, из ме ђу До бри ње ко ји је по стао 
хри шћа нин и па ган ских жи те ља Нов го ро да.

Проп по ри че ве зу из ме ђу ове би љи не и уво ђе ња хри шћан ства у Ру си ју, 
те не ги ра схва та ње зма ја као сим бо ла па ган ства, па га је у ве зи са ти ме Ри-
ба ков кри ти ко вао: „на за ду је, на жа лост“.25 Проп се, не ги ра ју ћи ста во ве исто-
риј ске шко ле, ко ја у осно ви ове би љи не ви ди по кр шта ва ње Ру си је, са дру ге 
стра не при бли жа ва њи хо вим за кључ ци ма. Та ко ка да Проп ка же „да би се 
ова би љи на схва ти ла нео п ход но је раз у ме ти ко ји је сми сао зма ја. Ја сно је да, 
као што је Мар ков твр дио, он ни је ме та фо ра па кла и ђа во ла. Од го вор на пи-
та ње о то ме шта су љу ди раз у ме ли у осно ви кон цеп та зма ја мо ра се тра жи ти 
у са мој би љи ни. Ова би љи на по ка зу је да змај, у сво јој нај ста ри јој фор ми, пред-
ста вља сна гу при род них фе но ме на, тј. во де, ва тре, пла ни не и не ба, ки ше и 

24 Ibid., Мил лер, стр. 144–148.
25 Ibid., Рыба ков, стр. 69.
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гро ма“, или „змај је умет нич ка ме та фо ра за до ба пре осни ва ња др жа ве ко је 
је, под ути ца јем раз во ја ру ске кул ту ре и на ци је, из ме ње но“,26 што за пра во 
са мо дру гим ре чи ма го во ри да је змај ме та фо ри за ци ја па ган ског по гле да на 
свет, а да је бор ба са зма јем бит ка хри шћан ства про тив па ган ства.

Проп не успе ва да иг но ри ше ре ли гиј ско зна че ње (при ма ње хри шћан ства) 
ʻгрч ког ше ши ра’ и ʻре ке Пу чај’ ко је је ви со ко вред но ва ла исто риј ска шко ла. 

Пр во, Проп украт ко на сле де ћи на чин ту ма чи ʻгрч ки ше шир’.27

Из раз ʻгрч ки ше шир’ по ка зу је очу ва ње не ка квог се ћа ња о по ве за но сти 
Ки јев ске Ру си је са Ви зан ти јом. У та да шњој на род ној све сти Ви зан ти ја је 
би ла бит на јер је из ње сти гло хри шћан ство у Ру си ју. Еп ска пе сма по ка зу је 
ка ко је на род на то гле дао. При ма ње хри шћан ства би ло је екс трем но зна чај но, 
за то што је то пред ста вља ло ула зак Ру си је у дру штво та да шњих европ ских 
си ла. Ме ђу тим, у очи ма на ро да је још ве ћи зна чај има ла чи ње ни ца да је ти ме 
до шло до ује ди ње ња на ро да. Ства ра ње је дин стве не на род не др жа ве Ис точ них 
Сло ве на ује ди ња ва њем пле ме на спре ча ва ла је ста ра па ган ска ве ра и ра зно-
ра зни пле мен ски бо го ви. Вла ди мир је по ку шао да уз по моћ мно го бо жач ке 
ве ре ује ди ни пле ме на, али она за то ни је би ла по год на. Хри шћан ска ве ра је 
у све сти та да шњег на ро да би ла из раз пле мен ског ује ди ње ња. Та ко ђе је у то 
вре ме хри шћан ство има ло и ва жну по ли тич ку уло гу, ко ја је, шта ви ше, за то 
вре ме би ла на пред на. Крст је по стао сим бол хри шћан ства до ста ка сни је, ка да 
је хри шћан ство по ста ло сред ство ду хов ног по ро бља ва ња и кла сног при ти-
ска. Ју нак у еп ској пе сми се не по ка зу је као за штит ник кр ста. Грч ки ше шир, 
су прот но од кр ста, схва та се као сим бол хри шћан ства са функ ци о нал ним и 
исто риј ским зна ча јем ко ји у де се том ве ку ства ра мо гућ ност за ује ди ње ње 
пле ме на у је дин стве ну др жа ву. При ма њем хри шћан ства из Ви зан ти је Ру си 
су сте кли свест о рав но прав но сти сво је на ци је са Ви зан ти јом. Хри шћан ство 
ни је би ло узрок на ци о нал ном на прет ку, већ ње гов знак. У еп ској пе сми та-
кав сим бол је грч ки ше шир. Баш из тог раз ло га, зма је ве ре по ве ни је од се као 
ни крст ни мач, већ грч ки ше шир, а ју на ка ко ји уби ја зма ја у еп ској пе сми, 
но си о ца но ве кул ту ре на пре ло му ру ске др жав не исто ри је, ни ко не игра 
при клад ни је од До бри ње.

Би љи на о До бри њи као зма је у би ци пе ва о др жа ви у на стан ку, у из град њи. 
Нај ста ри ја иде ја ове би љи не, ко ја, ме ђу тим, као да бле ди и за бо ра вља се, осли-
ка ва се у де та љи ма ра та и, по себ но, у упо тре би грч ког ше ши ра. На су прот 
успо ну Ру си је де ша ва се пад Ви зан ти је, што до во ди до сла би јег уо ча ва ња 
ра ни јих ве за из ме ђу њих у очи ма на ро да, те за бо ра вља ња из вор ног зна че ња 
грч ког ше ши ра, за ко ји је по че ло да се ве ру је да је упо тре бљен као оруж је 

26 Ibid., Пропп, стр. 181, 186.
27 Ibid., стр. 185–187.
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због сво је те жи не. Та ко он по ста је ʻју нач ки ше шир’, оруж је ко је се пре тва ра 
у ба ти ну (пре ма: Гильфер динг, 64) „три пу да те шку“ (око 50кг) (пре ма: 
Гильфер динг II, бр. 5). Или пак До бри ња „на пу ни ше шир жу тим пе ском“ 
(пре ма: Кир ша Да ни лов, бр. 48). При дев ̒ грч ки’, уме сто за ше шир, по ве зу је се 
са зе мљом, па та ко да би по стао те жи ју нак, „на пу ни ше шир грч ком зе мљом“ 
(пре ма: Рыбaков, бр. 25).

„Кол пак зе мли гре че ской“, из гле да ве ро ват но, треба ту ма чи ти као ̒ ше шир 
из Грч ке’, од но сно у ши рем сми слу као ше шир грч ких ми си о на ра. Ово ја сно 
по ка зу је да је он сим бол при ма ња хри шћан ства из Ви зан ти је у Ру си ји кра јем 
де се тог ве ка, што ни Проп не не ги ра, али ис ти чу ћи по ли тич ки зна чај при ма-
ња хри шћан ства жу ри да по рек не ње гов ре ли гиј ски ка рак тер. За бо ра вља ње 
ши рег зна че ња ʻгрч ког ше ши ра’, тј. ње го вим бри са њем, у све сти на ро да де-
си ло се не због ње го ве за бо рав но сти већ због то га што је за твор це би љи не 
ве за са при ма њем хри шћан ства из Ви зан ти је би ла ре ал на са мо „ја ко кра так 
пе ри од“, да би убр зо по ста ла не ре ал на, те за бо ра вље на, об ја шња ва Проп.

За тим, ни ку па ње До бри ње у ре ци Пу чај, Проп не же ли да по сма тра у 
ве зи са хри шћан ством. За бра на да се ку па у ре ци Пу чај ни је по те кла из ре-
ли ги је. Ова ре ка ни је све та већ је опа сна, па је за то зма јев дом. Ко уђе у ову 
ре ку по ста је плен чу до ви шта. Она обе ле жа ва ре ку смр ти, ре ку ва тре. Ре ка 
у ко јој жи ви змај је сте ре ка ко ја раз два ја овај и онај свет, а „уби ја њем зма ја 
До бри ња пре ла зи гра ни цу из ме ђу овог и оног све та у све сти љу ди, чи ме уни-
шта ва ве ру у бу ду ћи жи вот.“28 

Украт ко, ов де на ве де не чи ње ни це го во ре о то ме да је змај не ми нов но 
сим бол па ган ске ве ре Ста рих Сло ве на. 

2.3. ʻОг ње ни змај’ и па ган ски оби ча ји
Ов де же ли мо да де таљ ни је раз мо три мо па ган ску при ро ду зма ја ука зу-

ју ћи на не ко ли ко де та ља у би љи ни До бри ња и змај.

2.3.1. У ве зи са бор бом са зма јем
У два на вра та, у би ци на оба ли ре ке Пу чај, До бри ња ни је убио зма ја 

већ је с њим скло пио до го вор. За што је До бри ња по ште део зма ја и с њим скло-
пио при мир је? Проп, ка ко се од го вор на ово пи та ње не мо же на ћи у са мој 
би љи ни, об ја шње ње тра жи у ње ном исто риј ском раз во ју на осно ву по ре ђе ња 
раз ли чи тих ва ри јан ти. 

До скла па ња до го во ра пр ва по ло ви на би љи не од ви ја се из ван те ри то-
ри је ки јев ске пе сме. До бри ња кре ће не из Вла ди ми ро ве па ла те већ из ку ће 
сво је мај ке, и не из Ки је ва већ из Рја за на. Пр ва бор ба са зма јем ни је по Вла-

28 Ibid., стр. 181.



284

ди ми ро вом на ре ђе њу. До бри ња се вра ћа код мај ке. Ова пр ва по ло ви на пе сме 
не про ла зи цео про цес и ис па да из ор би те ки јев ске пе сме. Ме ђу тим, по сма-
тра но из угла ње ног ју на ка, глав на те ма у це ли ни од го ва ра ки јев ској пе сми. 
Мо тив ʻдо го во ра’ го во ри о но вом зна че њу и но вој фор ми пред ки јев ске пе сме 
у Ки јев ској Ру си ји. Ула ском ста рог пред ки јев ског мо ти ва у ор би ту ки јев ске 
пе сме не ми нов но до ла зи до ни за да љих про ме на. Ка да се ју нак, ко ји се бо рио 
без Вла ди ми ро вог на ре ђе ња са зма јем и по бе дио га, про пу сти кроз при зму 
ки јев ске пе сме, он од Вла ди ми ра до би ја на ре ђе ње по ко ме и уби ја зма ја. На 
овај на чин до ла зи до дру ге бор бе. У пр вом на вра ту, До бри ња се по свом на-
хо ђе њу бо ри са зма јем, а у дру гом по Вла ди ми ро вој за по ве сти. У пр вој бор би 
не сти же се до кра ја. Сто га на ста је мо тив при вре ме ног опра шта ња не при ја те љу.29

Пу ти лов је, ви со ко це не ћи ра ни је опи са но Про по во ту ма че ње, на пи сао 
да „по сто ји об ја шње ње, ко ме ни Проп не би за ме рио, за то за што се бор ба са 
зма јем од и гра ва у два на вра та и на ко ји на чин су оне по ве за не“.30 

Проп је раз ма трао дво стру ку бор бу као пе снич ки из раз са тач ке гле-
ди шта уну тра шњег раз вој ног то ка са ме би љи не, а ни је ис тра жи вао ве зе са 
исто риј ским чи ње ни ца ма.

Ри ба ков из угла исто риј ске шко ле скре ће па жњу на ва жност мо ти ва 
дво стру ке бор бе у овој би љи ни и ука зу је на ве зу са исто риј ском чи ње ни цом 
да се при ма ње хри шћан ства у Ру си ји ни је од и гра ло од је дан пут.31

При ма ње хри шћан ства у де се то ве ков ној Ру си ји ни је био пот пу но не-
оче ки ван до га ђај ко ји се де сио као гром из ве дра не ба. Је дан век пре Вла ди-
ми ро вог до ба, од 60-их до 70-их го ди на де ве тог ве ка, је дан пут при мље но у 
Ру си ји хри шћан ство је оја ча ло за вре ме ца ри це Ол ге (945–968). Ол га је 955. 
го ди не кр ште на у Кон ста ти но по љу и по по врат ку у Ки јев је по ку ша ла да 
уве де хри шћан ство, али је про ти вље ње без бо жни ка би ло ја ко, те у то ме 
ни је ус пе ла на др жав ном ни воу. У би љи ни дво стру ко по ја вљи ва ње па ган ског 
зма ја мо же се асо ци ја тив но по ве за ти са от по ром без бо жни ка. От пор без бо-
жни ка у Ру си ји у ве ли ким раз ме ра ма од и грао се у два та ла са, од ко јих је 
пр ви био за вре ме Свја то сла ва (945–972). Син Ол ге и Иго ра, Свја то слав, ни је 
имао на ме ру да по пра вља жи вот без бо жни ка и, нео ба зи ру ћи се на мај чи не 
са ве те, од био је кр ште ње и, пре ма пре да њу, уни штио цр кву све тог Ни ко ле. 
Дру ги от пор без бо жни ка де сио се за вре ме Вла ди ми ра, ко ји је осам го ди на 
пре при ма ња хри шћан ства, да би под у про мо ћи мно го бо жа ца, у Ки је ву и 
Нов го ро ду под сти цао идо ло по клон ство. Ни ко дру ги до До бри ња на оба ли 
ре ке Вол хов по ди гао је идо ле и уче ство вао у ја ча њу па ган ске ве ре у Нов го-

29 Ibid., стр. 188–189.
30 Ibid., Пу ти лов, стр. 40.
31 Ibid., Рыба ков, стр. 70.
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ро ду, да би не ко ли ко го ди на ка сни је уни штио фи гу ру Пе ру на ко ју је сам 
по ста вио и ди ри го вао бит ком за при ма ње хри шћан ства. У обла сти Нов го ро да, 
као што смо већ при ме ти ли, вр хов ни бог не вер ни ка, Пе рун, био је змај, при-
ка зи ван и као ве ли ка зми ја ко ја бљу је ва тру зва на кро ко дил. Ни је не ра зум но 
ви де ти па ра ле лу овог исто риј ског до га ђа ја и чи ње ни це да је у би љи ни До-
бри ња у пр вом на вра ту опро стио зма ју да би га на кра ју ипак уни штио. Осим 
то га, ни је не мо гу ће да је ʻдо го вор’ у еп ској пе сми о До бри њи и зма ју але го-
ри ја за пре да ње у ле то пи су ко је го во ри о скло пље ном при мир ју са по ра же-
ним ино вер ним (му сли ман ским) Бу га ри ма (са Вол ге или пак Ду на ва) с ко ји ма 
је До бри ња ра то вао.

2.3.2. О зма је вим за ро бље ни ци ма
Змај је др жао ʻру ске за ро бље ни ке’ ко је је До бри ња осло бо дио. Ова кав 

змај, сма тра се, че сто пред ста вља ме та фо ру ру ских спољ них не при ја те ља, 
од но сно но мад ске на ро де из сте па ју жне Ру си је ко ји би за ро би ли Ру се и од-
во ди ли их са со бом. Ли ха чов је на пу стио те о ри ју исто риј ске шко ле и ми сли да 
је при род ни је зма ја ко ји од во ди Ру се као за ро бље ни ке по сма тра ти као сим бол 
спољ ног не при ја те ља не го као сим бол не зна бо жа ца, ука зу ју ћи на ми ни ја ту ру 
из ру ко писа Рад зви лов ски ле ֳ оֲис, с кра ја 15. ве ка, где је ру ски спољ ни не-
при ја тељ сим бо лич ки пред ста вљен зма јем. На тој илу стра ци ји на ко јој је 
при ка за но ка ко је ру ска вој ска 1112. го ди не у би ци на оба ли ре ке Сар ни це 
по ту кла вој ску Ку ма на, ви тез из пр вих ре до ва ко пљем је про бу ра зио зма ја.32 

Ме ђу тим, ако зна мо да змај жи ви на пла ни ни, као и да су ме ђу ње го вим 
за ро бље ни ци ма у пе ћи ни по ме ша ни и љу ди за ко је се мо же сма тра ти да су 
стран ци, ства ра се про стор за сум њу у те о ри ју по ко јој је змај ме та фо ра за 
ру ске спољ не не при ја те ље, степ ске но мад ске на ро де.

Пре ма Ри ба ко ву, ово пи та ње мо же се ре ши ти кроз кон цепт па ган ског 
ри ту а ла.33

Змај се зо ве Го ри нич (рус. Горыныч), што зна чи ʻде те го ре’ (пла ни не). 
Змај Го ри нич жи ви на пла ни ни и за ро бље ни ке во ди у пе ћи ну на тој пла ни ни. 
Та пла ни на се зо ве Со ро чинск или Са ра чинск. Њен на зив ко ји зна чи с̒а ра-
це ни’ по ве зу је се са ру ском ре чи са ра цин (у мно жи ни са ра цины) и од ње 
до би је ним при де вом са ра цин ский или са ра чин ский. Ста ро ру ски (сред њо ве-
ков ни) об лик ре чи је со ро чи нинъ, а по ре кло јој је од сред њо ве ков не ла тин ске 
ре чи sa ra ce nus.34 У За пад ној Евро пи се од Кр ста ша реч са ре цен ко ри сти ла 

32 Рус ское на род ное ֲоэֳи че ское ֳвор че сֳво. т. I. Мо сква – Ле нин град, 1953, 
стр. 197.

33 Ibid., Рыба ков, стр. 70.
34 Va smer, M. Rus sisches еtymo lo gisches Wör ter buch. Bd. II, He i del berg, 1955, 

cтр. 580.
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са зна че њем ʻпа ган’ (нпр. в. Ро ма но ва пе сма). Мо гу ће је да је и у Ру си ји пре 
та тар ске ин ва зи је (1237. го ди не) са ре цен зна чи ло ʻпа ган’. Он да Со ро чин ска 
пла ни на зна чи ʻпа ган ска пла ни на’.35 Или је пак Со ро чинск на ста ло од рус. 
со ро ка с̒вра ка’. Свра ка је у ру ском фол кло ру ло пов. Име пла ни не је у не ким 
слу ча је ви ма Ту ги-го ры. Змај Ту га рин (рус. Змей Ту га рин), ког је по ра зио ју нак 
Аљо ша По по вич, пра ви је при мер пер со ни фи ка ци је ру ског спољ ног не при ја-
те ља, а ње го во име во ди по ре кло од Ту гор ка на, ка на Ку ма на. Име пла ни не 
Ту ги (рус. Ту ги-го ры) на ста ло је на род ном ети мо ло ги јом од име на Ту га рин, 
а у све сти на ро да змај бу ди асо ци ја ци ју на пла ни ну.

Сви сло вен ски па ган ски ри ту а ли по ве за ни су са пла ни ном. Ста ри на род 
Бор ја не жи вео је на пла ни ни, а њи хо ви на след ни ци су 983. го ди не при не ли 
људ ску жр тву на ки јев ском бр ду. Део сло вен ског па ган ског идо ло по клон ства 
би ла је жи ва жр тва. У По ве сти ми ну лих ле та из 980. го ди не на ла зи мо сле-
де ћи за пис (у на шем пре во ду [прим. прев.]):

Од ка да је Вла ди мир сам по чео да вла да Ки је вом, ме ђу тим, по ди гао је фи гу ре 
идо ла на бр ду из ван па ла те Те рем, и то др ве ну скулп ту ру Пе ру на са сре бр ном 
гла вом и злат ном бра дом, за тим Хор са, Да жбо га, Стри бо га и Мо ко ша. Али 
на зи ва ју ћи њих бо го ви ма, обо жа ва ју ћи их, и на ши си но ви и кће ри обо жа ва ху 
ђа во ла, на шим жр тва ма упр ља ше зе мљу. Кр вљу (жр та ва) упр ља се ово бр до, 
и ру ска зе мља.

Го ди не 983. Вла ди мир је за жр тву ода брао јед ног вар ја шког де ча ка и 
при нео га идо лу. 

Пре ма ре чи ма ви зан тиј ског исто ри ча ра из дру ге по ло ви не де се тог ве ка, 
Ди а ко ну са, ки јев ски кнез Свја то слав (945–972) пред во дио је ру ску вој ску ко ја 
је, кад ју је оп ко ли ла ви зан тиј ска вој ска у твр ђа ви До ро стол (са да Si li stria) 
кра јем про ле ћа и по чет ком ле та 971. го ди не, оба вља ла па ган ске об ре де на 
оба ли Ду на ва и као део са хра не по ги ну лих рат ни ка но во ро ђен че (му шко) и 
пе тла у во ду жи ве жр тво ва ла.36

У би љи ни До бри ња и змај, ме ђу зма је вим за ро бље ни ци ма на ла зе се по-
ред Ру са и стра ни кра ље ви, прин че ви, прин це зе. Ову чи ње ни цу при зна је и 
Проп.37

Там си дит со рок ца рей, со рок ца ре ви чей,
Со рок ко ро лей да со рок ко ро ле ви чей,

(Гильфер ди ниг, II, бр. 148)

35 Ale xan der, A. E. Byli na and Fa iry Ta le. The Ori gins of Rus sian He ro ic Po e try. 
The Ha gue – Pa ris, 1973, стр. 86.

36 Di a co nus, Leo. Hi sto ria. Bon nae, 1878, стр. 149.
37 Ibid., Пропп, стр. 194–195.
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Ру ба ков сма тра да се ово мо же ту ма чи ти с тач ке гле ди шта људ ске жр тве, 
по себ но уби је них стра на ца при но ше них идо ли ма, као бру тал ни па ган ски 
оби чај (ви зан тиј ски исто ри ча ри су Ру се на зи ва ли ξενοκτονία). 

2.3.3. У ве зи са зма је вом ва тром
Змај Го ри нич је сте ʻог ње ни змај’. Ри ба ков ову зма је ву ва тру по ве зу је 

са Пе ру но вим ол та ром.38 
Ар хе о лог В. В. Хвој ка ис ко пао је ја сне до ка зе да је на ки јев ском бр ду 

по сто јао ол тар с ва тром где су при но ше не жр тве. Пре ма исто риј ском за пи-
су, Пе ру но ва ста туа ко ју је по ди гао До бри ња у Нов го ро ду на ла зи ла се на по-
сто љу од осам бал ва на окру же на ва тром ко ја је не пре кид но го ре ла (сли ка 1). 
Пе рун окру жен овим ог ње ним пла ме ном је ка сни јим жи те љи ма Нов го ро да 
из гле дао из у зет но бли ско об ли ку зма ја Го ри ни ча. 

По ред Пе ру но вог ва тре ног ол та ра, нео п ход но је се ти ти се и да се па ган-
ска сло вен ска са хра на оба вља ла уз по моћ ва тре. Сло ве ни би на ви со кој пла-
ни ни из над ре ке за па ли ли ва тру од огром них са ку пље них бал ва на на ко је 
би по ло жи ли мр тво те ло. Та ва тра је мо ра ла да се ви ди на ра сто ја њу од 10 
ки ло ме та ра у сва ком прав цу. У ру ском Ки је ву до Свја то сла во вог вре ме на био 
је ду бо ко уко ре њен оби чај спа љи ва ња мр твих, а хри шћан ство се ви ше од 
све га дру го га тру ди ло да то ис ко ре ни. По ја вљи ва ње кра љи ца и кне ги ња у 
би љи ни по ве зу је се са спа љи ва њем јед не од же на (ро би ње) за јед но са го спо-
да рем на са хра ни углед них Ру са. 

У пр вој по ло ви ни де се тог ве ка арап ски пут ник (ди пло ма та) Ибн Фа длан 
(921–922), за јед но са ка ли фо вом ам ба са дор ском ми си јом, про шао је кроз Бу-
ха ру и Хо резм (Хва разм) и сти гао до обла сти Вол ге у ко јој су би ли Поволшки 
Бугари. Из ве штај на пи сан том при ли ком, Пу то пис о Поволшким Бугарима од 
Иб на Фадлана, пру жа дра го це не ет но граф ске по дат ке о жи во ту Поволшких 
Бугара, Ха за ра, Башкира и Ру са (вар ја шки Ис точ ни Сло ве ни). Он је слу чај но 
био све док сви ре пе са хра не по гла ва ра ру ског пле ме на ко ју је сли ко ви то опи-
сао. Пре ма ње го вим на во ди ма, по на ре ђе њи ма вра ча ре, ко ју на зи ва ју ʻан ђео 
смр ти’, љу ди ода би ра ју јед ног пса, два ко ња, две кра ве, пе тла и ко ко шку, и 
по врх то га јед ну од 40 же на из по гла ва ре вог ха ре ма ко ја ће би ти жр тво ва на, и 
по сле те шког опи ја ња и си ло ва ња, оти ћи у смрт за јед но са го спо да ром – и све 
то за јед но са те лом го спо да ра уто ва ре на брод на оба ли ре ке, ко ји по том спа ле.39

38 Ibid., Рыба ков, стр. 70–71.
39 В. „Пу то пис о Поволшким Бугарима од Иб на Фадлана“, ту мач и пре во ди лац 

Ие ђи ма Хи ко и ћи, Збор ник за је зик и кул ту ру Ази је и Афри ке, 2, Токијски универ-
зитет за стране језике, Ин сти тут за ис тра жи ва ње је зи ка и кул ту ре Ази је и Афри ке, 
1969, стр. 67–74.
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Ма ло по сле Ибн Фа дла на, још је дан Ара пин, ге о граф Ибн Ру ста, сре ди-
ном де се тог ве ка до шао је у кон такт са ру ским оби ча јем са хра њи ва ња и пре-
нео да се, ка да у ру ском пле ме ну умре не ко на ви со ком по ло жа ју, на пра ви 
ков чег ве лик као ку ћа у ко ји се за јед но са те лом по кој ни ка по ло же оде ћа, 
укра си, хра на, но вац и слич ни пред ме ти, чи ја се вра та за пе ча те по што се 
уве де и жи ва љу бав ни ца тог чо ве ка.40

Пре ма Ри ба ко ву, пе снич ки из раз овог сло вен ског па ган ског об ре да 
са хра њи ва ња је сте оти ма ње мла де де вој ке од стра не ог ње ног зма ја.

У па ган ско вре ме же не из ру ских вла сте лин ских и ари сто крат ских по-
ро ди ца би ле су у опа сно сти да ће би ти при си ље не да оду у смрт за јед но са 

40 Brøndsted, J. The Vi kings. Pe li can Bo oks, 1965, стр. 305.

Сли ка 1: Ре кон струк ци ја Пе ру но вог ол та ра у Нов го ро ду
Пре ма: В. В. Ива нов, В. Н. То по ров, Ис сле до ва ния в обла сти славянских 

древ но стей, Мо сква, 1974, стр. 27.
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сво јим му жем, али усва ја њем хри шћан ства ова кве вар вар ске са хра не би ле 
су спре че не, те су оне спа се не из кан џи ог ње ног зма ја.

Сма тра мо да би љи на о До бри њи ном уби ја њу зма ја пред ста вља од раз 
смр ти су ро вог мно го бо жач ког обо жа ва ња ко је зах те ва жи ве жр тве.

Оби чај па ган ског са хра њи ва ња на ста вио се не ко ли ко ве ко ва. Би љи на 
Ми хај ло По ток сма тра се кла сич ним пе смом о уби ја њу зма ја, али је за ни мљи-
ва јер за др жа ва по мен па ган ског по гре ба у зе мљу.

Ју нак Ми хај ло Потoк, по на ре ђе њу кне за Вла ди ми ра, иза шао је у лов 
и срео у бе лог ла бу да пре тво ре ну ле пу де ву ко ју узе за же ну. На вен ча њу, 
мла да и мла до же ња се за кле ше да ће, ако јед но од њих пр во умре, оно дру го 
га пра ти ти у гроб. Потoкова мла да Ав до тја се по сле са мо го ди ну и по да на 
од вен ча ња из не на да раз бо ле и за јед ну ноћ умре. 

По ток од не се те ло же не у цр кву и на ула зу у храм ис ко па ве ли ку ду бо-
ку ра ку, и док су све ште ни ци и њи хо ви по моћ ни ци па зи ли, же ну, за јед но са 
вој ним ко њем, „по сла у ду бок гроб“. Љу ди су он да, оста вив ши тек то ли ко 
ме ста да про ђе уже по ве за но са зво ном у хра му, ста ви ли по кло пац од хра ста 
на гроб, по кри ли га жу тим пе ском и од о зго по ста ви ли крст. По ток је за јед но 
са атом био у гро бу од по дне ва до по но ћи и, да би се охра брио, упа ли све ћу.

И как при шла по ра по лу ноч ная,
Со би ра лися к не му все гады зме иныя,

А по том при шел большой змей,
Он жжет и па лит пла мем огненным.

По ток се не упла ши већ ису че оштри мач и ве ли кој зми ји од се че гла ву. 
Кр вљу ко ја из зми је по те че на ма за же ни но те ло и она од мах ожи ве. Уто По-
ток по ву че уже, те за зво ни цр кве но зво но. Ску пи ше се пра во слав ци и по мо-
го ше ње му и же ни да иза ђу. Све ште ни ци их по пр ска ше све том во ди цом и 
на ре ди ше им да жи ве као и до та да.

По сле то га, у ста ро сти, По ток умре пре же не.

Тог да попы цер ковныя
По пре жне му их обещанию
Ево По то ка, по хо ро ни ли,

А ево мо ло ду же ну Ав дотью Ле хо видьев ну
С ним же жи вую зарыли во сыру землю.

(Кир ша Да ни лов, бр. 23)

Проп у мо ти ву брач не за кле тве, ка ква је у овој би љи ни, ви ди ʻизу зет но 
стар’ мо тив ко ји иде чак до ʻпре и сто риј ског оби ча ја’ за јед нич ког са хра њи-



290

ва ња брач них парт не ра,41 али, као што смо већ на во ди ли, ве ру је мо да се овај 
ди вљач ки оби чај за др жао све до до ба па ган ских Ру са. По то ко ва же на је па-
ган ка и ве шти ца. Ње на пра ва при ро да је о̒г ње на ве ли ка зми ја’. Као што о̒г ње-
ног зма ја’ (тј. ве ли ку зми ју) у би љи ни о До бри њи зма јо у би ци пра те ʻзми ји це’, 
та ко и Ав до тју пра те с̒ви зе маљ ски гма зи’.

Као што смо до са да мо гли да ви ди мо, у ру ским би љи на ма па ган ски 
свет пред ста вљен је у фор ми зми је, вр хов ни бог сло вен ског пан те о на гро мов-
ник Пе рун као ʻог ње ни змај’, а ни жи бо го ви као ʻзми ји це’. Змај из древ них 
ми то ло шких фан та зи ја у ру ским би љи на ма до жи вео је тран сфор ма ци ју у 
еп ски из раз с̒у мра ка бо го ва’ сло вен ског пан те о на, бу ду ћи да је, у мо ти ву До-
бри ње и уби ја ња зма ја, упо тре бљен као сим бол про па ду ју ћег па ган ског све та 
при ли ком исто риј ског при ма ња хри шћан ства у Ру си ји кра јем де се тог ве ка.

3. Зма је ви ти ју на ци – ју на ци на род них еп ских пе са ма Ју жних Сло ве на 

3.1. Два ти па зма ја 
У ју нач ким еп ским пе сма ма Ју жних Сло ве на, за раз ли ку од ру ских би-

љи на, змај (на срп ско хр ват ском змај, на бу гар ском змей, на ма ке дон ском змеј) 
за у зи ма ча сну по зи ци ју. Спо ља шњи из глед зма ја ни је ја сно осли кан у на род-
ним пе сма ма, ни ти је уни фи ци ран у на род ном ве ро ва њу, али уоп ште но го-
во ре ћи је змај код Ју жних Сло ве на за ми шљен као по лу чо век и по лу звер са 
спо соб но шћу тран сфор ма ци је.

У срп ско хр ват ским на род ним еп ским пе сма ма змај је ју нак, по об ли ку 
бли зак чо ве ку, за раз ли ку од слич не зве ри по име ну ажда ја, ха ла, сту хаћ. 
Вук Ка ра џић у свом Срп ском рјеч ни ку (1818) од ред ни це (х)ажда(а), (х)ала, змај 
пре во ди са der Drac he, der Lind wurm, dra co (ser pens fic tus), али текст Жи вот 
и оби ча ји на ро да срп ског (1867) на сле де ћи на чин об ја шња ва раз ли ку из ме ђу 
ха жда хе, ха ле и зма ја: „За ха лу се ми сли да има од ха жда хе осо би ту ду хов-
ну си лу те ле ти и во ди обла ке и град на во ди на ље ти ну. За зма ја пак ми сли се 
да је као ог ње вит ју нак, од ко је га у ле ће њу огањ од ска че и свје тли.“42 У осно-
ви, змај је до бар, а (х)ала, ажда ја (ха жда ха) је ло ша. Ажда ха се пред ста вља 
као јед на вр ста ве ли ке зми је или гу ште ра и на сли ка на је на ико ни Све ти 
Ђор ђе уби ја ажда ју као сим бол не вер ни ка. Ажда ја жи ви у је зе ри ма и ве ру-
је се да чу ва за ко па но бла го. У се ве ро и сточ ној Ср би ји по сто ји ве ро ва ње да 
се из уби је не ажда је ра ђа отров на му ва по име ну го лу бач ка мо шка од ко је се 

41 Ibid., Пропп, стр. 111.
42 Са бра на де ла Ву ка Ка ра џи ћа. XVI. Ет но граф ски спи си. Бе о град, 1972, стр. 308.
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раз бо ље ва сто ка. Ка же се да (х)ала жи ви у цр ним обла ци ма ко ји но се град, али 
и да, исто као ажда ја, жи ви у је зе ру или пак на пла ни ни. Ве ру је се да (х)ала 
на но си од лу чу ју ћу ште ту по љо при вред ним усе ви ма и да, услед сво је огром не 
про ждр љи во сти, гу та и љу де и сто ку.43 

Реч ажда ја, с ва ри јан та ма ажда ха, ха жда ја, ха жда ха, ажда ва, во ди 
по ре кло из тур ског је зи ка: тур ска реч ej der ha, ej de ha; пер сиј ска ežder ha, 
ežde ha, ežder.44 Гла со ви т и ј се у срп ском је зи ку по ја вљу ју као аспи ри са ни 
ис пред а у тур ском је зи ку. У Цр ној Го ри по сто ји ва ри јан та аждер, ко ја се ја вља 
и у бу гар ском је зи ку.45 Ала или ха ла та ко ђе во де по ре кло од тур ске ре чи ala.

И бу гар ски ет но ло зи раз ли ку ју две вр сте зма ја. Ло шем ти пу при па да ју 
ламя и ха ла. Ламя је ве ли ки фан та стич ни реп тил, жен ски змај ко ји на ру ка ма 
и но га ма има оштре кан џе, а на па со ли кој гла ви ис ке же не оштре оч ња ке. Уста 
су јој то ли ко ве ли ка да мо же од јед ном да про гу та чо ве ка или жи во ти њу. Ви-
ше гла ва је (са три или де вет гла ва), че сто има 3 парa кри ла и 12 ре по ва, а 
те ло јој је по кри ве но сре бр ном кр љу шти. Ламя жи ви на дну во де или у пе-
ћи ни на пла ни ни и на но си зло љу ди ма за тва ра ју ћи им из во ре по то ка и ре ка, 
а зах те ва и жи ву жр тву. Овог зма ја уби ја ју све ти Ђор ђе, Мар ко Кра ље вић, 
Бран ко, бра ћа Фла бро и дру ги ју на ци, те из ње го вих исе че них вра то ва по те че 
ре ка нео п ход на за по љо при вре ду и сто чар ство. Реч ламя је по зајм ње ни ца из 
грч ког је зи ка (грч. λάμια).

У бу гар ском фол кло ру ламя се че сто ме ша са ха лом. Ха ла се пре до ча ва 
у об ли ку гу сте ма гле до но се ћи ште ту усе ви ма. Ха ла, опет, мо же да се по ја-
ви и у об ли ку цр ног обла ка, а ве ру је се да из ње ног ре па до ла зе пљу ско ви и 
град. Бу гар ски на уч ни ци ми сле да је реч ха ла на ста ла од грч ке ре чи за град 
χάλαζι (на ста ро грч ком χ’άλαζα). Про тив ових ха ла се бо ри змей.46 

У на род ном ве ро ва њу Ју жних Сло ве на, змај се за ми шља чо ве ко ли ко, 
али под па зу хом има злат на крил ца и има реп пре кри вен кр љу шти ма. Змај 
мо же да ле ти, сна жан је, мо же да иш чу па др во из ко ре на. Змај жи ви у пе ћи ни 
на пла ни ни и има же ну и де цу. Ша ље му ње, гро мо ве и ки шу. Кад ле ти ме ђу 
обла ци ма, про из во ди вар ни це, па за то што се око ли на за па ли, но си атри бут 
ʻко ји бљу је ва тру’ (на срп ско хр ват ском ог ње ни, ог ње ви ти, на бу гар ском огнен).

43 Ibid., стр. 469.
44 Ška ljić, A. Tur ci zmi u srp sko hr vat skom-hr vat sko srp skom je zi ku. Sa ra je vo, 1973, 

стр. 108.
45 Skok, P. Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka. I. Za greb, 1971, 

стр. 80.
46 Wa ka rel ski, Ch. Et no gra fia Bułga rii. Wrocław, 1965, str. 224; Българ ско на-

род но твор че ство. т. IV. Ми ти че ски пе сни. От брал и ре дак ти рал Ми ха ил Ар на у дов. 
Со фия, 1961, стр. 27–37.
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Змај се не ви ди пред љу ди ма, али ка да од лу чи да се ука же, пре тво ри 
се у мла ди ћа. Пре ма на род ном ве ро ва њу у се ве ро и сточ ној Ср би ји, иа ко се 
змај по ја вљу је у об ли ку ва тре не пти це са ду гим ре пом, ка же се да се, ка да 
уђе ме ђу љу де, опет вра ћа у људ ски лик.47 

Ре чи змај и змей има ју исто по ре кло као и реч зми ја (на срп ско хр ват ском 
зми ја, на бу гар ском змия). Ве ру је се да змај на ста је ка да зми ја на пу ни 40 ле та 
и по ра сту јој кри ла и но ге.48

Змај има ре ги ју ко јом упра вља, бо ри се са не при ја тељ ском ажда јом, 
спре ча ва су шу и град, и сво је шти ће ни ке, љу де из сво је те ри то ри је, чу ва од 
ло ше го ди не. Ки ша са гр мља ви ном се до жи вља ва ла као бор ба зма ја ко ји бљу-
је ва тру у ле ту, а ве ро ва ло се да зма јев плес ства ра вр тло ге. С дру ге стра не, 
мла ди на (млад ме сец) ту ма чи се као прет ња ло шег зма ја. Ју нак змај, ко ји се 
бо ри про тив ажда је, у хри шћан ству је за ме њен све тим Или јом гро мов ни ком 
у ва тре ним ко чи ја ма. 

Змај као не ви дљи ви in cu bus кра де ле пе де вој ке, на кри ли ма их пре но-
си до сво је пе ћи не где их об љу бљу је. По сле ди ца спо ја зма ја са (људ ском) 
де вој ком је сте зма је во де те, ко је у ма те ри ци про во ди је да на ест (или ви ше) 
ме се ци, ра ђа ју ћи се са крил ци ма и ре пом с кр љу шти би ло као му шко де те 
– змај, или као жен ско – зма је ви ца. Уко ли ко се змај за љу би, уме сто де вој ке, 
у уда ту же ну, не кра де је већ је по се ћу је кад јој је муж од су тан. Же на или де-
вој ка ко ју во ли змај по ста је бле да и пла ши се љу ди, па је по то ме бр зо рас-
по зна ју. На при мер, у на род ној пе сми Де на и змей за бе ле же ној у ма ке дон ској 
Сер ској обла сти мо гу се ви де ти сле де ћи сти хо ви:

– Мо ре Де но, мо ме Де но,
що си, Де но, на ден бе ла,
на ден бе ла и църве на,
а на ден си се зе ле на?

– Ва рай, друж ки не вер ни ци,
и аз не зна защо е Де на
на ден бе ла и църве на,
я на ден е се зе ле на!

– Мо ре Де но, ми ла друж ко,
кой ти да де тая кит ка,

що га но сиш от ден на ден,
от ден на ден на гла ва та?

– Мо ре, друж ки не вер ни ци,

47 Czaj ka, Н. Bo ha ter ska epi ka lu do wa słowi an połud ni owych . Wrocław – War sza wa 
– Kraków – Gdańsk, 1973, стр. 42.

48 Schne e we is, E. Ser bo kro a tische Volk skun de. I. Ber lin, 1961, стр. 12.
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тая кит ка Стоян на бра,
Стоян на бра от го ра та!

– Мо ре Де но, мо ме Де но,
тая кит ка ту га не ма,
не во по ле, не во го ра!

Ва рай, Де но, ми ла друж ко,
те бе, Де но, змей те люби!

(БНТ, т. IV, стр. 203)

Сло вен ско на род но ве ро ва ње о зма је вој љу ба ви је из у зет но ста ро, а 
ме ђу Ју жним Сло ве ни ма пу сти ло је по себ но ду бо ке ко ре не код Бу га ра и Ма-
ке до на ца, где је опе ва на и у на род ним еп ским пе сма ма. Тра го ви ве ро ва ња у 
зма је ву љу бав пре по зна ју се у ру ској сред њо ве ков ној ре ли гиј ској бе се ди 
При ча о Пе тру и Февронији Му ром ским и би љи на ма Волх Все сла вје вич и Змај 
Го ри нич и кне ги ња.

Де ша ва се и да се жен ски змај (на бу гар ском зме и ца) за љу би у му шкар ца. 
Зме и ца углав ном тра жи уса мље ног па сти ра за свог љу бав ни ка. Она тра жи 
људ ског љу бав ни ка кри шом од свог му жа зма ја, а де те ро ђе но из та кве ве зе 
са па сти ром бри жљи во скри ва од зма је вог по гле да. 

У ма ке дон ским и бу гар ским кра је ви ма има пу но пе са ма о зма је ви ма, 
док се на срп ско хр ват ском је зич ком под руч ју зна за око 20. Сма тра се да ма-
ке дон ске и бу гар ске пе сме о зма је ви ма бо ље ба шти не ста ри ка рак тер од оних 
на срп ско хр ват ском. Д. Бурк харт де ли ма ке дон ске и бу гар ске пе сме о зма ју 
на че ти ри вр сте и по ре ди их са срп ско хр ват ским пе сма ма. Ње го ви ре зул та ти 
би ли би, от при ли ке, ова кви:

1. змај и ламя се бо ре,
2. ју нак се бо ри про тив зма ја,
3. тран сфор ма ци ја у ју нач ког зма ја,
4. љу бав из ме ђу зма ја и (људ ске) же не (де вој ке или уда те), или зме и це и 

му шкар ца.
У пр вој гру пи пе са ма глав ни мо тив је бор ба око ле ти не, у ко јој је змај 

осли кан као за штит ник по ља, а ламя, с дру ге стра не, као ште то чи на. На 
срп ско хр ват ском је зич ком под руч ју, иа ко по сто ји на род но ве ро ва ње о фи-
гу ра тив ној бор би зма ја и ха ле, она се ипак не по ја вљу је у об ли ку на род них 
еп ских пе са ма.

У дру гој гру пи пе са ма змај и ламя се раз ли ку ју суп тил ни је. У пе сми 
из ове гру пе ко ја је нај ар ха ич ни ја на ла зи мо сле де ће.49 Је дан без и ме ни ју нак 
(„хре бри юнак“) три се да на бо рио са змајeм, а он да га је по ди гао „до зве зда“ 
и пу стио да пад не ду бо ко у зе мљу. Сто га је у тој обла сти са свим пре ста ла 

49 Бон чев, Н. Сбор ник оֳ бълֱар ски на род ни ֲе сни, Вар на. 1884. стр. 110.
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да па да ки ша, због че га су на кра ју жи те љи ис ко па ли и осло бо ди ли зма ја. У 
овој пе сми змај још увек но си траг оно га ко ји је за ду жен за ки шу, али се он 
у дру гим пе сма ма из гу био, те се змај по ја вљу је углав ном као не при ја тељ 
љу ди. На при мер, Про дан, син удо ви це, ју нак ко ји ни од ко га ни је из гу био у 
ви те шким бор ба ма, ба ца њу ка ме на и пре ска ка њу, ба цио је ру ка ви цу у ли це 
змајeвом бра ту ко ји је чуо гла си не о ње го вој си ли, и тај мег дан тра јао је три 
да на и три но ћи. Док су се мраз и ма гла спу шта ли, усред му ња и пљу ска, 
Про да на је змај од ву као на не бо.50

У тре ћој гру пи пе са ма у ко ји ма до ла зи до тран сфор ма ци је у зма ја, за 
раз ли ку од пе са ма на срп ско хр ват ској те ри то ри ји, у Ма ке до ни ји и Бу гар ској 
пе сме су ка рак те ри стич не по то ме што се ју нак у њи ма сам од се бе не тран-
сфор ми ше већ то чи ни уз по моћ мај чи не ма ги је. 

Је дан мла дић се оже нио де вој ком ко ју во ли, али на ње га, због не по слу-
шно сти, мај ка, ко ја се том бра ку про ти ви, ба ца те шку кле тву. Мај ка пре ко 
ци ган ске вра ча ре до ла зи до „омра зни бил ки“ (биљ ке ко ја те ра на мр жњу). 
Ве ру је се да, ако се во ди цом, ко ја се до би ја ка да се та биљ ка ску ва у лон цу 
за вре ме пу ног ме се ца, по пр ска не же ље на мла да, до ла зи од ра зи ла же ња брач-
них парт не ра. Ме ђу тим, мла да са зна шта јој све кр ва спре ма. Те но ћи она са 
му жем за ме ни ме ста у по сте љи. Уме сто мла ду, мај ка свог си на по пр ска од ва-
ром те биљ ке. Он због то га од па са на до ле по ста не зе ле ни змај. Он се по ву че 
у шу му и не ста де с очи ју љу ди ма. Има слу ча је ва и ка да се на мла дин на го-
вор вра ћа, али том при ли ком се пре о бра жа ва у још леп шег мла ди ћа не го што 
је био. А све кр ва бу де жи ва спа ље на. 

У че твр тој гру пи пе сме су нај број ни је, али се мо гу по де ли ти на осно ву 
глав ног мо ти ва. Пр во, ту су пе сме о зма је вом оти ма њу мла де.

Мај ка тра жи до лич ног му жа за сво ју кћер ку, ка да јој ова по ве ри да је 
од пре три го ди не зма ју љу ба и да је он про си. Те но ћи, змај на бе лом ко њу, 
во де ћи зме и цу у злат ним ко чи ја ма и де те у злат ној ко лев ци, до ђе по мла ду. 
Ве тар у шу ми ста де, а це ло се ло на ђе се у сја ју ва тре. Мај ка зна да јој ни шта 
не вре де са да чи ни за те ра ње зма ја. Мла ду од во де. 

Оте та мла да бе жи од зма ја у пе сма ма на два на чи на.
(1) Зма је ва оте та мла да јед ног да на га ис пи ту је да ли мо же да бљу је ва тру, 

да ли мо же да за па ли стог се на и стог сла ме. Змај од го ва ра да стог сла ме 
мо же да за па ли, али да се на не сме, јер у ње му мо же да се на ла зи „бил ки 
омра зни“ (биљ ка ко ја те ра на мр жњу). Мла да, са знав ши за биљ ку ко ја 
мо же да раз дво ји љу бав ни ке, под ме ће ва тру у сто гу се на и бе жи од зма ја.

(2) Оте та мла да при су ству је вен ча њу свог бра та. Да би ишла и зма је ва по-
ро ди ца, они се пре тво ре у цве ће и врп цу, а де те по кри ју кри ли ма, па 

50 Ми ла ди нов ци, K. Д. Бълֱар ски на род ни ֲе сни. Со фия, 1961, стр. 12.
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иду за јед но са мла дом. Сти гав ши у бра то ву ку ћу, мла да у ва тру ба ци 
цве ће, врп цу и кри ла, и та ко се ре ши зма је ве по ро ди це. 

Па стир ког је зме и ца за во ле ла, те је ис цр пљен од ње них по се та сва ке 
но ћи, уз по моћ лу кав ства од ње са зна је за биљ ку ко ја раз два ја љу бав ни ке, 
те пре ки да ту од врат ну ве зу. 

У срп ско хр ват ским ју нач ким еп ским пе сма ма не по ја вљу је се мо тив 
љу ба ви зме и це. 

3.2. Ју нак као зма јев син
Ме ђу пе сма ма о зма је ви ма са ма ке дон ско-бу гар ског и срп ско хр ват ског 

про сто ра нај ви ше за јед нич ких осо би на има ју пе сме из гру пе о бор би из ме-
ђу зма ја и ју на ка. Ју нак ко ји по бе ђу је зма ја на те лу има не ку од зма је вих или 
змиј ских ка рак те ри сти ка. Ова кви зма је ви ти ју на ци се не по ја вљу ју у ру ским 
на род ним еп ским пе сма ма. 

Сли ка зма ја у ко јој је он по лу чо век и по лу звер по ја вљу је се у бал кан-
ским на род ним ве ро ва њи ма још од по чет ка сред њег ве ка. За пи си из сед мог 
ве ка О зма ју (περι δρακόντων) Јо ва на Да ма ски на бе ле же о зми јо ли ком чу до-
ви шном чо ве ку са кри ли ма. И у Ал ба ни ји се зна за зма ја ко ји је по лу чо век 
– dran gua. У Грч кој, змај се сма тра мо де лом људ ске хра бро сти, па се ко ри сте 
по хва ле ти па си лан као змај, сна жан као змај, а зна се да се у пет на е стом 
ве ку хра брим ју на ци ма при пи си вао на ди мак dra kos. 

У ју жно сло вен ским ју нач ким пе сма ма се по ја вљу ју раз ли чи ти ју на ци 
у бор би про тив зма ја. У срп ско хр ват ским на род ним еп ским пе сма ма ју нак 
је змај ског по ре кла, или „змај ски син“. На род на еп ска пе сма Ми лош Оби лић 
змај ски син ин те ре сант на је јер се у њој на во ди спи сак зма је ви тих ју на ка.

Што год има Ср би на ју на ка,
Сва ко га су од го ји ле ви ле,
Мно го га су зма је ви ро ди ли

(Пе тра но вић III, бр. 24)

То је се дам зма је ви тих ју на ка: Ми лош Оби лић, Змај Ог ње ни Вук, Ре ља 
Бо шња нин, Ба но вић Се ку ла, Ба но вић Стра хи ло, Љу ти ца Бог дан и Мар ко 
Кра ље вић.

А сед мо га Кра ље ви ћа Мар ка, 
И ње му је змај ог ње ни ба бо. 
Сва ки има зма је ву би ље гу
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У срп ско хр ват ским на род ним еп ским пе сма ма мит ски нај о бо је ни ји је 
лик Зма ја Ог ње ног Ву ка, чи је је и име спој ог ње ног зма ја и ву ка, па се ње го во 
ро ђе ње и име но ва ње опе ва у пе сма ма.

Див но су му име иза бра ли,
Див но име Змај Ог ње ни Ву че

(Mилутиновић, бр. 152)

У свим пе сма ма о ње го вом ро ђе њу се ука зу је на змај ске или вуч је ка рак-
те ри сти ке ње го вог те ла. Та ко ње го ва мај ка ка же:

Но ћас ми се му шко че до на ђе,
На ру ци му пу шка упи са на,
На бе дри му са бља са ви је на,
на гла ви пра мен ко се ву че–
Чи ни ми се, хо ће ју нак би ти.

(Vi la, 1867, стр. 454)

Ро дио се Змај Ог ње ни Ву че,
По гла ви му вуч ка дла ка ра сте,
Из уста му жи ва ва тра си па,
Из но са му ма ви пла мен ли же,
Цр ве на му ру ка до ра ме на.

 (Kra uss, стр. 333)

Пу шка, са бља, цр ве на ру ка је су бе ле зи. По ју жно сло вен ском на род ном 
ве ро ва њу, ако но во ро ђен че има ко вр џе као да има вуч ју дла ку или ве ли ки 
цр ве ни бе лег, у бу дућ но сти ће по ста ти над људ ски бла го сло вен ју нак.

Зма ја Ог ње ног Ву ка ње го ви не при ја те љи че сто на зи ва ју „ко пи ле“, „ко-
пи љан“, што зна чи да је он зма је во де те.

Пе сма Ца ри ца Ми ли ца и Змај од Ја стреп ца, ко ју је Вук Ка ра џић за бе-
ле жио (Вук, II, бр. 43), нај ја сни је осли ка ва ка ко ју нак – змај ски син, уби ја 
зма ја. Њен кра так са др жај је от при ли ке ова кав:

Цар Ла зар при ме ти да је ца ри ца Ми ли ца ло ше во ље и убле де ла, па је 
пи та за раз лог. Ми ли ца му на по слет ку ка же исти ну ка ко је од пре го ди ну 
да на сва ке но ћи тај но по се ћу је змај у ви со кој ку ли и ка ко је по чео да оста је 
до зо ре. Цар јој на ре ди да зма ја упи та пла ши ли се че га сем Бо га. Ка да је у 
ноћ змај до ле тео са Ја стреп ца и сле тео на ме ке ја сту ке Љу би чи не по сте ље, 
она га упи та:

Бо јиш ли се још ко га Бо га
Ја на земљ ка ко га ју на ка?
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Змај на слу ти да би то мо гло би ти пи та ње ца ра Ла за ра, па јој ре че: „ућу ти“. 
Ми ли ца по ре че да цар Ла зар има ишта с ти ме, већ ус твр ди да га то пи та јер 
је ју нак и по, на шта змај на се де, па јој при зна де да се он не бо ји ни ко га сем 
Зма ја Де спо та Ву ка ко ји жи ву у Ку пи но ву, у Сре му. Змај зна Ву ка још од 
ма ле на и ре че да га на ви со ком Ја стреп цу у пр о шло сти ни ка да ни је по бе дио 
у ви те шким бор ба ма. Иза ђе Да ни ца, а змај с тим ре чи ма од ле те на зад.

Ца ри ца Ми ли ца пре не се ца ру Ла за ру шта је од зма ја чу ла. Цар от по сла 
по зив Змају Де спо ту Ву ку и за мо ли га да уби је зма ја са Ја стреп ца. По сле 
не што пре ми шља ња, Вук се упу ти пут Кру шев ца и пред Ла за ре вим дво ром 
ра за пе ша тор. Ка да је ца ри ца чу ла да је сти гао, по зва га уну тра на го збу, али 
је Вук ви ше во лео да оста не на по љу. Вук по ру чи ца ри ци да ши ром отво ри 
вра та на ви со кој ку ли да змај зна да мо же би ло ка да да до ђе, али да му ни ка ко 
не ка же да је он до шао. Кад је па ла ноћ, змај до ђе Љу би ци у по се ту. Утом га 
Вук гла сно за зва.

Ко се љу би на би је лој ку ли,
Нек из ла зи из би је ле ку ле
Зар не ви ди, ђе је по ги нуо?

Змај од ба ци ца ри цу Ми ли цу ко ја га је ода ла и из ле те на по ље. Не ма ју ћи 
вре ме на да по бег не на Ја стре бац, по ле те ви со ко у не бо:

Па не бје жи Ја стреп цу пла ни ни,
Већ по бје же не бу под обла ке,
А ће ра га Змај-Де спо те Ву че,
На ви со ко ње га су сти гао,

Уда ри га те шком то пу зи ном,
Те му пре би у ра ме ну кри ла,
Змај па де у зе ле ну тра ву.

Вук при ђе зма ју и од се че му гла ву, ко ју, кад да де ца ру Ла за ру, овај уз-
дрх та од стра ха. Вук до би на гра ду и оде сво јој ку ћи.51

Сред њо ве ков на ру ска ле ген да При ча о Пе тру и Фе вро ни ји Му ром ским 
са сто ји се од два мо ти ва из на род них при ча: уби ја ње зма ја зми је и би стре 
де вој ке, и у свом пр вом де лу о уби ја њу зма ја зми је у не ко ли ко та ча ка ли чи 
на срп ски на род ну еп ску пе сму Ца ри ца Ми ли ца и Змај од Ја стреп ца.

У гра ду Му ро му кне ги њу, же ну кне за Па вла, по че да по се ћу је чуд на 
зми ја са кри ли ма (рус. „не приязн ный летящий змий“). Зми ја се пред кне ги њом 
по ка зи ва ла у свом пра вом об лич ју, али је пред слу га ма из гле да ла као кнез, 

51 Burk hart, D. Un ter suc hun gen zur Stra ti grap hie und Chro no lo gie der südsla vischen 
Volk se pik. München, 1968, стр. 463–479.
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те су оне ми сли ле да је кнез са кне ги њом. Про шло је до ста вре ме на ка да кне-
ги ња при зна де кне зу шта јој се до го ди ло. Он јој он да на ре ди да од зми је са зна 
ка ква јој је смрт су ђе на. Јед ног да на, по сле нео ба ве зног раз го во ра, кне ги ња 
му дро упи та зми ју: „Ти си баш до бар по зна ва лац ства ри. Ве ро ват но знаш и 
ка ко ћеш умре ти.“ Зми ја на се де на ње но за во дљи во на во ђе ње па ода де да јој 
је су ђе но да „умре од Пе тро ве ру ке и Агри ко вог ма ча“. Кне ги ња сме ста пре-
не се кне зу ову тај ну. Кнез Па вле има ше ро ђе ног бра та Пе тра, ко ји при хва ти 
ње гов зах тев да уби је зми ју. Пе тар је знао да се у цр кви на обо ду гра да на ла-
зи Агри ков мач, ко ји му па де ша ка, те че ка ше згод ну при ли ку да про бу ра зи 
зми ју. Пе тар је сва ког да на ишао да по здра ви бра та кне за и ње го ву же ну кне-
ги њу. Јед ног да на, по што је по здра вио бра та у ње го вој со би, Пе тар се упу ти 
ка кне ги њи, а крај ње за те че ка ко се ди ње гов брат ког са мо што је оста вио, 
по че му је знао да је то змиј ска враџ би на, па убо де зми ју с ли ком ње го вог 
бра та Агри ко вим ма чем. Зми ја по ка за сво ју пра ву при ро ду, згр чи се и ис пу-
сти ду шу.52

М. О. Скри пиљ је по ре дио срп ски еп ску пе сму Ца ри ца Ми ли ца и Змај 
од Ја стреп ца и сред њо ве ков ну ру ску ле ген ду При ча о Пе тру и Фе вро ни ји 
Му ром ским, и за кљу чио, с јед не стра не, да пе сма о ца ри ци Ми ли ци у сво јој 
из у зет но ста рој струк ту ри чу ва мо тив ог ње ног зма ја ко ји оти ма же не – ти-
пи чан за пра сло вен ске еп ске пе сме, као и да је, с дру ге стра не, на осно ву 
по ре ђе ња ове ру ске ле ген де са би љи ном Аљо ша По по вич и Ту га рин, на род ним 
при ча ма и дру гим ру ским из во ри ма, иа ко не по сто је у за бе ле же ном об ли ку, 
мо гу ће да су по сто ја ле на род не при че или еп ске пе сме о зма ју ко ји бљу је ва тру.53

Жир мун ски у осно ви еп ске пе сме и срп ског Зма ја Ог ње ног Ву ка ви ди 
мо гућ ност по сто ја ња ста ре ју нач ке при че, а у би љи ни Аљо ша По по вич и Ту-
га рин од раз ста рог на род ног мо ти ва о бор би са зма јем ко ји оти ма же не.54 

У Ца ри ци Ми ли ци и Зма ју од Ја стреп ца по ја вљу је се мо тив зма ја ко ји 
оти ма же не спо јен са исто риј ским ли ко ви ма ца ра Ла за ра (до 1389. год.), као по-
след њег на след ни ка сред њо ве ков не Ду ша но ве ло зе, и ње го ве ца ри це Ми ли це, 
уз ко ји је ва жан и мо тив ју на ка змај ског по ре кла. Змај од Ја стреп ца ко ји је 
на сео на Ми ли чи но лу кав ство раз от крио је чи ње ни цу да је Вук у мла до сти 
про вео вре ме са зма је ви ма на пла ни ни, дру гим ре чи ма, да је ју нак из зма јев ске 
ло зе. Са мо та кви ју на ци мо гу да се бо ре са срод ним зма је ви ма. Ју нак из еп ске 

52 Рус ские ֲо ве сֳи XV–XVI ве ков. Мо сква – Ле нин град, 1958, стр. 108–115.
53 Скри пиль, М. О. По весֳь о Пе ֳ ре и Фе вро нии и эпи че ские пе сни южных 

славян об огнен ном змее. На учный бюлле ֳ ень Ле нин ֱрад скоֱо уни вер си ֳ е ֳ а, No. 
11–12. Сла ви сֳи че ские за ֲ и ски, 1946; Ibi dem.: По весть о Пе тре и Фе вро нии му ром-
ских в ее от но ше нии к рус ской сказ ке. ТО ДРЛ, VII, 1949; Ibid.: Пу ти лов, стр. 35–36.

54 Ibid., Жир мун ский, стр. 26.
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пе сме, Змај Ог ње ни Вук, ве зу је се за исто риј ску лич ност Ву ка Гр гу ро ви ћа. 
Исто риј ски Вук био је унук кне за Бран ко ви ћа (? – 1398), срем ског де спо та. 
Од па да Ср би је 1459. го ди не до сво је смр ти 1485. го ди не хра бро је пру жао 
от пор тур ској вла сти и по стао на род ни ју нак. Сма тра се да еп ска пе сма сме-
шта кне за Ву ка у исто вре ме са ца рем Ла за ром и ца ри цом Ми ли цом (иа ко 
из ме ђу њих по сто ји пре ко век вре мен ског раз ма ка), због то га што је до шло 
до ме ша ња са ста рим фол клор ним мо ти вом по ком је Змај Ог ње ни Вук зма-
је во де те.55 

Зма је ви ти ју нак је по при ро ди бе смр тан. Ро ђен од оца зма ја, а из мај чи-
не ма те ри це ви ле га по ди жу. Ка да га обо ре љу те ра не, Ву ку у по моћ при сти жу 
ви ле и жи во ти ње.

Зми ја ње му би ље до но са ше,
А ви ла му би ље при ви ја ше,
А вук Ву ку ли же ра не љу те.

(Mилутиновић, бр. 104)

Ме ђу тим, ње му Бог не по ма же („Aли Ву ку Бо же не по мо зи“), те он гу би 
сво ју де мон ску сна гу.

Ци че зми ја па под кам уте че,
А по ле ће у обла ке ви ла,
А за ви ја у го ри цу ву че.

Зма је ви ти ју нак Вук је на кра ју до че као сво ју суд би ну. У на род ној еп ској 
пе сми у пет на е стер цу (бу гар шти ци) под име ном Кад је Вук Ог ње ни умр’о 
ка же се да су ви ле и зма је ви ле чи ли ју на ка Ву ка од смр то но сних ра на, али да 
је он умро ка да је ње го ва мај ка, са знав ши о то ме од сна је ко ја је тај при зор 
слу чај но угле да ла, пре се кла ма гич ну нит из ме ђу зма ја и жи во та де те та ко је 
је са зма јем до би ла.

Оно с њи ме у ка ма ри од пла ни не бје ле ви ле,
Дје му ра не уми ва а љу ти их змај оти ре.

(Бо ги шић, бр. 16)

На пу сти ше га они ко ји су га ма ги јом ле чи ли, „из ка ма ра то зна ме ње 
по бјег ну ло.“56

55 Ibid., Burk hart, стр. 474.
56 Ja kob son, R., Ru ži čić, G. The Ser bian Zmaj Og nje ni Vuk and the Rus sian Vse slav 

Epos. Se lec ted Wri tings, vol. IV, стр. 378–379.
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3.3. Пе сма Се ку ла се у зми ју пре тво рио
При раз ма тра њу зма је ви тих или зми јо ли ких ју на ка, њи хо вог по ре кла 

и ка рак те ра, не мо же се за не ма ри ти срп ска на род на еп ска пе сма Се ку ла се 
у зми ју пре тво рио ко ју је за бе ле жио Вук Ка ра џић (Вук, II, No. 84, 85). Она 
има сле де ћи са др жај.

Вој ни за по вед ник Јан ко кре ће у бој про тив Ту ра ка пре ма Ко со ву за јед но 
са не ћа ком Се ку лом. Том при ли ком се Се ку ли не се стре обра ти ше уја ку с 
мол бом да Се ку лу не во ди са со бом јер је још ма ли и при то ме у мај ке син 
је ди нац. Чув ши то Се ку ла се на љу ти, те ре че уја ку да је не слу ша и да га по-
ве де, па га ујак и по ве де са со бом на Ко со во. 

Кад су сти гли бли зу гра до ва Ку че ва и Бра ни че ва, љу ди из гра да ра ши-
ри ше бе лу ла не ну тка ни ну. Јан ко их за ша то ре за мо ли да му за три злат ни ка 
про да ју три ар ши на те тка ни не. Љу ди из гра да ре ко ше Јан ку да им уме сто 
нов ца оста ви Се ку лу. Јан ко од би, а љу ди се на љу ти ше и про кле ше: „Ако нам 
не даш Јан ка, не да мо ти плат на. Во ди ти Се ку лу на Ко со во, па нек ти та мо 
бу де хра на цр ним га вра но ви ма, нек му они цр не очи кљу ју, да му бе ло ли це 
ви ше не пре по знаш.“ 

Јан ко сти же на Ко со во и ра за пе ша тор ре кав ши вој ни ци ма: „Хеј ју на ци, 
па зи те на Тур ке да ја ма ло у ша то ру од мо рим.“ Се ку ла ре че Јан ку:

Уј ко Јан ко, не ме ре но бла го,
сад ти идеш са нак бо ра ви ти,
а ја идем у тај тур ски та бор,

ство ри ћу се зми јом ше сто кри лом,
до не ћу ти ца ра че сти то га
у зу би ма, ка но и со ко ла:

кад уста неш, уј ко, иза сан ка,
не мој да ти умље за без у мље:

ти не стре љај зми ју ше сто кри лу,
већ ти стре љај си во га со ко ла.

Оде Јан ко да спа ва, а Се ку ла се уву че у тур ске ре до ве, пре тво ри се у 
ше сто кри лу зми ју, па до ве де тур ског вла да ра пре тво ре ног у со ко ла. Ви дев ши 
то вој ни ци за не ме ше, па по зва ше ко ман дан та Јан ка. Јан ко ско чи и угра би 
злат ну стре лу. По сле из ве сног пре ми шља ња, он од лу чи.

Зашт’ да стре љам си во га со ко ла,
кад сам и сам ро да со ко ло ва?

Во лим стре љат зми ју ше сто кри лу.

За те же злат ну стре лу и ода пе у ше сто кри лу зми ју. Она за ја у ка, пу сти со-
ко ла, па па де у зе ле ну тра ву. Со ко по бе же не бу под обла ке, те од ле те у тур ску 
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вој ску. Пре стра вље ном Јан ку, Се ку ла ре че: „Зар ти ни сам ре као да па зиш и 
у бу ни лу не пу цаш у ше сто кри лу зми ју већ у си вог со ко ла?“ Јан ко се на не-
ћа ка са жа ли и пи та га да ли мо же да ис тр пи ра не, а Се ку ла ће:

Уј ко Јан ко, не ме ре но бла го,
Не мо гу ти ра не пре бо ле ти;

већ кад ме ни суд ни ча сак до ђе,
уко пај ме на дру му ши ро ку,

да с’ на слу шам труп ка од ко њи ца
и ја у ка од до бри ју на ка.

Ве ру је се да је Си би ња нин Јан ко ко ји се по ја вљу је у овој пе сми Ху ња ди 
Ја нош (1387?–1456), пле мић из Тран сил ва ни је. Ху ња ди је слу жио Бран ко ви-
ће ве и уче ство вао у срп ској вој сци, али је ка сни је пре шао у Угар ску, где је 
по стао ре гент угар ског кра ља. Он је отац чу ве ног угар ског кра ља Ма ти је 
Кор ви на. Сме ло се бо рио про тив Осман ли ја, што се за ду го уре за ло у се ћа ње 
срп ског на ро да. 

Се ку ла Ба но вић из еп ске пе сме је Се ке љи Ја нош, ко ји је од 1146. до 
1448. го ди не био хр ват ски бан, па је због то га у пе сми по стао Ба но вић. Као 
Ху ња ди јев не ћак, Се ку ла се бо рио с њим про тив Ту ра ка и 1448. го ди не по-
ги ну у стра шној би ци на Ко со ву. Ка да је Ху ња ди Ја нош кре нуо пре ма Ко-
со ву, ишао је, не кроз Ку че во и Бра ни че во, ка ко се ка же у еп ској пе сми, већ 
дру гим пу тем. 

Ова еп ска пе сма се по ве зу је са исто риј ском бит ком на Ко со ву из ме ђу 
вој ски Ју жних Сло ве на и Ту ра ка, али са др жи из у зет но стар мо тив тран сфор-
ма ци је ју на ка у кри ла ту зми ју, те је пу на ми то ло шких и то тем ских сим бо ла. 
Ту ма че ње ове пе сме пред ста вља не ма ли про блем.

Пи та ње је за што Јан ко ни је по слу шао Се ку ли но ја сно упо зо ре ње. Раз-
лог за то опе ван је у са мој пе сми. У тре нут ку од лу ке да ли да пу ца у кри ла ту 
зми ју или у со ко ла, Јан ко од лу чу је: „Ка ко сам и сам со ко ло ва ро да, ка ко бих 
мо гао да га ђам у со ко ла? Ако већ га ђам, га ђа ћу у ше сто кри лу зми ју.“ У јед ној 
ва ри јан ти ове пе сме, у тре нут ку ка да се Јан ко дво у ми, кнез Ђу ро му са ве ту је:

Зар не зна деш, од Си би ња Јан ко,
Да ли је смо гн’је зда со ко ло ва,
А Тур ци су гн’је зда гуј ње га?
Удри гу ју, не удри со ко ла.

(Вук, II, бр. 85)

Јан ко је по гре шио не по слу шав ши Се ку ли но упо зо ре ње, али на род ни 
пе вач схва та раз ло ге ње го вог по ступ ка због ве ро ва ња у то да су Тур ци „гн’је зда 
гуј ње га“.
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У срп ским на род ним при ча ма Тур ци су че сто при ка зи ва ни као ђа во ли. 
Ме ђу тим, у на род ном ве ро ва њу сма тра се да су Тур ци але а Ср би зма је ви.

У не ко ли ко на род них еп ских пе са ма Тур ци ма је, као чу ва ри ма во де них 
из во ра, да та уло га ажда ја.

Та дер сам им пра во ка зи вао:
Да не зна дем ни ђе во де лад не
У пла ни ни ни бли зу пла ни не...
А да зна дем ду бо ко је зе ро,
Ал’ је зе ро ниг да ни је са мо.

Без Тур ци на али гор ског звје ра.
(Вук, VI, бр. 39)

Или су пак Тур ци опе ва ни као зми је отров ни це и зве чар ке.

По ви ла се шар ка гу ја љу та
Од Ази је, од Ана до ли је,

На Је дре не на сло ни ла гла ву,
А ре пом је Ана дол при ти сла;
Ту је би ла за се дам го ди на,
Па се ди же од Је дре не гра да,
Те на срп ске зе мље ки ди са ла:
То не би ла шар ка гу ја љу та,

Већ то би ла љу та си ла тур ска...

Осим то га, по зна та је и из ре ка са сле де ћим по ре ђе њем:

У Тур чи на и у зми је љу те,
У њих ни кад твр де вје ре не ма.

(Вук, По сло ви це, 6865)

У пе сми Се ку ла се у зми ју пре тво рио на род ни пе вач гле да на Тур ке 
као на зле зми је и мит ски пред ста вља бит ку са Тур ци ма. Ово се по ду да ра са 
про це сом за ме не ста рог мит ског зма ја из ју жно сло вен ских на род них еп ских 
пе са ма са Цр ним Ара пи ном. Цр ни Ара пин на сле ђу је осо би не зма ја, као што су 
грам зи вост и спо соб ност да бљу је ва тру, али не ра ди слич но сти са мит ским 
зма јем већ ра ди на гла ша ва ња ње го ве мон стру о зно сти. Ара пин ли чи на Ту-
га ри на Зме је ви ча или Идо ли шча из би љи на, те је че сто јак али туп џин. Спо-
ља шња мо ти ва ци ја за гра ђе ње пред ста ве Цр ног Ара пи на, ве ру је се, по ти че 
из пе ри о да пре тур ске вла да ви не, ка да су Ју жни Сло ве ни до шли у кон такт са 
Му ан ци ма (Ара пи или Афри кан ци). За вре ме тур ске вла де еп ска пред ста ва 
Цр ног Ара пи на се на раз ли чи те на чи не ме ња, али ни је нео п ход но ре ћи да 
се у ње ној осно ви кри је сли ка тур ског на ро да. 
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Тур ци ко ји су пред ста вље ни као љу те гу је у ко сов ским ми то ви ма по-
ја вљу ју се као до но си о ци су мра ка за срп ске бо го ве.

То што се Се ку ла у срп ском вој ном ло го ру по ја вио у об ли ку кри ла те 
зми је очи глед но је би ло ри зич но. Он је знао да ће та ко ве ро ват но по ста ти 
ме та срп ских стре ла ца, што је ја сно из ње го вог упо зо ре ња: „не га ђај у зми ју“. 
Али, ако је та ко, за што се он пре тво рио у ше сто кри лу зми ју? Да ни је имао 
на ме ру да узме не ко дру го об лич је?

У ве зи са овим пи та њем срп ски ет но лог В. Чај ка но вић ну ди два мо гу ћа 
об ја шње ња. Јед но об ја шње ње се за сни ва на мо ти ву ча роб њач ког над ме та ња 
у тран сфор ма ци ја ма ко је се по ја вљу је у ра зним свет ским при ча ма, а по дру-
гом об ја шње њу Се ку ла, ко ји је змај, ис ко ри стио је ту сво ју осо бе ност и пре-
тво рио се у зми ју.

И у срп ској на род ној књи жев но сти је по знат мо тив о над ме та њу пре тва-
ра њем из ме ђу два ча роб ња ка. На при мер, у при по ве ци ко ју је Вук Ка ра џић 
за бе ле жио, Ђа во и ње гов ше грт (Вук, При по вјет ке, бр. 6), два ча роб ња ка 
ко ји су у исто вре ме и учи тељ и уче ник и ри ва ли, над ме ћу се, ри зи ку ју ћи 
жи во те ме ња њем сво јих об лич ја. Ре ци мо, кад се је дан пре тво ри у го лу ба, 
дру ги се пре тво ри у коп ца па по ју ри го лу ба. На кра ју се пр ви пре тво ри у 
ца ри чин пр стен. Ца ри ца ба ци пр стен о зе мљу, а он се пре тво ри у ма ло зр но 
про са ко је уле ти у ца ри чи ну чи зму. Уто се дру ги ча роб њак пре тво ри у пе тла 
и по ку ша да по је де про со. Али се зр но пре тво ри у мач ка, ко ји за да ви пе тла.

У вр то гла вом раз во ју бор бе ве ћу шан су за по бе дом има онај ко ји пре-
у зме ини ци ја ти ву, ко има ја че оруж је, од но сно ко узме при клад ни ји об лик. 
У бор би са Тур ци ма Се ку ла је увек пред ња чио, али да би са свим скр шио не-
при ја тељ ску над моћ ност, иа ко је знао за опа сност, пре тво рио се у кри ла ту 
зми ју. Ово је пр во Чај ка но ви ће во об ја шње ње.

Пре ма срп ским на род ним ве ро ва њи ма, Се ку ла је, јед на ко као и мно ги 
ју на ци ју нач ких еп ских пе са ма, био змај. Као што смо већ из ло жи ли, змај и 
зми ја има ју исто је зич ко по ре кло, а ли че и по об ли ку. Ка же се да се змај „нај-
че шће по ја вљу је у об ли ку кри ла те зми је ко ја бљу је ва тру и да би се бо рио 
са ала ма ле ти пред обла ке. У тој при ли ци под се ћа на ор ла“ (S. Troj, SEZ, 17, 
154). Змај, опет има „ву чи ју ша пу“, „ор ло во кри ло“, „зма је во ко ло под па зу-
хом“, „из уста му мо дар пла мен би је“ (Вук, Срп ски рјеч ник. „зма јог ње ни“). 
Змај мо же да ле ти би ло та ко што ра ши ри ли скри ве на кри ла би ло што огр не 
„пла ме ни огр тач“ (Вук, II, бр. 42). Или му пак у по моћ при стиг не не бе ски коњ.

Да је ко ме ста ти па гле да ти
Кри ла то га вран ца од меј да на

И ју на ка зма јо ви та те ла
На кри ли ма вра нац по ле тио,
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А из зма ја огањ по си па ше,
Пре ко вој ске Ву че пре ле тио

(Пе тра но вић, II, бр. 41)

Там но си ви орао или со ко углав ном је у сло вен ским еп ским пе сма ма 
пе снич ки сим бол ју на ка. Сма тра се да змај ли чи на ор ла ка да ле ти не бом. 
Змај Ог ње ни Вук је од мла до сти био по знат као из вр стан со ко лар (Пе тра но-
вић, II, бр. 41). У на род ном ве ро ва њу змај се пре тва ра у ор ла или со ко ла и 
бо ри про тив не при ја тељ ских де мо на. По што је Се ку ла био змај, об ја шња ва 
се, мо гао је за бор бу да узме и об лик зми је. 

Ко је је од ова два об ја шње ња тач но? Чај ка но вић за кљу чу је „исти на је 
ве ро ват но не где на сре ди ни. Пе ва чу је био по знат мо тив дво бо ја два ча роб ња ка 
(ово је за ње га по ла зна тач ка). С дру ге стра не, за то што има ка рак те ри сти ке 
зма ја, Се ку ла је, у ве зи са це лим до га ђа јем, нај при клад ни је иза бран лик.“57

Пре ма Бурк хар то вом ту ма че њу, „ов де је ја сно у пи та њу ста ри ша ма-
ни стич ки мо тив, од но сно пре у зи ма ње об ли ка жи во ти ње с ду шом.“ Ка да се 
уби је то тем ска жи во ти ња и пр вот ни вла сник ду ше без у слов но уми ре. Ко рен 
ово га је у ста ром схва та њу из ло вач ког дру штва о то тем ским жи во ти ња ма по 
ко ме је ду ша скри ве на у обич ном пред ме ту или жи во ти њи ко ја је чу вар ње ног 
жи во та. То што је Се ку ла ис по љио спољ ни об лик сво је ду ше кроз кри ла ту 
зми ју или зма ја го во ри о то ме да је змај Се ку ли на ју нач ка су шти на и, ка же он, 
не тре ба да бу де не га тив но оце њи ва на, ка ко пе вач до да је кроз Јан ко ве или 
Ђу ри не ре чи.58 Уз то, пре ма Бурк хар ту, у ма ке дон ским и бу гар ским на род-
ним еп ским пе сма ма се не по ја вљу је у ја сном пе снич ком об ли ку мо тив два 
об ли ка ду ше (кри ла та зми ја и со ко), али у не ким пе сма ма се мо же прет по-
ста ви ти ко ри шће ње слич ног мо ти ва, на при мер, бо ре се Мар ко као со ко и 
бу гар ска ламя (Tомић 1909: 181; Шап ка рев 1891–1894: 15). Ту се со ко сма тра 
то тем ском жи во ти њом ју на ка. Уоп ште но, у ју жно сло вен ским еп ским пе сма-
ма со ко се сма тра то тем ском жи во ти њом ју на ка.

4. За јед нич ке осо би не еп ске по е зи је

4.1. Де ца истог ми та – ве ро ва ње у кућ ну зми ју и сим бол зма ја 
Пред ста ва о чу до ви шту са те лом зми је је по зна та ме ђу свим сло вен ским 

на ро ди ма и ве ро ват но је пре не та на Бал кан на кон што је до ве де на у ве зу са 

57 Чај ка но вић, В. Мит и ре ли ги ја у Ср ба. Бе о град, 1973, стр. 41–44.
58 Ibid., Burk hart, стр. 477.
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зма јем.59 Уз то, ве ро ва ње у зма ја на Бал ка ну ве ро ват но је у ко ре ну обо жа ва ња 
кућ не зми је као бо га за штит ни ка. 

Пре ма срп ском на род ном ве ро ва њу, у сва кој ку ћи се на ла зи зми ја за-
штит ни ца по име ну чу вар ку ћа или бла зна. Кућ на зми ја жи ви или по ред 
пра га или ис под ог њи шта, има те ло бе ло као снег, а де ша ва се да пе ва ка да 
уку ћа ни ни су ту. Смрт ове зми је до но си смрт го спо да ра или го спо да ри це, па 
се не сме уби ја ти. Уко ли ко би се гре шком уби ла, да би се спре чи ла кле тва, 
мр тво те ло се умо та у тка ни ну и бри жљи во са хра ни. Да зми ја не би од ба ци ла 
уку ћа не, пред у зи ма ју се раз не ме ре за шти те, као што је да ва ње мле ка и слич-
но. Кућ на зми ја шти ти жи во те љу ди и до но си им сре ћу. Ово ве ро ва ње у кућ-
ну зми ју ства ра зма је ви те ју на ке у ју нач ким на род ним пе сма ма или зми јо ли-
ког ју на ка ка кав је у на род ној при чи Зми ја и мла до же ња (Вук, При по вјет ке, 
бр. 9). Уко ли ко змај на пу сти зе мљу или зми ја ку ћу, до ла зи до сва ка квих не-
сре ћа и не по го да.

Ве ро ва ње у кућ ну зми ју је за јед нич ка ка рак те ри сти ка Ср ба, Бу га ра, 
Мол да ва ца, Ру му на, свих на ро да на те ри то ри ји Бал ка на и дуж Ду на ва, и ово 
ани ми стич ко ве ро ва ње у кућ ног за штит ни ка је по ве за но са обо жа ва њем пре-
да ка. Ве ру је се да се ду ше пре да ка и умр лих чла но ва по ро ди це по ја вљу ју у 
об ли ку зми је. Обо жа ва ње кућ не зми је као ду ше пре да ка по ја вљу је се и на 
укра си ма над гроб них спо ме ни ка. 

Још јед на осо бе ност обо жа ва ња зми је на Бал ка ну би ла би ње на уло га 
за штит ни ка њи ва и има ња. То је очу ва но у по љо при вред ним ри ту а ли ма 
ве за ним за се тву и же тву. Ме ђу об ре ди ма ко ји се за сни ва ју на ве ро ва њу у 
си гур но бо гат род или оби ла ту же тву је сте онај да пре се тве змиј ска гла ва 
про ви ри ме ђу жи том, од но сно да се за Ус крс ја је с на сли ка ном зми јом за ко па 
у по ље. Сма тра се да је зми ја, као за штит ник усе ва, у бал кан ском и ма ке дон-
ском фол кло ру по ста ла змај ко ји шти ти се тву и бо ри се про тив ло шег вре ме на 
што на но си ште ту.

У бал кан ском на род ном ве ро ва њу зми ја је и за штит ник из во ра и бу на ра. 
Из ла зак зми је, ве ру је се, по ка зу ју ки ша и вла га. На Бал ка ну има де ло ва где 
се сли ка ма зми је укра ша ва ка ме ње око бу на ра, што је оста так ста рог обо жа-
ва ња зми је као ду ха за штит ни ка бу нар ских из во ра. 

Пред ста ва зми је ка ква је го ре опи са на, а ко ја по сто ји ме ђу бал кан ским 
сло вен ским на ро ди ма, не мо же се ви де ти ме ђу Ис точ ним Сло ве ни ма, иа ко не 
мо же мо да твр ди мо да не по сто ји. У ру ским на род ним при ча ма, зми је је ду 
љу де или пак оти ма ју или за во де ле по ти це, украт ко по ве за не су са пред ста-
вом о људ ским не при ја те љи ма. У ру ским еп ским пе сма ма мо тив уби ја ња зма-
ја до ми ни ра, док мо ти ва зма је ви тих или зми јо ли ких ју на ка не ма. У срп ским 

59 Moszyński, K. Kul tu ra lu do wa Słowi an, t. I–II, Kraków, 1967, стр. 653–654.
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на род ним еп ским пе сма ма уби ца зма ја но си име Змај или Зма је вић, а у ру ским 
то име но си стра на про тив ко је се ју на ци бо ре (Змей, Зме е вич). У ру ским 
би љи на ма је по знат ју нак Волх Все сла вје вич ко ме је отац змај, али је ње го ва 
пра ва при ро да – ву ко длак. Ја коб сон ову би љи ну по сма тра као гло ри фи ка ци ју 
кне за ву ко дла ка, у ко јој се по ве зу ју ста ре сло вен ске мит ске при че о ву ко дла-
ци ма и исто риј ска лич ност кне за Всеслава Полоцког (1044–1101). Он, уз по моћ 
де таљ не упо ред не фи ло ло шке ме то де, ис пи ту је ве зу из ме ђу еп ског Вол ха и 
кне за Все сла ва ко ји се по ја вљу је у хро ни ка ма и у Сло ву о Иго ро вом по хо ду, 
да би за тим све то упо ре дио са срп ском еп ском пе смом Змај Ог ње ни Вук и за 
обе от крио за јед нич ку мит ску мај ку, тј. те мат ско ис хо ди ште, ука зу ју ћи при 
то ме на не ко ли ко из у зет но ко ре спон ди ра ју ћих еле ме на та у са мом мит ском 
је згру. Пре ма Ја коб со но вом ис тра жи ва њу, и ру ски ју нак ву ко длак и срп ско-
хр ват ски зма је ви ти ју нак по ти чу од пр вот ног ве шца (*vьlĸъ) из тра ди ци о-
нал не струк ту ре за јед нич ке сло вен ске еп ске пе сме.60

Амај ли ја из ру ског до ба са сли ком зми је под на зи вом зме е ви ки по ка зу је 
да се и код Ис точ них Сло ве на ја вља ло обо жа ва ње зми је. На та ли сма ну би 
око људ ске фи гу ре или гла ве би ла об мо та на зми ја, или би на ње му би ла фи-
гу ра спо је них зми ја ко је се ра чва ју. Овај мо тив зми је се ту ма чи на два на чи на. 
Пре ма јед ном ту ма че њу, сли ка зми је сим бо ли зу је зло или бо ле сти, а амај-
ли ја има сна гу про тив то га. Ова кав на чин по сма тра ња зми је по ду да ра се са 
гле да њем Ис точ них Сло ве на на зми ју као на об лик зла. Пре ма дру гом ту ма-
че њу, зми ја на амај ли ји је сим бол до бра и здра вља и има зна че ње за штит ни ка 
љу ди. Ова по зи тив на пред ста ва зми је мо же се по сма тра ти као траг ста ре бал-
кан ске кул ту ре ко ја је сти гла у Ки јев ску Ру си ју пре ко Ви зан ти је. На ста ром 
Бал ка ну, по себ но у Тра ки ји, зми ја је обо жа ва на као под зем ни ду хов ни ис-
це ли тељ. 

У Ру ском др жав ном му зе ју чу ва се амај ли ја зме е вик, злат на огр ли ца 
са пор тре том под име ном Чер ни ко ва огр ли ца. Ова амај ли ја са кра ја је да нае-
стог ве ка, про на ђе на 1821. го ди не у шу ми по ред Чер ни ко ва, на обе стра не 
има сли ке – гла ву Ме ду зе Гор го не и пор трет Ар хан ђе ла Ми ха и ла – на сли-
ка не у сре ди ни кру жно ис пи са них сло ва. Ве ру је се да су ове две сли ке има-
ле исту уло гу: да чу ва ју вла сни ка од зла. Сло ва су ис пи са на на два је зи ка, 
на грч ком је на пи са на враџ би на, а на сло вен ском мо ли тва за за шти ту Ва-
си ли ја. По твр ђе но је да је ова амај ли ја, на осно ву вред но сти ма те ри ја ла, 
пре ци зно сти из ра де и са др жа ја мо ли тве, при па да ла ве ли ком ки јев ском 
кне зу ко ји је ује ди нио Ру си ју, кне зу Вла ди ми ру Ва си ли ју Мо но ма ху.61 

60 Ibid., Ja kob son (with Ru ži čić), Se lec ted Wri tings, vol. IV, стр. 369–379.
61 Ру ски му зеј – Кре мљин, Ко дан ша „Свет ски му зе ји“ 26, То кио, 1969. Сли ка 81, 

об ја шње ње стр. 169. 
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Ова амај ли ја је по себ но ин те ре сант на и као до ку мент та ко зва ног дво вер ја, 
ме ша ња па ган ске (сли ка 2: Ме ду за са зми јо ли ком ко сом као древ ни за штит-
ник од зла и враџ би на на грч ком) и хри шћан ске ве ре (пор трет по гла ва ра 
ан ђе ла Ми ха и ла и мо ли тва на сло вен ском).

Сма тра се да је по сто ја ње ових древ них амај ли ја, по што цр кве но за бра-
њи ва ње ни је да ло ре зул та та, у ве зи са пре но сом из вор ног зна че ња у хри шћан-
ске сим бо ле.

Ме ђу тим, по да ци о змиј ским амај ли ја ма су рет ки (до са да је ис ко па но 
све га око 100 при ме ра ка). Бу ду ћи да ни су до не ти за кључ ци о то ме ка да и где 
су се они ко ри сти ли, не мо же се са си гур но шћу ре ћи да су у ру ском фол кло-
ру по сто ја ли еле мен ти обо жа ва ња зми је.62 

62 Се до ва, М. В. Нов го род ские аму леты-зме е ви ки // Кульֳу ра Древ ней Ру си, 
Мо сква, 1966, стр. 243–245. У ве зи са ве ро ва њем у кућ не зми је код Сло ве на в. Злат-
ков ская, Т. Д. Не ко торые древ не бал кан ские эле менты в фолькло ре и этно гра фии 

Сли ка 2: Др жав ни му зеј Ру си је, Кремљ



308

4.2. По ре ђе ње еп ских пе са ма о уби ја њу зма ја
Проп схва та зма ја опи са ног у би љи ни До бри ња и змај као крај ње ста ру 

мит ску пред ста ву. Он је по ку шао да у овој би љи ни ви ди мо тив бор бе из ме-
ђу зма ја као оти ма ча же на и ју на ка, али та кав мо тив ни је при су тан у ру ским 
еп ским пе сма ма. Проп прет по ста вља да До бри ња (или ње гов прет ход ник) 
кре ће на пут за то што је ње го ва же на, или пак се стра, оте та, од но сно да би 
ишао у про шњу, на вен ча ње, па по што је не стао овај раз лог (да по вра ти оте ту 
же ну или се стру, од но сно да је ис про си), До бри ња из ла зи из ку ће са мо да 
би се ку пао у ре ци.63 Ри ба ков кри ти ку је ову Про по ву те зу као „крај ње нео че-
ки ва ни за кљу чак“ ко јим се по ти ру пре ци зни ре зул та ти исто риј ске шко ле.64 
Про по ва те за је „нео че ки ва на“ за то што јој не до ста је ком па ра тив но-ис тра-
жи вач ки увид. У ка сни јим го ди на ма, Проп је еп ске пе сме са те мом уби ја ња 
зма ја, као те мом ти пич ном за пе ри од пре осни ва ња др жа ве, упо ре ђи вао са 
дру гим пе сма ма на ста лим на ви шим ступ ње ви ма раз во ја на ро да, те на осно ву 
то га за го ва рао нео п ход ност исто риј ског ис тра жи ва ња. Проп ис ти че: „Ка да 
на род до ђе у свом раз во ју до ста ди ју ма фор ми ра ња др жа ве, у ње го вим еп ским 
пе сма ма до ла зи до су штин ских про ме на. Ста ре еп ске пе сме се пре пра вља ју, 
а у исто вре ме се ства ра ју но ве еп ске пе сме у ко ји ма се ре флек ту је др жа ва 
и њен ин те рес (пе сме ко је опе ва ју бор бе са Та та ри ма и др.). Иде о ло ги ја кла-
нов ског си сте ма су да ра се са ин те ре си ма но во о сно ва не др жа ве. Су дар две 
иде о ло ги је у ста рим мо ти ви ма зах те ва де таљ но ис пи ти ва ње. Ова ква ис пи ти-
ва ња на зи ва ју се исто риј ска. Змај ко ји је не ка да оти мао же не са да за ро бља-
ва не са мо же не већ Ру се, љу де из Ки је ва. Ју на ци ви ше не спа са ва ју кћер ке 
већ Ки јев од на па да зма ја. Те ме по пут До бри њи ног уби ја ња зма ја тре ба 
по сма тра ти кроз упо ред ну гра ђу. То је тек је дан при мер, али је на осно ву 
го ре и зне се ног ја сно да је не мо гу ће од ре ди ти еру на стан ка ова квих би љи на. 
Та кве би љи не ни су ство ре не јед ног да на, са та или го ди не, већ су пр о из вод 
чи та вог то ка исто ри је. [...] Еп ске пе сме у се бе упи ја ју но ви исто риј ски ам би-
јент у ком су се на шле. Тај про цес усва ја ња на ста вља се и ка сни је. Оне ли че 
на стра ту ме од ко јих на ста ју сло је ви ра зних ге о ло шких пе ри о да.“65 Ова кав 
Про пов од го вор, ко ји је пред крај жи во та дао на Ри ба ко ву кри ти ку но во и сто-
риј ске шко ле, осли ка ва слич но сти и раз ли ке из ме ђу исто ри ци зма исто риј ске 
шко ле и Про по вог исто ри ци зма.

южных славян и во сточных ро ман цев // Эֳни че ская ис ֳ о рия и фоляклор, Мо сква, 
1977, стр. 185–202.

63 Ibid., Пропп, стр. 189.
64 Ibid., Рыба ков, стр. 69.
65 Пропп, В. Я. Об исто ри зме фолькло ра и ме то дах его из у че ния // Фольклор 

и дейсֳви ֳ ельносֳь, Мо сква, 1976, стр. 124.



309

Пу ти лов је, ве ро ват но на осно ву овог Про по вог схва та ња, по ку шао да 
де таљ но упо ре ди ру ске би љи не и ју жно сло вен ске еп ске пе сме на те му уби-
ја ња зма ја. Пу ти лов скре ће па жњу на по чет ну си ту а ци ју из ко је про из и ла зи 
бор ба ју на ка са зма јем у ју жно сло вен ским ју нач ким еп ским пе сма ма као на 
глав ни по кре тач ко јим се об ја шња ва ју ка сни ји по ступ ци и раз вој до га ђа ја, те 
тек сто ве са ју нач ким еп ским пе сма ма о уби ја њу зма ја де ли, пре ма по чет ној 
си ту а ци ји и с њом по ве за ном те мом су сре та, на три гру пе. 

У пр вој гру пи змај је го спо дар во де и по ја вљу је се као чу вар из во ра. 
На при мер, ме ђу бу гар ским еп ским пе сма ма по сто ји јед на о се дам кра ље ва 
на пу ту по све ту са мла дим ју на ком Се ку лом, ко ји се, кад се при бли же бу на-
ру да би узе ли во де, су сре ћу са зма јем. Бу нар је чу вао змај са три гла ве. Да 
би Се ку ла сва ком кра љу дао во де да пи је, мо ра да иде на из вор се дам пу та. 
Ка да је сти гао осми пут, змај се про бу дио и про гу тао Се ку лу до ко ле на. Се-
ку ла је са бљом по ку шао да по се че зма ја, али га је змај до по ла про гу тао па му 
је исе као са мо део бе да ра. На кра ју, Се ку ли по ма жу ви ле да уби је зма ја и да 
се из ву че из бу на ра. У овој пе сми уло га ју на ка је до јед не ме ре па сив на и, у 
јед ном свом ар ха ич ном де лу, по ка зу је по ве за ност са на род ним при ча ма.

У дру гој гру пи пе са ма змај је го спо дар је зе ра ко ји пла ши љу де и вр ши 
на си ље над њи ма. У ста рој фол клор ној си ту а ци ји, љу ди су мо ра ли сва ког 
да на да зма ју при но се за жр тву жи ву де вој ку ко ју би змај по јео. У ју жно сло-
вен ским еп ским пе сма ма ова те ма раз ви ла се у успех Све тог Ђор ђа у уби ја њу 
зма ја. Кад ред за жр тво ва ње пад не на кра ље ву кћер, она од ла зи код зма ја 
али та мо сре ће Ђор ђа, ко ји зма ја уби ја и та ко спа са ва све де вој ке ко је је у 
прет ход них го ди ну да на змај про гу тао. Спе ци фич ност свих ва ри јан ти ових 
пе са ма је сте ре ли го зан, по бо жан крај.

У дру гим пе сма ма змај на па да се ла и уни шта ва жи то и ло зу, гу та љу де 
и зах те ва на ме те. Те мат ски је ово ме бли ска пе сма у ко јој тро гла ви змај за тво-
ри глав ни пут, па кроз уску рав ни цу не мо гу да про ђу ни пти це, а ка мо ли 
љу ди. Ме ђу ру ским еп ским пе сма ма слич на је те ма у би љи ни Сла вуј раз бој-
ник. У ова квим пе сма ма уби ја ње зма ја че сто до би ја зна чај на ци о нал ног до-
стиг ну ћа.

За јед но са раз во јем те ме, до ла зи до по ра ста бро ја ју на ка ко ји се по ре ду 
бо ре са зма јем. Ме ђу њи ма змај јед ног про гу та, или од по чет ка њих не ко ли ко 
од стра ха по бег не, па на кра ју пре о ста ли ју нак (то је углав ном Мар ко) по бе ђу-
је зма ја, ма чем му рас по ри сто мак и спа се тек про гу та не ју на ке, као и ра ни је 
жр тво ва не љу де. Ју нак љу ди ма до но си до бру вест о осло ба ђа њу од зма ја.

У тре ћој гру пи су пе сме о ју нач кој же нид би ко је об у хва та ју и епи зо ду 
са уби ја њем зма ја. Ко ло ну про са ца ко ја је кре ну ла по мла ду на по врат ку ку ћи 
пре сре ће змај да би им мла ду отео. Тро гла ви змај сва тов ској ко ло ни пре се ца 
пут. Сва то ви се пре стра ве и по бег ну, оста вив ши мла ду и де ве ра са ме. Де вер 
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је при ја тељ про сца ко ји ис пу ња ва за дат ке мла ди ног оца и хра бро уби ја зма-
ја. Функ ци ја зма ја ко ји оти ма мла ду по зна та је у мно гим ста рим на род ним 
при ча ма, али у ју жно сло вен ским еп ским пе сма ма змај је че сто Ара пин, те 
иа ко је то у по чет ку био змај, он гу би тај об лик и тран сфор ми ше се или у 
слу гу та ста ко ји је по га зио за кле тву (по ја вљу је се са стра шном ма ском или 
жи во тињ ским кр зном по та сто вом на ре ђе њу да би од про са ца угра био на зад 
мла ду) или у Тур чи на (Осман ли ја ко ји је узи мао свад бар ски по рез).66

Змај из ру ске би љи не До бри ња и змај по ка зу је број не за јед нич ке ка рак-
те ри сти ке са ми то ло шким зма јем из ју жно сло вен ских еп ских пе са ма.

Пр во је ука за но на ве зе из ме ђу зма ја и во де. Ти пич на уло га зма ја је сте 
чу ва ње из во ра во де. У ју жно сло вен ским еп ским пе сма ма во де ни из вор је ду-
бо ки бу нар у шу ми, а у би љи ни је то ре ка. Проп сма тра да ова ре ка из ба цу је 
дим, вар ни це и пла мен, али Пу ти лов сма тра да „ва тре на ре ка“ не ма кон стант-
не ка рак те ри сти ке већ да по ста је по пут ва тре ка да се по ја ви змај. 

Већ смо на во ди ли да је по ве за ност зма ја и пла ни не у би љи ни ве о ма 
чвр ста. И Проп и Пу ти лов ста ни штем Зма ја Го ри ни ча сма тра ју ре ку, али је 
то за пра во пла ни на. Змај се не по ја вљу је из ре ке већ од не кле, а у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва, до ле ће „из да ле ког по ља“. Пра во ме сто за зма ја из би љи не 
је су Со ро чин ске пла ни не. Ка рак те ри сти ка зма ја из би љи не да у исто вре ме 
бу де и го спо дар во де и го спо дар пла ни не го то во да се не по ја вљу је у ју жно-
сло вен ским еп ским пе сма ма, ка же Пу ти лов, али је у би љи ни ипак не ја сно да 
ли је змај за штит ник во де ног из во ра. У ју жно сло вен ским еп ским пе сма ма 
ва жна цр та зма ја је ње го ва уло га чу ва ра из во ра, те он жи ви на дну ду бо ког 
бу на ра и не из ла зи на зе мљу већ че ка да ју нак од же ђи си ђе у бу нар по во ду. 

Пре ма Пу ти ло ву, пр ва бор ба из ме ђу До бри ње и зма ја у би љи ни До бри ња 
и змај је сте бор ба са зма јем као чу ва рем во де, због че га је по ре ди са пр вом 
гру пом ју жно сло вен ских еп ских пе са ма, док дру гу бор бу са зма јем као оти-
ма чем по ре ди са дру гом гру пом ју жно сло вен ских еп ских пе са ма. Змај из 
па сив ног за штит ни ка мит ских гра ни ца зе мље пре ла зи у не при ја те ља ру ских 
те ри то ри ја. Овај исто риј ски про цес ко ме под ле же те ма уби ја ња зма ја, ко ји се 
у ју нач ким еп ским пе сма ма раз ви ја ме ђу раз ли чи тим те ма ма, у ру ским је 
би љи на ма кон цен три сан на јед ну те мат ску област. 

Пу ти лов скре ће па жњу на ка рак те ри сти чан мо тив слу чај ног су сре та 
ју на ка и зма ја у ју жно сло вен ским еп ским пе сма ма, и по ре ди та кве по чет ке 
пе са ма са увод ним де лом у би љи ни До бри ња и змај. Из не над ност су сре та са 
зма јем ума њу је се им пли цит ним на го ве шта јем о зма је вом по сто ја њу, али та-
ква упо зо ре ња ју на ци за не ма ру ју. Ју на ци еп ских пе са ма ка рак те ри стич ни су 

66 Ibid., Пу ти лов, стр. 34–35; Его же, Рус ские и южно славянские эпи че ские 
пе сни о зме е бор стве // Рус ский фольклор, XI, 1968, стр. 32–35.
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по то ме што не ма ре за опа сност, иг но ри шу упо зо ре ња и кр ше за бра не. Као 
и Се ку ла из ју жно сло вен ских еп ских пе са ма, До бри ња из би љи не иг но ри ше 
мај чин са вет, кр ши за бра ну и ку па се у ре ци, што за по сле ди цу има су срет 
са зма јем без прет ход не при пре ме. Из пер спек ти ве ди рект ног раз во ја те ма, 
и у би љи на ма и у ју жно сло вен ским еп ским пе сма ма увод на епи зо да до во ди 
ју на ка до во де у ко јој жи ви змај. Ју нак би ло због же ђи би ло због ку па ња иде 
ка во ди.67 

Проп скре ће па жњу на то да увод ни део у би љи ни До бри ња и змај не ма 
спо ља шњи мо тив за су срет ју на ка и зма ја, али по ка зу је раз вој ју на ка као осло-
бо ди те ља од зма ја. До бри ња је од мла до сти во лео лов и том при ли ком би 
„га зио зми ји це“, што је би ло ње го во пр во ју нач ко ис ку ство. Не по сто ји спољ ни 
по кре тач ње го вог су сре та са зма јем, али слу ша лац по сте пе но по чи ње да га 
на слу ћу је. 

Стал мо ло деньки й До брынюшк о Ми ки ти нец
На до бром ко не в чи сто по ле по ез жи бать,
Стал он малых зме енышев  по таптыва ть.

(Гильфер динг, бр. 79)

Проп ка же да су ови сти хо ви из у зет но ва жни јер ука зу ју на раз вој суд-
бо но сног ју на ка чи ја је уло га да спа се отаџ би ну од не да ће ко ја је на па да у 
Рја за ну, ду бо ко у уну тра шњо сти Ру си је. Иа ко у то вре ме До бри ња још увек 
уби ја са мо ма ле зми је, то ука зу је на су срет са зма јем у не да ле кој бу дућ но сти. 
На овај на чин, и без спо ља шњег мо ти ва, са зре ва иде ја о су сре ту са зма јем. 
За че так ове би љи не ни је ниг де с̒по ља’. Он је ду бо ко уну тра. Проп ис ти че 
„раст но ве, мла де, сна жне сна ге ко ја ће се ус про ти ви ти и уни шти ти мрач ну, 
древ ну, зло слут ну и ан та го ни стич ку си лу.“68 

На овај на чин, по сма тра но из угла це ло куп ног са др жа ја би љи не, До-
бри њи но по стиг ну ће у уби ја њу зма ја ни је слу чај но, већ по сто је уну тра шњи 
раз ло зи ко ји до ње га до во де, али по што се не по ка зу ју кроз спо ља шњи по че-
так, ства ра се ути сак да лан цу ов де не до ста је јед на ка ри ка. Проп по ку ша ва 
да ту из гу бље ну ка ри ку са по чет ка, као што смо већ ре кли, на ђе у раз ло гу 
за по ла зак До бри ње на пут: да би по вра тио оте ту же ну или се стру. Ме ђу тим, 
у ва ри јан та ма ру ске би љи не не на и ла зи мо ни на шта што би то су ге ри са ло. 
Те му зма ја као оти ма ча мо ра мо ис тра жи ва ти у по ре ђе њу са ју жно сло вен ским 
еп ским пе сма ма, али у те ми бор бе са зма јем оти ма чем не по сто ји мо тив из-
не над ног су сре та ју на ка и зма ја, јер у њи ма ју нак еп ских пе са ма кре ће са 
на ме ром да уни шти зма ја.

67 Ibid., стр. 42–43.
68 Пропп, В., Рус ский ֱе ро и че ский эֲос, 1958, стр. 178.
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5. За кљу чак

Би љи на До бри ња и змај је еп ска пре ра да сло вен ске ми то ло шке те ме 
зма ја као „оти ма ча же на“. Иа ко Проп раз лог ју на ко вог од ла ска од ку ће на ла зи 
у по врат ку оте те же не (или се стре), пре ће би ти да је у пи та њу крв на осве та. 
У ру ским еп ским пе сма ма, ме ђу тим, мо тив крв не осве те (оце у би ство) пре ко 
зма је вог си на де ли мич но је ви дљив је ди но у би љи ни Волх Все сла вје вич и 
да ље се ни је по себ но раз ви јао. Ово је у са гла сју са не га тив ним ста вом пре-
ма зма ју (зми ји) у ру ском фол кло ру, а ди рект но су прот но мо ти ву зма је ви тог 
ју на ка ко ји се ʻра ђа’ из обо жа ва ња кућ не зми је, ка кав по сто ји у тра ди ци ји 
еп ских пе са ма бал кан ских Сло ве на.

До бри њи на мај ка је удо ви ца и има не што змај ских цр та. Си ну за бра њу-
је да се при бли жа ва ме сти ма ко је чу ва змај – ре ка ма и пла ни на ма. По гле ди 
на свет мај ке и си на се не по ду да ра ју. Она у исто вре ме зна за стра хо ту ре ке 
Пу чај, ко јом вла да змај, и по ка зу је ан ти па ти је пре ма то ме да та ре ка по ста не 
ме сто кр ште ња. Сем то га, мај ка си ну за бра њу је да уби ја ма ле зми је, по да-
ни ке зма ја. Иа ко не зна ка ко да се ре ши зма ја, зна на чин да се оте ра ју ма ле 
зми је, јер клин се кли ном из би ја. Мај ка си ну да је ча роб ни бич (или тка ни ну) 
и под у ча ва га ка ко се он ко ри сти. Ма да је у ру ским би љи на ма рет ко да ју нак, 
ми мо соп стве них сна га, тра жи ма гич ну по моћ, у ста ри јим би љи на ма, као 
што је на при мер у би љи ни Волх Все сла вје вич, у истом ли ку пре пли ћу се ју нак 
и ве штац. Со вјет ски на уч ни ци мај чи ну сна гу у овој би љи ни ту ма че као траг 
из кла нов ског си сте ма, али је она у све ту фол кло ра нај пре ве шти ца ко ја од-
го ва ра ви ли ко ја по ма же ју на ку у ју жно сло вен ским на род ним еп ским пе сма-
ма. И за и ста, у би љи ни До бри ња и Ма рин ка мај ка је ве шти ца а ње на „до бра“ 
ма ги ја по бе ђу је Ма рин ки ну „ло шу“. У сва ком слу ча ју, сли ка До бри њи не мај-
ке ни је хри шћан ска. У би љи ни До бри ња и змај јед но вре ме но по сто је мај чи на 
па ган ска ма гиј ска сна га и хри шћан ска сна га с не ба, па се спе ци фич но ру ско 
„дво вер је“ ја сно мо же уо чи ти.

Мо тив тран сфор ма ци је ју на ка у зма ја, ко ји је ти пи чан за ју жно сло вен-
ске на род не еп ске пе сме, не ви ђа се у ру ским би љи на ма. Ипак, мо тив устре-
ља ва ња ју на ка гре шком, јер је узео об лик не при ја те ља, као што је слу чај у 
еп ској пе сми Се ку ла се у зми ју пре тво рио, по сто ји и у ру ским би љи на ма. У 
би љи ни Аљо ша По по вич и Ту га рин Зме је вич ју нак Аљо ша за гр ће се у „цвет ну 
одо ру“ обо ре ног не при ја те ља Ту га ри на, због че га га при ја тељ Еким с њим 
бр ка и по га ђа „па ли цом од 30 пу да“ ума ло га не убив ши. Ипак, у овој би љи-
ни не ја вља се еле мент то те ми зма ка кав се при ме ћу је у ју жно сло вен ским 
еп ским пе сма ма, ни ти до ла зи до тра гич не смр ти ју на ка. 
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Ру ске би љи не и ју жно сло вен ске еп ске пе сме на те му уби ја ња зма ја са-
др же па ра ле ле вред не па жње у мит ској пред ста ви зма ја: ви ше гла вост и ви ше-
ре пост, чу вар из во ра во де, осо би не ко је пра те бо га гро ма, као што су цр ни 
обла ци, ва тра, гр мља ви на, оти ма ње же на, за ро бље ни ци. Ме ђу тим, у ру ским 
би љи на ма „змај ко ји бљу је ва тру“ (или „ог ње ни змај“) тран сфор ми ше се у 
пе снич ки сим бол па ган ских бо го ва ко ји од у ми ру, док је у ју жно сло вен ским 
на род ним еп ским пе сма ма по стао осно ва пре да ња о мит ској гло ри фи ка ци ји 
по је ди них исто риј ских лич но сти као зма је ви тих ју на ка.
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