
КОЊ У ВЕРО ВАЊ ИMA НАШЕГ НАРОДА

I

При проучавању значаја и улоге коња y народном предању 
потребно je испитати три врсте докумената народног живота: 
обичаје и веровања, народну књижевност и материјалне споменике. 
Свака од ових група располаже целим низом података који пома- 
жу да ce разјасни проблем улоге коња y народној машти.

Већ при првом сусрету с једном од ових група, с веровањима 
и обичајима, наилазимо на обиље материјала који потврђује 
нарочит однос народа према овој животињи. Тако један од старих 
обичаја наших крајева, који je до данас очувао нехсе своје облике 
y јужним областима наше земље, јесте сахрањивање коња. Остаци 
таквих коњских гробова очували су ce до нашег времена. О томе 
пише М. А. Walker1), која описује такав један гроб y Скадру. У Ох- 
риду такође доскора Муслимани нису омиљене коње после угинућа 
ни бацали ни драли, већ их сахрањивали* 2). Исто тако интересантан 
податак претставља и обичај y Срезу милешевском (Ивезићи, 
комуна Бродарево), где народ на дан сахране, a затим приликом 
сваког парастоса од куће умрлога до гроба води коња прекри- 
веног црним покривачем3). Затим ce треба сетити и многих обичаја 
y вези с Тодоровом суботом. Св. Теодор већ je објашњен као 
светац коњаник, који je пренесен y хришћанску религију као наслеђе 
трачког врховног бога коњаника4). Цео низ веровања око св. 
Теодора уско je везаи за коње, који ce јављају, y групи или поје- 
диначно, y ноћи око Тодорове суботе5). У јужном Банату влада

*) М. А. Walker, Eastern Life and Scenery, London 1886,1, 277. Говорећи 
o  OBOM гробу M. A. Walker каже: , ,Γ ο τ ο β ο  скривен међу гробовима обраслим 
y маховину, међу коровом и кипарисима налази ce један споменик — камени 
лук који носе стубови, споменик под којим нема ничег другог до равне поврпшне 
угажене земље, с једним мањим луком код главе онога чији je. Народ из околине 
га зове коњским гробом“ . М. A. Walker даље говори о томе да народ из околине 
приписује овом коњском гробу моћ да лечи ноге убогаљеној деци, a петком 
поподне један имам врши цео култ на овом гробу.

2) Т. Ђорђевић, СахрањЉање коња, Годишњица Николе Чупића, Бео- 
град 1936.

3) Овај податак сам сазнала из усменог разговора ca Р. Влаховићем, 
аСистентом Етнолошког семинара Философског факултета y Београду.

4) М. Филиповић, Трачки коњаник y обичајима u беробањима сабремених 
балканских народа, Нови Сад 1950 год.

5) У селу Винчи постоји прича да je једна жена прала рубље на дан св. 
Теодора, a разгневљени светац je послао коње који су joj убили дете копитима 
(М. Филиповић, op. cit. 14).
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велики страх од „тодоровскмх коња44 који бесни и силовити јуре 
друмовима, a њихов топот одјекује кроз ноћ. И код Румуна постоји 
веровање да y ноћи око Тодорове суботе јуре поворке невидљивих 
коња, за које ce сматра да су зли и опасни. Као y Банату и Македо- 
нији, тако и y Западној Србији постоји веровање које доказује 
да народ сматра коња обдареним бићем: y Глишићевој приповеци 
После gebegeceïü и gebeüi ïoguua сељаци користе способност вранца 
пастува да осети смрт, па га воде са собом да им помогне да 
пронађу гроб вампира.

Као што y веровањима и обичајима народна машта прет- 
ставља коња као симбол ванземаљских моћи, тако и народна 
књижевност пружа доказе о оваквом веровању. Коњ y народним 
приповеткама има велику снагу и чаробњаштво (Отац и tbeïobe 
кћери6), Бисерко7), Lfapeba почастбина8 9)), страда као верни слуга 
свога господара (Jobuh и gub8) или ce јавља као персонификација 
покојника: y приповеди Cb. Илија u fjabo10 *) кобиле проговарају: 
„Немој нас, Илија, тући јер смо и ми душе па смо дошле y вражје 
руке.44 Народии песник ce не зауставља само на коњу чаробњаку 
ни на верном другу кога везују да умре заједно са својим госпо- 
даром, већ га налази и под морем, где живи скривен и само ce 
каткад појави да би направио какво јуначко дело. У приповеци 
Дebegeceт и gebeüX cmoba11) појављује ce коњ „виловњак из леденог 
мора44 који својим моћима спасава јунака. Овакви коњи виловњаци 
познати су и y народним веровањима12).

И y народној поезији често срећемо верног коња, који избавља 
јунака, спасава га са бојишта или предосећа смрт свога господара 
(Шарац Краљевића Марка13) или Дамјанов Зелешсо14), исто тако 
и овде налазимо податке о сахрањивању13) и жртвовање15) коња на 
гробу јунака или крилате коње који свуда стижу и чуда чине (Јабу- 
чило војводе Момчила)16).

Међутим, као што je већ y почетку речено, поред ве- 
ровања и народне књижевности, још једну потврду односа

6) В. Чајкановић, Сриске народие умошборине, СКА, Београд—Земун, 
1927, с. 176

7) Ibid. с. 29.
8) Ibid., с. 464.
9) Ibid., с. 77.
10) Ibid., с. 157.
n ) Ibid., с. 59.
12) „Коњ по народном мишљењу може бити виловит. Народ вјерује да y 

великим вировима (водама) има коњ вилењак, пастух, па кад он излети из воде 
те опасе кобилу која ce ту нађе, она ће ождријебити вилења коња или бедевију“ 
(Гласник XX Земаљског музеја y Сарајеву, XIV, 1902, 154). По коња из мора 
шаљу јунака и y народним причама које наводи Поливка y ЗЖОЈС 13, 1908, 
174—405.

13) Вук, Српске народне песме^ II, 430.
14) Ibid. 296.
15) Ibid. 479.
16) Ibid. 100.
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народног предања према коњу пружају материјални споменици 
народне уметности. На првом месту то су надгробни споменици 
са српских гробаља из XVIII и XIX века, за које je народни уметник, 
поред осталих мотива, изабрао и коња да симболично и уметнички 
украси споменик покојника. Тако je на једном гробу из Краљева 
претстављен коњаник постављен en face, укрштених ногу, док je 
коњ y покрету и y профилу. На другом споменику из околине 
Драгачева (Негришори) претстављеи je војник y пуној опреми 
како јаше на коњу поиосно уздигнуте главе и y јаком трку. На 
трећем и најинтересантнијем споменику из села Богојевића код 
Ивањице наилази ce на једиу занимљиву сликану претставу коња 
као играчке. Обе људске фигуре су постављене en face, док je 
играчка коња y профилу. Претстава коња и коњаника, међутим, 
не инспирише само уметнике надгробних споменшса из Србије, 
већ ce овај мотив често јавља и на споменицима босанских средње- 
вековних гробаља. Тако je једној од бочних страна надгробног 
споменика из Гровишта17) претстављена женска фигура која дес- 
ном руком води оседлана коња, док y левој држи венац. Објашња- 
вајући ову претставу, А. Бенац каже: „Оседлан коњ без коњаника 
не би могао означавати побједника на повратку, јер je коњ једно- 
ставно сам. Биће прије да je реч о коњу покојнику, који je остао 
без господара, na je макар на његовом споменику приказан. Ми- 
слим да je Hörnes-ово објашњење котача од плетеног ужета тачно. 
To ће свакако бити прије вијенац него симбол сунца. Питање je 
само да ли je реч о побједничком вијенцу или тај вијенац y рукама 
жене има неко сепулкрално значење“18). Познато je и y античкој 
митологији да венац симболише неку култну радњу или посвећи- 
вање и да има сепулкрално значење19 20). Други босански надгробни 
споменик украшавају такође претставе коња80): на бочној страни 
овог стећка су два хсоњаника y профилу, док je између њих постав- 
љена en face женска фикгура која y десној руди држи велики мач.

II

На тај начин би, с материјалшш споменицима наше народне 
уметности, био углавном исцрпен материјал који претставља цео 
мозаик разних варијаната једног истог мотива — тумачење хоња 
y народном предању. Према томе, из изнесеног материјала може 
ce извући неколшсо основних мотива који доминирају општом 
идејом о улози коња y народној религији. Тако одмах пада y очи 
идеја о коњу који je тесно везан за свет мртвих, преко кога може 
да ce успостави веза с покојницима или персонифицира душа

17) A. Бенац, Широки Epiijei, Издање Земаљског музеја y Сарајеву 1942, 
T. XVI, сл. 22, бр. 9.

18) А. Бенац, op. cit., 45.
19) Уп. К. Baus, Der Kranz in Antike und Christentum, Bonn 1940, 113—138.
20) A. Бенац, op. cit. T. 10, сл. 9 бр. 15.

18 Živa Antika
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умрлог. О овоме сведоче наведени обичаји и веровања везани за 
Тодорову суботу, које и М. Филиповић слично објашњава: „Те 
поворке многих коња нису ништа друго него поворке покојника 
или предака који наступају y множини или колективно . . . .  Код 
многих негдашњих и садашњих народа душе мртвих ce замишљају 
y облику жизотиња, па ce тако и код садашњих балканских народа 
сусрећемо с веровањима да ce душе мртвих јављају као вукови, 
коњи, змије и т. д.“ 21). О веровању да коњ некаквим својим наро- 
читим особинама успоставља везу с мртвима сведочи сасвим 
очигледно и догађај из Зарожја, као и обичај y Срезу миле- 
шевском, где коња воде приликом погреба за мртвацем. У том 
моменту коњ симболише везу с покојником и, y ширем смислу, 
он претставља спону овоземаљског и подземног света. У народном 
веровању коњ ce уопште јавља као симбол умирања и смрти. У 
неким областима наше земље каже ce да сањати коња значи смрт22). 
Коњ такође претставља и персонификацију покојника (народна 
прича Cb. Илија u ђЉо, где кобиле говоре као покојници). Пошто 
je y тако тесиој вези с покојником, коњ предосећа и кад ће смрт 
наићи и о томе даје видљиве знаке (народне песме: Смрт Мајке 
Jyïobuha, Смрт Kpajbebuha Μάρκά). Ha исти начин коњ инспирише 
и уметнике који украшавају, надгробне споменике босанских 
средњовеховних и нешто познијих српсхих гробаља. Не може ce 
сматрати случајношћу што je баш овај мотив изабран да украси 
тако важно и поштовано место као што je гроб. Атрибут y облику 
коња играчке на спомеиику из села Богојевића још једанпут по- 
тврђује да je коњ y народној свести и машти био везан за ми- 
стериозни свет подземља, смрти и загробног живота, na je по 
тој својој функцији и доспео на ово место.

Други важан моменат који пада y очи јесте жртвовање коња. 
Да je и овакав обичај постојао y нашем народу, доказују народна 
приповетка Jobuh u gub (и В. Чајкановић види y овоме доказ 
о жртвовању коња код нас)23), као и народна песма Смрт Мајке 
Jyïobuha. О убијању животиња, било као жртве божанству или 
персонифшсацији самог бога, писао je J. G. Frazer24).

Ако ce даље прати појава коња y народном предању и умет- 
ности, наићи ће ce још на један интересантан моменат — сахрањи- 
вање коња. И ова појава, о којој говори М. А. Walker, поново 
потврђује спедијални значај и место коња y народној религији. 
Сахрањивање, погреб и поштовање гроба, за који ce верује да 
исцељује и улива снагу, сигурно доказују да то није гроб обичног 
овоземаљског бића, већ да je y питању животиња која носи y себи

21) М. Филиповић, op. cit. 40.
22) J. Ердељановић, Edm. Schneweis: Weihnachtsbräuche der Serbokroaten. . . ,  

Гласник Скопског научног друштва, Скопље 1926, стр. 510 идд.
23) В. Чајкановић, Српске народне умопЉорине СКА, Српски етнографски 

зборник, књига XLI, Београд—Земун 1927, 583.
24) Џ. Џ. Фрезер, Златна ipana, Београд 1937, 585—7.
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некаква особита својства. Трагове о сахрањивању коња налазимо 
и y народним песмама (Смрт КраљеВића Μάρκά),

Четврти и последњи мотив који налазимо y народним веро- 
вањима je онај по коме коњ вилењак или пастув живи y леденом 
мору, вировима и другим копненим водама (народна приповетка 
ДеВедесет u gebevu cumba). Поред осталих идеја народ, дакле, 
успоставља и блиску везу између ове обдарене животиње и морских 
и копнених вода.

С ових неколико мотива којима ce народни уметник увек 
служио кад би стварао песму, споменик или легенду, који носе 
y својим главним или споредним идејама коња, била би исцрпена 
анализа свих важнијих тумачења ове животиње y народном пре- 
дању. Коњ je, дакле, увек обухваћен једном од ове четири идеје: 
1) или претставља ону већ добро познату исконску жељу човекову 
да ce повеже са својим прецима и сазна нешто о загробном животу, 
дакле претставља симбол везе човек-покојници, подземни свет, 
персонифицира душу умртлог, 2) или ce сахрањује са жељом да 
ce буде што пажљивији и опрезнији према животињи која крије y 
себи демонске и мистичке особине, 3) или ce жртвује јунаку коме 
je припадао, као посебан дар његовом гробу, 4) или, најзад, живи 
y мору и y дубоким вировима. Међутим, поред ових неколико 
најмаркантнијих идеја које су инспирисале творце народних митова, 
веровања и обичаја, морају ce поменути још неки мотиви који ce 
придружују овим главним идејама. Тако ce треба сетити да ce коњ 
понекад јавља и као исцелитељ, спасилац од тешких болести и рана. 
Исто тако треба поменути да су ce y народном предању очували 
трагови гатања из коњске утробе или костију, што je већ доказао 
и проф. Д. Костић, објашњавајући етимолошки заједничко по- 
рекло словенских речи ждребе и жребити25)·

Ако ce, међутим, погледа ca једног ширег становишта, постаје 
очигледно да сва шареноликост фолклора, ма колико он изгледао 
типичан производ локалног амбијента, претставља наслеђе из 
многих цивилизација с којима je народ y прошлостн долазио y 
додир. Тако ce дубљом анализом може да сагледа порекло сваког 
поједииог мотива који ce провлачи кроз историју народног предања. 
У кошсретном случају поставља ce питање како je y нашем народу 
настао мотив о коњу, где му je порекло и какву je имао историју 
пре него што ce формирао y народном предању. Да би ce одгово- * У

2б) Д. Костић, CïûapobepcKu божанстбени коњ, Гласник Српског проф. 
друштва 1931.

У овом свом чланку Д. Костић каже: „Баш и да су ови називи изве- 
дени од два првобитно различита корена, ждребе je могло добити намерном 
асимилацијом, тако моћном y ,,простонародној етимологији“ тако своје име 
према жребу, y уопштеном значењу (средство жребања) с којим je заиста имало 
једну и исту службу, y многобожачком, „паганском“ врачању и гатању наших 
предака“ . Поред тога Д. Костић je показао и етимологију речи коб и кобила 
и доказао да и оне имају заједничко прасловенско порекло, јер je и кобила 
„слично ждребету могла добити име своје по учествовању y прорицању коби, 
само не по средству (жреб) него према циљу тог прорицања (коб).“

18*



276 Д. Николић

рило на ово питање, треба ce заинтересовати за религије и историје 
наших и суседних области, потражити где ce и како коњ јавља y 
митологији ових религија, било као стални атрибут неког божан- 
ства или сам, y функцији неког старог териоморфног бога.

III

Пре свега треба испитати могућност да ли je хришћанска 
религија могла да утиче на овакво формирања народног веровања, 
да ли ce уопште y њој ксњ јавља везан за ма коју религиозну 
личност или мотив. При таквом испитивању одмах постаје очи- 
гледно да y хришћанској религији постоји неколико светаца 
којима јс коњ једаи од главних атрибута. Тако je он веома често 
пратилац св. Саве, св. Арханђела, св. Николе, св. Ђорђа и Божића26). 
Заинтересован овом појавом проф. Чајкановић je показао да 
блискост коња с овим хришћанским свецима може да ce објасни 
само тиме што све ове религиозне личности претстављају директно 
наслеђе старог врховног бога мртвих, коме je коњ такође био 
главни пратилац. Тако на пр., говорећи о св. Арханђелу, који 
иначе нема никакве везе с коњем, проф. В. Чајкановић каже: 
„Ова појава може једино да ce објасни као претхришћанска прет- 
става која je ca нашег старинског бога пренесена на св. Арханђела27). 
Тако сви ови свеци долазе y тесну везу с мртвачким култом, што 
доказују и типичне функције понеког од њих (у једној народној 
песми св. Никола ce јавља као ψ υχοπομ πός28).

У исто време интересантно je сетити ce и св. Стјепана, који ce 
y севериој Хрватској празнује као светачки дан коња, a светац ce 
сматра њиховим заштитником. У Истри, y Трстенику, на taj дан 
ce окупи мноштво коња, a затим долази свештеник и коње бла- 
гослови29). И св. Стјепан временски припада зимском термину 
кад ce, као што je већ познато, славе мртвачки празници.

Из овог само летимичног прегледа хришћанске религије 
постаје очигледно да je и овде коњ увек везан за култ мртвих и 
оне религиозне личности које претстављају свет умрлих и загробни 
живот. Међутим, y исто време ce показује да коња, као пратиоца 
ових светаца, није поставила хришћанска религија као свој ори- 
гинални симбол, већ да je το „претхришћанска претстава“ прим- 
љена из старијих религија.

У историји религија оних народа који су насељавали бал- 
канске области y „претхришћанско добасс наићи ће ce на религију 
словеиских племена, која су y свом пантеону такође чувала прет- 
ставу богова коњаника. Један од познатих словенских богова који

26) В. Чајкановић, О сриском bpxobnoM Öoiy, Посебна издања СКА, књ. 
CXXXII, Београд 1941, 147.

27) В. Чајкановић, op. cit. 80.
28) В. М. Јовановић, Антолошја српских народних песама, Београд 1937 

песма ,,Највећи греси“, стр. 9.
28) М. Gavazzi, Godina dana hrvatskih narodnih običaja, Zagreb 1939, 1157.
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се јавља y улози ноћног коњаника je Триглав, о чијем je хтоничном 
карактеру и идентификовању са богом [доњега света писао и пок. 
В. Чајкановић80). Триглава спомињу са прилично детаља и ла- 
тински извори из XII и XIII века30 31), a Monachus Priefligensis32) 
врло детаљно описује Триглавова коња и мантику y вези с њим. 
На сличан начин веровало ce и за Световида, „заједничког врховног 
бога свих Словена, који ce понекад јавља y својој првобитној 
улози ноћног коњаника33)“ . Али не само да ce из писаних извора 
сазнаје фушсција и иконографија словенских богова, већ наука 
располаже подацима и о неким религиозним обичајима словен- 
ских племена. Тако ce зна да су приликом сахрањивања покојника 
стари Словени убијали робове, жене и коње и полагали их поред 
мртваца34). У словенским гробовима поред костура покојника 
често су нађеии остаци сахрањених коња. Поред коњских костура 
y гробовима je нађено и обиље оструга35). О утицају демонске 
природе коња на религију старих Словена и њиховом односу 
према овој мистичној животињи писао je и Д. Костић36). 
Тако постаје јасно да све наше већ раније утврђене претставе о 
коњу вуку своје корене из паганске религије старих Словена y 
којој ce могу да констатују веома подударни мотиви с претставама 
које живе и y хришћанству и y савременом народном предању.

IV

Међутим, ако ce погледа још даље y прошлост, утврдиће ce 
да овакву претставу о богу коњанику и демонском коњу нису донели 
са собом словенски народи из своје прапостојбине, a ни да je το 
оригинална религиозна творевина наших словенских предака. 
У то нас уверава обиље археолошког материјала знатно старијег 
датума од трагова слозенске културе. То су римски надгробни 
споменици, на којима врло често налазимо претставе коњаника 
y покрету или мирном ставу, или коња усамљеног и y композицији 
с људским фигурама. Оваквог материјала има врло много и y

30) В. Чајкановић, О српском bpxobnou ooïy, 61—62.
31) Dial, de vita Ottonis episc. Babenberg. II, 32 =  Fontes historiae religionis 

slavicae, coli. C. H. Meyer Berol. 1931, 26* Fontes 33; III, I =Fontes, 35
32) Monachus Priefligensis 2, 11 = Fontes 41.
83) B. Чајкановић, O српском bpxobnoM Ôoiy, 147.
34) JI. Нидерле, CAabencne старине, Нови Сад 1954, 80.
Ѕб) Велики број оваквих гробова нађен je y Немачкој, Пољској, a нарочито 

y Русији и код нас y Србији (Л. Нидерле, op. cit., 289).
86) Том приликом Д. Костић каже: „Све то тако формирање групе 

речи ждребе, кобила, коњ, извршено на заједничком прасловенском терену, 
потврђује оно што ce овим разлагањем првенствено и хтело утврдити тј. да je 
прорицање коби (у општем значењу) с помоћу коња (у општем значењу) као 
медијума којим богови казују своју вољу кад их верни преко свештеника умоле, 
био обичај не само померанских него и свих других словенских народа, те и 
нашега пре примања хришћанске вере. To би с једне стране утврђивало и по- 
хришћанско демонизирање староверског „божанског“ коња изражено тако 
јасно y народу нашем“ .
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разним крајевима наше земље, a овде ћу навести само неколико 
најинтересантнијих: надгробни споменици из Горње Топлице87), 
из Бора37 38), из Малина (Овче Поље)39), из Вођана40), Влкова41) итд. 
Сви ови споменици нађени на територији наше земље (највише 
y Србији и Македонији) и још много других непоменутих с истом 
тематиком, сличном композицијом и истом заједничком идејом, 
показују да овај нама добро познати мотив о коњу тесно везаном 
за покојника претставља дугу нит која ce провлачи од нашег доба 
до дана тријумфалних победа и велихсих пораза римских импе- 
ратора.

Ако учинимо још један корак даље y испитивању порекла 
познатог мотива, видећемо да je и y религији варварских племена 
која су насељавала наше данашње територије коњ заузимао исто 
тако значајно место. О овоме нас уверавају подаци из дела анти- 
чких писаца. Тако од Пиндара42) сазнајемо да су Енети жртвовали 
Диомеду беле коње. У енетским гробовима, слично као и код 
Словена, нађени су заједно с покојницима остаци коња и коњске 
опреме43). Вергилије44) саопштава да je негде y Илирији сваке 
осме године жртвован по један четворопрег: мисли ce да би то 
могло бити y Дирахијуму. Исто су тако и Салентини, илирско 
племе из јужне Италије, жртвовали коње своме божанству Јупи- 
теру Мензани на тај начин што су их живе бацали y ватру45). 
Најближа веза Јупитера Мензане с коњем, чије ce име етимолошки 
доводи y везу са њим46), и његова изразито хтонска природа, 
сведоче да су и илирска племена имала претставу о богу коња- 
нику чија ce функција ограничава на подземни свет. Од нарочитог 
значаја за познавање илирске религије je натпис из Ламбезе y 
коме ce помиње Медаур, бог и заштитник илирског града Рисна. 
Из те дедикације ce види да je бог претстављен на коњу с копљем 
y руци47). У исто време треба ce сетити и рељефа трачког коњаника 
који су нађени y нашим областима. Г. Кацаров48) je показао да ce 
већина светилишта трачког коњаника налазе поред извора, a y 
неколико случајева рељефи су нађени и y гробовима. Ова чињеница 
иоказује да су трачка племена свог врховног бога, нераздвојно 
везаног за коња, везивала за воду и свет мртвих. Од трачких богова

37) Н. Вулић, Антички споменици наше земље, Споменик CAH, XCVIII,77, 
Београд 1941—48, сл. 341 (стр. 165).

38) Ibid. сл. 58 (стр. 303).
39) Ibid., сл. 56 (стр. 302).
40) Ibid., сл. 59 (стр. 303).
41) Ibid., сл. 27 (стр. 292).
42) Pindar., Olymp., III, 10—30.
43) Strabon., VI, 215.
44) Vergil., Georg., 1, 12.
45) Festus (ed. Lindsay), 190, s. v. october equus.
46) M. Флашар, Алубант и мотиб борбе са божанстбом подземља, Жива 

Антика, г. VI. св. 1, Скопље 1957, 81.
47) Р. Марић, Антички споменици y нашој земљи, Београд 1923, 10.
48) Pauly-Wissova, RE  Suppl. III, col. 1132 sq.
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коњаника треба такође поменути и божанство Ίαμβαδούλη које 
ce помиње*на једном натпису из Рима поред бога Збелтурда, 
трачког хтонског божанства49).

Поступним испитивањем религија и обичаја свих оних народа 
и племена која су насељавала територију наше земље, дакле од 
хришћанске религије, преко религије Словена и романизованог 
илирског становништва, дошло ce до трачко-илирских племена 
која су, као и сви остали, чувала y свом пантеону претставу бога 
коњаника. Сва ова трачко-илирска божанства коњаници, почев 
од врховног бога — трачког коњаника, па затим Медаура, Јамба- 
дуле и подунавских коњаника, очигледно доказују колико je зна- 
чаја имала претстава коња y религиозном животу ових племена. 
Тако постаје јасно да посредним путем, дугим преношењем кроз 
историју и местимичним трансформацијама које нису мењале 
основну бит, идеја о богу, свецу или покојнику — коњанику потиче 
још од староседелаца наших данашњих територија, од трачко- 
илирских племена и њихових богова — коњаника који су по својој 
функцији били првенствено хтонска божанства50).

V

Међутим, погрешно би било сматрати да су Илири и Трачани 
били творци оваквих религиозних мотива, јер je претстава божан- 
ства на коњу или бога који стоји y најужој вези с њиме добро поз- 
ната из религија многих старијих народа но што су Илири и 
Трачани. Сада ce само поставља питање одакле je могао најпре 
да дође овакав утицај или пак чији je утицај био најпресуднији y 
формирању овакве претставе на Балканском Полуострву.

С једне стране, међу племенима која су насељавала Малу 
Азију налазимо слична божанства на коњу хтоничне природе 
(Созон, Каказбос, Пирва), док из писаних извора и археолошког 
материјала сазнајемо за обичаје племена из области Закавказја 
и Понта који ce потпуно подударају с онима који су констатовави 
код Словена, Енета, Трачана на територији наше земље. Тако 
Херодот51) пише о обичају 1сод Скита, који поред гробова покојника 
постављају лешеве људи и коња набијених на коце. Исто тако ce 
зна да су и Скити сахрањивали коње заједно с покојницима и 
њихови костури нађени су y скитским гробовима62). Понтско племе 
Кимерци били су нарочити стручњаци за мантику, што опет сведочи 
да je и y овим областима коњ због своје „демонске моћи и посебног 
односа према мртвачком култу служио за потребе мантшсе“ 63).

49) Р. Марић, op. cit., 20.
50) В. Чајкановић тачно констатује везу хришћанских светаца-коњаника 

с елементима прехришћанске религије и старословенским боговима, али не 
тражи њихове даље узоре.

51) Herodot., Hist. IV, 72.
б2) L. NiederleiŽmtf starych Slovanu, Praha 1911—1925,1,259; III, 132—135 
Б3) M. Будимир, Quaestio de Neuris Cimer iisque, Глас CAH CCVII, 

Београд 1954.
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Тако би религија и ооичаји малоазиских и скитсккх народа 
претстављали једну могућкост одахле су словенска и трачко-шшр- 
ска племена могла да приме религиозни мотив о богу коњанику. 
С друге стране, чини ce да je много вероватније (јер je територијално 
ближе) да je утицај дошао из Хеладе, где ce још y VIII и VII веку 
с. е. сусрећемо с потпуно оформљеким светом богова y коме су 
божанства праћена коњем заузимала неколико значајчих места. 
Тако ce Зевсови синови Кастор и Полидеук никад не јављају y 
хеленској уметности без коња54), a исто тако je позната и веза 
Деметре с коњем: y једиој пећини y Фигалији била je постављена 
статуа Деметре с коњском главом55). О вези Медузе с коњем 
сведоче неколико претстава с хелешжих ваза56). Поред тога она je, 
као и Деметра Еринис, родила крилатог коња Пегаза. Исто тако 
зна ce и за везу бога Диониса с коњем57), као и бога Хелија58 *), који 
ce доводи y блиску везу са Хадом. Међутим, од свих хеленских 
божанстава најпоузданију и најчвршћу везу с коњсм показује 
Посејдон. Ако je Persson тачно прочитао микенски натпис из 
светилишта Асине, онда je име овог бога било познато још y ми- 
кенско доба69). По једном од својих најважнкјих својстава Посејдон 
претставља бога подземља, веома блкског Хаду. Хесиод60) Хада 
зове Нелеј, док ce међутим зна да je Нелсј скн Посејдонов. У 
кмренским митовима Еурипил и Еуфем чувају врата подземља, 
a и они обојица су синови Посејдона. Сви ови богови: Посејдон 
Нелеј, Еурипил, Еуфем варирају y разним митовима, али су сви 
првенствено божанства подземља. „Посејдон je међу њима најјачи 
и зато ce генеалошки јавља као отац61)“ . Као бог подземља Посеј- 
дон затвара врата Тартара и y тој функцији има исти епитет 
као Хад — κλυτόπωλος62). Везу Посејдоиа и Хада потврђује и 
Илијада63). Тако постаје јасно да je хеленски мит доделио Посеј-

54) F. Chapouthier, Les Dioscures au service d'une déesse, Paris 1935, 
fig. 6, 7, 22. Врло сличне претставе налазимо и на рељефима т. з. „подунав- 
ских коњаиика“ (уп. D. Tudor, /  Cavalieri Danubiani, Ephemeris Daco romana 
VII, 1937).

55) Ch. Picard, Les religions préhelléniques (Crète et Mycènes), Paris 
1948, 245.

5e) L. Malten, Das Pferd im Totenglauben, Jahrbuch d. Deutch. Arch. 
Inst., 29, 1914, Abb. 3, 4, 5.

б7) Уп. H. Jeanmaire, Dionysos, Histoire du culte de Bacchus, Paris 1951.
58) Pauly-Wissowa, RE, s. v. Helios.
“ ) Persson га чита ΠοσειδάΡονος, Ventris Ποσειδάων. Nilsson наводи 

нека мишљења по којима ce име Посејдона објашњава као Зевс y води, по дру- 
гима као супруг и господар земље. Међутим, сам Nilsson сматра да су сва ова 
етимолошка извођења несигурна и да je најважније да ce објасне функције овог 
бога (М. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, 1, München 1955, 245).

60) Malten, op. cit., 179.
61) Ibid., 180.
62) Pauly—Wissowa, RE, s. v. Poseidon (E. Wust).
63) Homer, II. 20, 61.; Неки научници сматрају да су сви старији богови 

без разлике били божанства подземног света и мртвих (Otto, Die Götter Griechen
lands, 1947, 30).
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дону као његову главну и основну улогу господарење y подземљу, 
y свету покојника, предака и хероја.

Али поред ове функције, за Посејдона je најкарактеристичнија 
његова блиска веза с коњем. Говорећи о Посејдону и Хаду, L. 
Malten каже: „Није случајно што ова два божанства имају најужу 
везу са коњем. За Посејдона ce το може видети још y прехомеровско 
доба64)“ . Код античких писаца сачуван je цео низ митова о вези 
овог божанства с коњем65). Посејдон je имао y једном граду y Ар- 
кадији бронзану статуу, коју су називали Богом коња, a прича ce да 
ју je посветио Одисеј66). Међутим, Посејдон ce јавља и као коња- 
ник, што потврђује једна статуа из Атине о којој прича Паусанија67), 
као и македонски новац из града Потидеје и неке претставе с 
хеленских ваза68).

По Хомеру, Посејдон je пре свега господар мора, које му 
je припало при деоби света. Али, као што je већ раније утврђено, 
он je првобитно био хтонско божанство и као господар подземног 
света y исто je време владао и копненим водама и земљотресом. 
Тако ce објашњава и етимолошка веза неких извора с речју 
ϊππος69). Kao што смо y свим раније поменутим религијама 
наилазили на обичај жртвовања коња, тако ce може констатовати 
да je и y Хелади овај обичај био врло актквно спровођен: на гробу 
једног Скита y Атини жртвовао ce сваке године no један бели коњ70). 
Од Хомера ce сазнаје да су стари Тројакци бацали живе коње y реку 
Скамандар као жртве богу71). Nilsson истиче да ce овај обичај 
код Хелена нс сме да сматра наслеђем од Скита и Персијанаца, 
јер ce он врло интензивно среће свуда no свету72).

И хеленска вајарска уметност располаже целим низом над- 
гробних споменика на којим ce налази претстава коња. Поменућу 
само неколико: стела из Хрисафа73), надгробни рељеф из Кизи-

64) Malten, op. cit.
6б) Тако ce no једној легеиди из Аркадије Посејдон везује за коња још 

приликом свог рођења (Paus., VIII, 8, 2); no другом миту из Беотије Посејдон 
je ударивши својим трозупцем о стену створио првог коња Скифиоса или Скиро- 
ниоса (Vergil., Georg., 1, 12); позната je и веза Деметре с Посејдоном, кад je 
Деметрабила претворена y кобилу, a Посејдон y коња (Paus., VIII, 25, 5). У 
Телпуси je Деметра имала своје светилиште и no легенди из овог краја, из везе 
Посејдона и Деметре Еринис родили су ce коњ Арион и једна ћерка. Овде je 
Посејдон добио име ϊππιος: no другом једном миту из Фигалије та ћерка je 
Деспоина, a Деметра je овде названа Црном Деметром, јер ce, пошто ce обукла 
y црнину, повукла y једну пећину где joj je била подигнута статуа са коњском 
главом (Nilsson, op. cit., 249).

66) Paus., νΠΙ, 14, 5.
67) Ibid., I, 2, 4.
68) Malten, op. cit., Abb. 1, 2.
69) У Беотији, на Хеликону, постоји извор ίπποκρήνη који je no миту 

постао на тај начин што je Пегаз ударио копитом о стену (Paus., IX, 31,3). Отуда 
потиче и Посејдонов епитет Έλικώνιος.

70) J. G. Frazer, Pausania*s Description o f Greece, London 1913, vol. II, 380.
71) Ibid., vol. IV, 197.
72) M. Nilsson, Griechische Feste von religiöser Bedeutung, 1906, 71—72.
73) L. Malten, op. cit., Abb. 9.
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ка74), надгробне стеле с претставом гозбе мртвих на којима je 
y једном оквиру претстављена само коњска глава, као да ce појав- 
љује кроз прозорско окно75).

Ако сс погледа целокупан изнесени материјал који илуструје 
митове, легенде и уметничке споменике великог хеленског божан- 
ства подземног света — Поеејдона и његовог сталног пратиоца 
коња, лако ce може запазити велика подударност главних мотива 
хеленског мита с већ приказаним мотивима који су одредили 
место коњу y нашем народном предању. Тако и хеленска митоло- 
гија везује Посејдонова коња за покојнике, претставља га на 
надгробним споменицима, он ce као жртва богу убија на гробу 
и баца y воду, помиње ce y вези с мантиком, a сам бог, па преко 
њега и његов главни атрибут, господари морем, копненим водама 
и ударом свога трозупца ствара изворе на земљи. Дакле и овде, 
као и y нашем народном предању, може ce извући неколико главних 
особина хеленског божанства: веза с подземним светом, сахрањи- 
вање, жртвовање, уска повезаност с изворима и морем, средство 
за мантику. Ова очигледна подударност мотива с главним осо- 
бинама коња каквог налазимо y нашем народу допушта да ce 
претпостави да наша савремена веровања и хеленска митологија 
припадају једном заједничком супстрату одакле je још y VIII и VII 
веку с. е. хеленски мит створио своје религиозне претставе које су 
ce преносиле и шириле до наших области.

Што ce тиче порекла Посејдонова култа, још увек постоји 
вшпе мишљења76). Nilsson сматра да je Посејдон, као Зевс, y 
почетку био бог свих Хелена, али пошто je на Пелопонесу његов 
култ најјачи (позната су многобројна светилишта: y Спарти, 
Коринту, y Аркадији, Телпуси и т. д., то он мисли да овде треба 
тражити његово порекло77). Међутим Schachermeyr78) поставља 
једну другу хипотезу која ce битно разликује од Nilsson-ове. 
У његову тумачењу најинтересантнији момеиат претставља 
објашњење порекла култа, тј. његова изворног постанка међу 
индоевропским племенима пре њихова продирања y област 
Егеје. Ако ce само делимично прихвати ова уверљиво изведена 
конструкција о пореклу овог култа, надме ако ce не улази y проблем 
да ли су индоевропски народи пренели y област Егеје идеју о 
божанству y облику коња или je такав религиозш мотив постојао 
y областима Хеладе и пре њихова продирања, већ ce само прихвате 
Schachermeyr-ови докази да су овакви религиозни мотиви посто- 
јали y II миленију пре н. е. y Егеји, северним областима Балкана

’*) Ibid., Abb. 10.
75) Ibid., Abb. 10—12.
76) По неким научницима његова прапостојбина je Тесалија, одакле je 

пренесен на Пелопонес. По Farnellu το je Беотија y области планине Хеликона, 
гдесу Јонци упознали Посејдона Έλικώνιος-α, a одатле га пренели y Малу Азију.

77) М. Nilsson, Geschichte der greichischen Religion, I, 250.
78) Schachermeyr, Poseidon und die · Entstehung des griechischen Götter

glaubens, 1950, München.
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и на територији коју су насељавали Индоевропљани, онда многе 
чињенице постају јасне и логичне. Наиме, разјашњава ce проблем 
оних чудно подударних облика једног исгог религиозног мотива 
који ce с упорношћу провлачи кроз религије свих племена и народа 
што су насељавали области наше земље и сачували ce готово 
непромењеш до данашњег времена y народним веровањима и 
уметности и, с друге стране, готово истоветни облици y митоло- 
шком свету олимпских богова. Сада постаје јасно да све вари- 
јанте овог мотива припадају уствари једном истом супстрату, 
који ce формира већ y доба европске праисторије на Балкану и 
средње хеладске и микенске културе y хеленским областима. 
Касније он наставља свој самостални развитак, y међусобно уда- 
љенлм областима Северне и Средње Европе, Балкана в Егеје. 
Тако су, дакле, широко распрострањену идеју „индоевропеких“ 
народа наследили и даље чувала и развијали y својим примитив- 
лим религијама и Трачани, и Илири, и Словени и даље je прено- 
сили до хришћанства и савремених веровања нашег народа.

Београд. Даница Николић.

RÉSUMÉ

Danica Nikolič: LE CHEVAL DANS LES CROYANCES DU PEUPLE

En étudiant les moeurs et les croyances populaires, la littérature populaire 
et les monuments matériels, l’auteur a l’intention de prouver que, dans ces trois caté
gories des documents de la vie du peuple, le cheval apparaît comme un être mysté
rieux, lié au monde des morts et qui pourrait servir d’intermédiaire pour des relations 
avec des défunts (vu cette qualité qu’il possède, le cheval est respecté et enterré ou 
bien sacrifié au mort). L’auteur s’efforce de prouver encore, que ce motif n’est pas une 
création originale de notre folklore, mais qu’il représente un héritage, provenant de 
nombreuses civilisations, dont le peuple se trouvait au contact au cours de son passé 
et dans les religions desquelles le cheval figure ou comme un attribut permanent d’une 
divinité ou bien tout seul dans les actions d’un ancien dieu thériomorphe. Ainsi, on 
rencontre plus tard un pareil saint cavalier dans la religion chrétienne de même que 
dans les religions des tribus slaves, sur de nombreuses représentations de défunts au 
cheval sur les monuments funéraires romains de notre pays, et puis aussi dans la 
religion des tribus barbares qui peuplaient les régions de notre pays — des Illyriens 
et des Thraces. Enfin, les études dans le domaine de la mythologie grecque ont montré 
que les Grecs, eux-aussi, avaient un assez grand nombre de dieux, pour la plupart 
chthoniens, représentés avec le cheval. On peut citer Poséidon comme la plus représen
tative figure de ces dieux au cheval. A la fin de son écrit, l’auteur donne la conclusion 
(se référant à l’hypothèse de Schachermeyr sur l’origine du culte de Poséidon) que 
toutes les variantes du motif du dieu cavalier, que nous rencontrons d’une part 
dans la mythologie grecque, de l’autre dans les religions des Thraces, des Illyriens, 
des Slaves, et même plus loin, en passant par la religion chrétienne aux croyances 
contemporaines de notre peuple — que toutes ces variantes appartiennent en réalité 
au même élément commun essentiel, formé déjà à l’époque de la préhistoire euro
péenne dans les Balkans et de la culture moyenne helladienne et mycénienne dans les 
contrées grecques. Ce motif commun a continué plus tard son développement dans 
les régions éloignées les unes des autres.


