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Порекло европске сцене (1)* 

Од три речи које садржи овај наслов, друга и трећа су старобалканског 
порекла. Већ по томе се може оценити колики је удео балканског источ ника 
када се говори о драми, антич кој и модерној. Ако даље проду жимо тим 
путем, па поменемо још неколико термина из те области, ситуација ће 
постати још јаснија и опипљивија. 

Ево неколико таквих термина: театар (који су Словенци најверније превели 
као “гледалишче”), амфитеатар, драма, трагедија, комедија, мим, пантомим, 

пролог, сцена, оркестар, протагонист, корифеј, дијалог, монолог, хор, дитирамб, еписода 
(првобитно у драми), трагична катарса, котурн итд. Али да идемо редом и да почнемо са 
најпознатијим термином – сцена. Овај термин није дошао Европљанима непосредно са 
балканских источника, него посредно, преко старог Рима, где се јавља у два облика – сцаена 
и сцена. Први, старији, облик потиче из дорског дијалекта у којем је гласио ц_ _, а други,  
млађи, из јонскоати чког дијалекта. 

Ова реч се јавља у ати чком речнику почетком В в. ст. е. и означава првобитно неку врсту 
чадора или бараке, од дрвета, разуме се. Таква примитивна сцена служила је у Атини кроз 
подруг века глумцима за њихове наступе. Испред те и такве позорнице била је полукружна 
орхестра (____с___) на којој се налазио хор. Грчка реч ____с значи заправо: игра, и то 
најстарије значење сачувано је у црногорском термину оро, док је у европском речнику 
изменила смисао, па означ ава хор, збор певача. Позорница испред које су били играчи није 
била на много вишем нивоу него орхестра, тако да је у најстаријем античком театру публика 
седела на дрвеним клупама на истој висини као и сами играч и: могла је да преко сцене и 
игре глумаца гледа у отворену природу. Тек средином ИВ века замењена су дрвена седишта, 
која су раније по завр шетку представе уклањана, тесаним, каменим седиштима, која су ишла 
навиш е у облику амфитеатра. Исто тако је и сама позорница, грађена од тврдог материјала, 
имала на обе стране као неке кулисе од покретних стубова на којима су били приказани разни 
митолош ки призори. Простор између таквих кулиса затварао је онизак зид и тако је постато 
проскенион, поред параскенија са стране, где су биле сме штене позоришне машине и 
реквизити. Главна разлика између античког и модерног позоришта лежи у томе што ни 
античка позорница ни античко гледалиш те нису били покривени, па се тако над самом 
сценом могла појавити и главна машина – састављена од неколико дасака – са које су 
говорили богови. 

Друга важна ма шина, звана _____ __ окретала се на позорници и омогућавала публици да 
види шта се дешава у унутрашњости куће. Испред камених седишта одређ ених за обичну 
публику налазио се ред уметнички израђених камених столица, одређених за свештена лица. 
То је поуздан доказ да је античка сцена служила у првом реду култу бога Диониса и да је, 
према томе, античка драма била у основи свештена, заправо култска радња. На тај првобитни 
карактер античке сцене подсећају нас и потоњи миракули у хришћанској средњовековној 
Европи. Међу наведеним терминима који су својствени класичној сцени сусрећемо већином 
оригиналне грчке речи. То би значило да је ова област културне делатности била првенствено 
грчка творевина). Али изрази као котурн (_______с), својствен трагичким глумцима, па јамб, 
дитирамб и други, нису досада могли наћи никакво убедљиво решење које би говорило у 
прилог њихова грчког порекла. Како је у најстаријој сцени хору и музици која прати певаче и 
играч е припадала главна улога, а сви термини из те области припадају догр чким 
Балканцима, може се поуздано закључити да је и најстарија грчка сцена била плод сарадње 
досељених Грка са затеченим старинцима. 



Стога је за порекло европске сцене важна не само археолошка страна античког позори шта 
него исто тако и цели низ негр чких термина који се јављају у тој области. Ако је Фр. Ниче, 
по занимању класични филолог, сматрао да порекло грчке трагедије треба тражити у музици, 
није много погрешио, како то мисле његови противници. Називи музич ких инструмената и 
имена игара које ти инструменти прате, па исто тако и имена лица која сачињавају сам хор, 
доказују исто оно што вели и главни историјски извор када је реч о постанку грчке драме. Тај 
извор је познато Аристотелово дело О поетици (или О песничком стварању) које нам није 
потпуно сачувано. Поред Аристотелових обавештења, стручњаци врло често позивају у 
помоћ етнолошке паралеле, нарочито оне узете из живота примитивних народа, да би 
објаснили најстарије појаве грчкобалканске сцене. Кад кажемо “грчкобалканске”, тиме смо 
већ рекли да никако не смемо занемарити оне становнике старог Балкана које су Грци затекли 
при своме досељавању и са којима су ступили у врло тесну друштвенокултурну симбиозу. О 
том негрчком уделу обаве штавају нас, како смо већ рекли, доста бројни негрчки, односно 
старобалкански термини који се односе на песму и игру, сцену и музику, а пре свега на сам 
култ бога Диониса, коме у првом реду служе многе култске игре – нарочито комедија, 
трагедија и сатирска драма. 

Израз сатирска драма означава игру којом се завршавала свака тетралоги ја, а сам по себи 
казује да су сатири били главна лица у античком хору, без којег у старија времена нема ни 
комедије ни трагедије. Овде морамо одмах нагласити да догрчко име с_____с нема баш 
никакве везе са латинском ре чи сатира, иако је она раније гласила сатура. Оба су термина 
потпуно независног порекла; заједничко им је само то што нам је њихово порекло још увек 
непознато. Додајемо да множина с______ јесте други назив за сатирску драму, па су према 
томе сатири главни елеменат у сва четири дела класичне тетралогије. Стога и Аристотел исти 
че особену важност сатирског елемента у најстаријој трагедији. Европска сцена наследила је 
са старог Балкана, већином преко римског посредника, још неке облике и творевине античког 
позоришта. Ту у првом реду мислимо на мим чији је главни представник био Епихармов 
земљак Софрон, старији од Софокла и Еврипида. Његов се мим одликује живим и 
непосредним дијалогом, који се нарочито свиђао Платону. Кажу, стога, да је овај мајстор 
философског дијалога, свој примерак Софрона често узимао у руке и држао га под 
узглављем. Доцније су у хеленистичко доба настале разне варијанте мима као што су 
магодија “глумац у женском оделу”, симодија, лисиодија итд. Херондини мимијамби описују 
у стилу класичног веризма сцене из свакодневног живота, док пантомим продужује свој век у 
фигури Клауна и глупавог Августа. 

Чак и позориште лутака потиче из антике, како се то види из описа оне чудне пећине у 
Платоновој Држави. Стога се може сасвим поуздано тврдити да су наш лутак Ћира и Куку 
Тодоре, исто као и француски Гуигнол и Полицхинелле, а поготово трбоња Хансњурст и 
Касперл као и његова сабраћа Јеан Потаге и Јацк Пуддинг – сви одреда комичне фигуре. Ови 
се лакрдијаши одликују великим апетитом као јуначина Херакле или атички Маисон (___с__) 
и кампански Досен (Доссеннус) – све варијанте паразита који наизменце игра у ствари две 
улоге: сад је права будалина, а сад опет премудри саветник. Ове фигуре нису везане само за 
сцену, оне су релативно брзо прошириле свој делокруг и ушле у анегдоту и приповетку. Њима 
припада и Насрадинхоџа, чија историјска аутентичност није нимало важна, а поготово 
Петрица Керемпух и Тил Ојленшпигел. Смех је убојито оружје против демона смрти и 
поуздани и непресушни извор живота. Неугасив је смех олимпских богова а елевсинску 
Деметру насмеје Јамба својим бестидним гестом. Стога је строги спартански законодавац 
Ликург подигао статуу Гелогу као божанству смеха. Није без разлога што се такав споменик 
појавио управо на балканском југу, у области где живе измешани дорски досељеници и 
илирски старинци. Истој области припада, по свој прилици, већ третирани термин комос 
(____с), чији су деривати, поред осталих, комика, комедија и комед (______с). Овај последњи 
назив односи се најпре на певача који пева смешне и подругљиве песме поводом Бакхове 
светковине. Основно, комос не означава само свечаност у славу бога Бакха и њену веселу 



поворку у дорским крајевима на Пелопонесу него и веселу дружину уопште, како се то види 
у хомерској Химни посвећеној богу Херму, која је пуна смешних и комичних сцена. То значи 
да овај термин не припада само дорском дијалекту нити само оној области на коју нас 
упућује Ликургов бог смеха Гелот. 

Очигледно се ради о култском смеху, који је документован у Елевсинским мистеријама и у 
Вергилијевој Четвртој еклози, где спаситељ света као “божанско дете” отвара златни век 
смехом, а не плачем. Поред сатира и сатирског елемента у најстаријој трагедији помиње 
Аристотел и певаче дитирамба. И у овој песми, која је посвећена Дионису и која се први пут 
помиње око 650. г. ст. е. код јамбографа Архилоха, главну реч имају сатири, млади пратиоци 
самог Дониса под руководством деде Силена, тачније Паћосилена. Сва ова имена, изузетно 
важна и својствена најстаријој драми, нису досада могла бити објашњена грчким језиком. 
Речено је да сатири чине језгру сатирске драме, која се стога и зове напросто Сатири. Томе 
треба додати да комедиограф Аристофан у својим Жабама, где се води борба о најбољем 
трагичару, уместо израза трагедија употребљава прост израз драма, док је историчару 
Полибију израз трагедија синоним за удес, јер значи трагичан догађај. Доцније је термин 
трагедија још више попустио у свом првобитном значењу, јер озна чава напросто песму, а не 
само јуначку песму о неком хероју. Пре него што наставимо морамо објаснити именицу 
_____ (сродно _______ “обреди” у мистеријама) која је очигледно грчког порекла и чији 
деминутив гласи драматион (мала драма), одатле наша позајмица драмат. Реч драма значи 
заправо радња, _____с__, култска радња, обред. Са њом је истог корена изведеница 
драстичан, синоним за енергичан или ефикасан. Аристотел у својој чувеној дефиницији 
трагедије, разуме се, оне у њеном заврш ном стадију на крају класичне епохе, каже да је 
трагедија приказ или репродукција неког озбиљног и крупног чина, који се код њега зове 
праксис (_____с). И ова грчка реч добила је доцније специфично значење па не означ ава 
сваку радњу без разлике, него нарочито мађијску радњу. У том смислу преведена је буквално 
и на српски, где имамо израз чини, слично латинским преводима поменутог грчког оригинала 
опера и фацтура, и руском чин (ритуал). Све ово потврђује да корене европске сцене треба 
тражити у антич ком култу и религији, везаним за бога Диониса. 

Међутим, бог Дионис, према једнодуш ном суду античких и савремених стручњака, не 
потиче са грчког земљишта. Он се, кажу, доселио у Хеладу са североисточног Балкана, из 
далеке Тракије. Како је име његове мајке Семеле (С___ е) по свој прилици тра чко, мисли се 
да је и име ___с_с исто тако трачког порекла, па нам је тешко докучити право значење тог 
имена и, према томе, и његову првобитну природу. Што је још горе, Дионис има још 
неколико имена, као !"__ос, – #__$ос, ______%ос, С_%"__ос, &_ 'с, итд. Ова полионимија 
главни је разлог што не можемо утврдити основну функцију бога вина и весеља, трагедије и 
комедије. Обе ове врсте драме, по казивању Аристотелову, потичу из једног јединог корена. 
Штавише, Аристотел на крају пете главе своје Поетике каже да осим озбиљне трагедије 
постоји и супротна врста трагедије, коју он зове неозбиљна ((__ ). Та супротна врста је 
комедија, коју Арисгофан зове ___)__*_. Да се у овом случају Аристофан не шали, види се 
најбоље по томе што су перипатетички професори овај термин узели сасвим озбиљно, а још 
више по томе што и сам Аристофан на једном другом месту песника или певача комедије зове 
___)___с. То нас приморава да у варијантама траг_доструг _дос видимо доказ неке старије 
фонетике, друкчије од грчке. Штавише, исту такву промену имамо у варијантама Дионисова 
имена !"__ос!____с. Стога се са доста разлога могу најстарији називи грчког глумца који игра 
и трагичне и комичне улоге везати на основу фонетских промена а/џ, својствених илирској 
фонетици, са латинском туђицом драуцус (лакрдијаш, атлета, комедијаш). И Хоратије и 
Такит, сваки на свој начин, обавештавају нас о сценској уметности вишег степена код 
илирских племена на југу и северу Италије. У прилог нашем тумач ењу, да у првом делу 
сложенице траг_доструг_дос не можемо тражити никаква јарца, како се то обично узима, јер 
та животиња нигде није приказана у драмским сценама атичких ваза, говори и лексичка 
чињеница што се сатир, главна и централна фигура антич ке драме, у Софокловим 



Следницима зове Дракис, и што је то име истоветно са старим синонимом за комич ара или 
лакрдијаша, којег Грци зову дериватом _____с_+с. Излази да су варијанте траг_доструг _дос 
у грчком речнику претрпеле паретимолош ку адаптацију и да се само тим путем могло доћи 
до именице трагос – јарац, који је иначе потпуно непознат на класичним вазама. Тек у римско 
доба добио је Дионисов сатир у пластичној уметности, под утицајем Пана, неке особине 
јарца, док је архаич ни и класични сатир, исто као и силен, увек приказан у коњској сподоби 
са коњским ушима, репом и копитом и, што је врло важно, са коњским фалосом. Без овог 
последњег нема ни Дионисова култа ни Дионисових пратилаца сатира и силена. На то је 
указао већ и сам Аристотел кад говори о постанку комедије, у којој је сатирски елеменат 
боље и дуже сачуван но у трагедији, јер није дошла тако рано под државну и, тако рећи, под 
црквену контролу, као трагедија. И један и други драмски род имао је, поред хора, и првог 
певача који је започињао било дитирамб било песму посвећену фалосу. Њему одговара 
песмом и игром хор, па се на тај начин стварају услови за драмски дијалог који је тек у 
доцнијој фази обележен јамбом, док је раније био везан за трохеј. Да је јамб једна познија 
појава види се и по томе што је женско име Јамба старије, много старије, од облика му шког 
рода ,__%ос, како зовемо ту метрич ку јединицу. Ова Јамба припада кругу Деметре, богиње 
плодности, која је према томе блиска Дионисову кругу. Оба ова божанстаа, 

Дионис и Деметра, која су и те како важна за Елевсинске мистерије и за антички орфизам 
трачког порекла, била су готово безначајна за хомерски Олимп, чији се богови много не 
интересују ни за земљорадњу ни за сточарство, па чак ни за вино, јер се часте нектаром и 
амбросијом. Деметрина Јамба, према хомерској химни, позната је са оног опсценог гес та 
који је карактеристичан за обредне песме и игре посвећене фалосу. Порекло овог култа и 
фалофорских процесија “отац историје” Херодот налази код Пелазга, боље Пеласта. У те 
спадају не само илирска и трачка племена, него и Бруги и Дарданци, и једни и други познати 
као особити музичари. Без тога се не може замислити ни Дионисов култ ни античка сцена. 
Све то значи да је најстарија европска драма плод сарадње балканских старинаца са 
хеленским досељеницима. Можда није случајно да се елеменат –амбо, својствен терминима 
__%ос, __*__%ос, _______%ос, јавља и у именику старобалканских Бруга. Сам израз __*__
%ос документован је већ у старој атичкој комедији и односи се не само на Бакха и Диониса 
него и на обредну песму која се певала у процесији. Слично ва жи и за термин _______%ос, 
јер се и он јавља и као назив песме и као назив главног божанства, слављеног у бу чној 
поворци названој ___ос. Овакве поворке посвећене Бакху биле су нарочито неговане на 
дорском Пелопонесу, одакле је по свој прилици прешла у Атику најстарија комедија, која је – 
према сведочанству Аристотелову – изразито фалофорског карактера. Стога није никакво 
чудо што и сам Дионис, сходно том какарактеру старе комедије, има култски назив У &_ +_ и 
&" с. Због тог стидног елемента, доминантног у античкој сцени и у Дионисову ритуалу, 
допуштено је да се у негрчком завршетку –амбо тражи лексички сродник са негрчком глосом 
с__%_ (кук, кукотрес), чија топографија није далеко од фалоса. 

На ту стидну област несумњиво упућује и опсцени гест саме Јамбе, која је њиме развеселила 
ожалошћену Деметру. И Дионис и Деметра, као главна божанства плодности, и то целокупне 
плодности – људске, сточне и аграрне, морали су, сасвим природно, бити опремљени свим 
атрибутима и свим инструментима који долазе у обзир у таквом ритуалу. На такву природу 
бога Диониса указује и његов култски назив ._/(ос (Бик), поготово кад се зна да тај епитет 
има и стидно значење. Важнији је, ипак, фонетски детаљ што зооним __/(ос, исто као и лат. 
таурус, са фонетских разлога припада илирском речнику. Тако се у овом обиљу култских 
назива мешају догрчки и грчки елементи, које због заједничке индоевропске базе није увек 
лако раставити и разликовати. Јасно је, ипак, једно: да је сам Дионис био слављен не само 
почетком пролећа него и у јесен, када се јавља под именом 0_______с (од старијег облика 
Опатроворос), а његов празник, који је испрва трајао три дана, исто као и Дионисова 
Антестерија у пролеће, звао се 0________. Ово значајно култско име обележава Диониса као 
“заштитника братственика“, а документовано је код јонскоатичких племена. До сада није 



узимано у обзир при тумачењу порекла античке драме, нити му је дата етимологија која води 
рачуна о свим фонетским чињеницама. Оба Дионисова празника, јесењи и пролећни, 
посвећена су култу предака и хероја, чије душе у време пролећног и јесењег еквиноција јуре 
на бесним коњима. Одатле су Дионисови сатири и силени било “коњи” било “коњаници”, а не 
:јарци”. Трагедија није “јарчева песма”, него игра и песма Дионисових сатира. Свако 
божанство плодности мора да умре, исто као његови плодови, да би се могло поново роди ти. 
Према оној модерној пароли: цар је умро, живео цар, и бог Дионис умире зими, да би се с 
пролећа поново родио. Одатле у његовом култском дитирамбу слава и победа с једне стране, 
и смрт и жалост с друге. То значи да античка драма даје потпуну слику смрти и живота и, 
истовремено, да Сократ има потпуно право када на крају Платонова Симпосија поставља 
захтев да добар драмски писац мора писати и трагедије и комедије. 

Писци класичних тетралогија, где после трију трагедија долази сатирска игра, испуњавали су 
тај захтев. Испуњавао га је и Шекспир, иако је често занемаривао главни захтев класичне 
уметности: мера у сваком погледу. Ако Леонкавалов Бајацо у свом Прологу облачи огртач и 
посипа лице брашном, он поступа исто као и посвећ ени учесници у елевсинским 
мистеријајма и као Аристофанов Сократ у Облакињама кад посвећује Стрепсијада на тај 
начин што му сву главу поспе брашном. Бела боја брашна зна чи смрт и умирање, заправо 
потпуни губитак крви као животног сока (“Мртав и бео”), Да би се могло ући у мистич ни 
круг посвећених и тако ступити у нов живот, треба најпре умрети. Без смрти нема поновног 
рађања. Стога и у Елевсинским мистеријама, исто као у тетралогији, после смрти и плача 
долазе игра, песма и радост у новом животу. Одатле и заједнички корен трагедији и тригодији 
односно комедији. Тек обе удружене могу да прика жу у пуној мери живот овоземаљски. Из 
Аристотелових излагања у петој глави Поетике види се сасвим лепо да је не само комична 
него и трагич на сцена имала испрва тако рећи истоветан карактер и према томе исти корен: 
Дионисов култ поступно је добијао, како сам Аристотел каже, озбиљнији и достојанственији 
колорит. Ово се мора нарочито нагласити са разлога што сам Аристотел на крају те исте главе 
изричито разликује две врсте трагедије. Једна је озбиљна и репродукује озбиљну и узвишену 
радњу, док је друга неозбиљна јер репродукује смешну и безначајну радњу. Разлика је, стога, 
између трагедије и комедије у томе, како је већ сам Аристотел нагласио, што је трагедија 
благовремено дошла под државну контролу, док су се у комедији задржали дорски корени и 
инфилтрати. Каква је била првобитна природа тих дорских корена и инфилтрата види се 
најбоље по оној специфично дорској сцени која је својствена фаличкој лакрдији и њеној 
потоњој фрази, познатој под именом хиларотагодиа (весела трагедија). То је Ринтонова 
пародија озбиљне трагедије, условљена типи чним фигурама дорског комоса, у којем се може 
наћи повише илирских остатака. Јер нигде нема толико трагова старије културе илирских 
Пеласта, који су се добро одржали на дорском Пелопонесу, где у Лаконији имамо целу 
илирску филу или племе, затим у ју жној Италији и на Сицилији. То је посебно истакао 
Тукидид у шестој књизи своје Историје. 

За типичне фигуре илирске лакрдије зна и песник Хоратије, који је и сам родом из тих 
крајева, из Венусије у Апулији. Описујући пут у Брундисиј, Хоратије приказује сцену између 
двојице професионалних лакрдијаша, чија су имена очигледно илирског порекла. И само 
родно место Хоратијево Венусија показује исти завршетак као име бога Диониса и као име 
илирске реке Генусус у Македонији. Од античких лексикографа сазнајемо да се силени у 
Македонији зову Соудои или Сауадаи а да Илири сатире зову Деуадаи, док илирски Пајонци 
на Вардару свог Диониса зову именом Дуалос. То значи да су ови Дионисови пратиоци, 
сатири и силени, у прво време, док су били на централном Балкану, били мањевише 
истоветни и да су се и једни и други одликовали стидним деловима свог демонског тела. Ти 
су се делови, изразито фалофорског карактера, одржали на античкој сцени готово све до у 
римско доба. Тек тада су у хеленисти чкој пластици сатири почели да наликују на Пана и 
његове јарчеве ознаке, док су силени остали при својим архаич ним знацима својственим 
бесним и похотним коњима. Чак и стари Папосилен, предводитељ сатира, није изгубио на 



сцени тих ознака. Знамо да су сатири припадали трагичној тетралогији, па се може мирно 
тврдити да је античка драма и, да тако кажемо, трагикомич на сцена сачувала до краја своје 
фалофорско порекло. Ако лексикографи кажу да израз ___/с означ ава похотног женскара, 
онда се из тога може закључити да се главно бо жанство античке сцене није одрекло своје 
првобитне природе ни под утицајем државне контроле. Од Аристотела сазнајемо, на другом 
месту где се позива на старији извор, за термин аутокабдалос (лакрдијаш који импровизира). 
Како се види, реч је о синониму за већ поменутог сатира, званог дракис, и за његове 
корадикалне деривате драукус (комедијаш) и дракистас (лакрдијаш), који се без нароч итих 
противразлога не могу одвојити од групе траг_доструг_дос. Право порекло израза кабдалос 
није досада могло бити утврђено. Свакако се ради о позајмици из речника старобалканских 
Пеласта, у којем је већ сачуван близак израз кобалос (лакрдијаш). Стру чњаци су већ раније 
изрекли мишљење да тај назив потиче из речника догр чких Бруга и Трачана. 

Али најпознатији израз за глумца у старој грчкој драми гласи /______+с, с којим је у вези и 
савремена позајмица хипокризија. Међутим, овај термин има и семантичку нијансу: тумач 
снова, заправо онај који даје објашњења и одговара на питање особа које су не што сањале. 
Како снови према хомерском схватању долазе људима од самог Зевса, јасно је да термин 
хупокритас спада првобитно у култски ре чник као и сама античка сцена. За глагол 
/__________ читамо у Бедјанићеву Речнику: “изјављивати свој суд, одговарати, тумачити 
сан”. За ову култску старину термина хупокритас (глумац) говори не само лексичка група _ 
___с__с (лакрдијаш), која припада истом корену као и наше речи глума, глумац, него и грчки 
назив маске ___с____, који је већ давно повезан са староиндијским пратикан (лице, маска). 
Наведене лексичке везе ових сценских термина са словенским и староиндијским речником не 
само што потврђују култски карактер и мађијску функцију примитивне глуме, него доказују и 
важну чињеницу да су и сами стари Хелени донели на балкански јут извесне елементе 
драмске уметности коју су у кратком временском размаку подигли на класичну висину. 64 
Милан Будимир Али су и старобалкански Пеласти, како смо већ видели, не само учествовали 
при рађању античке драме и европске сцене, него су били присутни и у њеном доцнијем 
развитку. Тако је врло вероватно да и име силена, који заједно са сатирима и бакхама прате 
Диониса, потиче из речника централнобалканских Бруга, чија је игра и музика заједно са 
називима музичких инструмената оставила јасне и поуздане трагове и у најстаријој римској 
терминологији. У те и такве трагове спада и назив саме хорске, односно сатирске игре, који 
гласи сикиннис и који са фонетских разлога не може бити гр чког порекла, иако је очигледно 
индоевропска реч. Насупрот томе основни елеменат у сложеници комедија гласи ____с 
дорска “свечана поворка” са игром и песмом у славу Диониса, а сложеница ______с, од које 
потиче комедија, означ ава комичног глумца или лакрдијаш а, који пева подругљиве песме на 
Дионисовој свечаности. 

За овај важан термин ____с није нађена још никаква убедљива етмиологија. Имајући на уму 
изразито фалофорски карактер Дионисових свечаности и његових поворки, на којима 1__(_ 
_с игра главну улогу у свечаној носиљци, највероватнија је идентификација досада необјаш 
њеног израза ____с са староиндијским изразом камах (похота, пожуда, љубавна страст). Ова 
идентификација прихватљива је с простог разлога што за њу у првом реду говори семантич 
ка језгра, а поготово потпуна подударност, фонетска и морфолошка, обеју речи. Према томе, 
Дионисов комос припада старијем грчком речнику, оном који потиче из индоевропске епохе. 
Тек доцније из овог култског термина постао је персонификовани Комос, бо жанство игре и 
задовољства. У тој Дионисовој поворци, која у много чему подсећа на данашње покладне и 
карневалске свечаности, прву реч имају не само силени и сатири са разним стидним и 
бестидним знацима него и одговарајући представници женског рода. То су бакхе или 
бакханткиње а са њима и лене, по којима се зове и сама Дионисова свечаност с краја јануара: 
Ленајска. На тој свечаности су од средине В века ст. е. приказиване и трагедије, али су главне, 
зване Велике свечаности у славу Диониса, биле крајем идућег месеца, Антестериона, 
названог по свечаности цвећа. Значи да у рано пролеће кроз пуна два месеца влада у Атини и 



њеној околици свечано и узбуђено располо жење, и то све у славу бога Диониса и његове 
многобројне пратње. У то време излазе из мрачног Хада на светлост пролећног сунца у виду 
шареног цвећа све душе без разлике. Име им је 23__с, а то значи: драги. То је име истог 
корена као и карневалски комос са фалофорском носиљком. Све шале и сав смех у таквој 
ситуацији имају апотропајску функцију: да одбране и заштите живе од мртвих, иако мртви 
излазе из земље у облику цвећа, и њима треба црњака јер он замењује крв, а то је особити 
сок, како каже Гетеов Мефисто. Са гледишта карневалског празника пролећа посматрана, 
античка сцена здружује у слављу и песми, у игри и музици сатира и силена, лена и 
бакханткиња, живе и мртве, који су и те како жељни свега и похотни у сваком погледу. 

Тај мотив о Порекло европске сцене (1)* 65 похотном мртвацу који се враћа из мрака и 
обилази живе опевао је, поред осталих, Ш. Бодлер у познатој песми Вампир. Овај израз 
грчког порекла пренели су Срби у европски речник, одатле и појава вампиризма у европској 
књижевности. О именима Бакха и његових бакханткиња, и о ајолском облику 4____с биће 
говора доцније. Али за Дионисове лене које отварају прве пролећне свечаносги у старој 
Атини можемо већ сада пружити довољно поуздано објашњење и то већ стога што је ово име 
све досада остало необјашњено и што је његова важност за Дионисов култ и античку сцену 
очигледна. Име #3___ није у вези са производњом вина, јер ти се послови не раде у фебруару. 
Име је без сумње изведено од глагола 3_ (хтети, желети), па је свакако корадикално са 
придевом __с (бестидан, похотан). Њихов је међусобни морфолош ки однос исти као између 
латинске именице донум и наше дар, а фонетска страна указује на дубоку старину. Али ако се 
више цени околност што је и Дионисов култ и Бакхова терминологија дошла на југ са 
централног Балкана, није искључена могу ћност да је име ових демонских лена, као и толика 
друга, узето из речника балканских Пеласта, Из Хипонактових песама сазнајемо да Бруги 
једну врсту тужбалице зову __*____, а учени Кикерон нам каже да је туђица нениа, која 
означава и песму и богињу, дошла у латински из грчког. У том случају облик #3___, био би 
секундаран и можда је настао дисимилацијом од старијег ненаи (исп. наше калун од страног 
цаноне). За друго Дионисово име, Бакхос, најчешће се веже и представа о вину, које свакако 
није најважнији плод балканског земљишта па према томе и не можемо очекивати да је у 
Елевсинским мистеријама, посвећеним богињи плодности, играло пресудну улогу. Али вино 
долази на балкански југ са оног истог краја Балкана за који се каже да је најстарија домовина 
Бакха и Диониса. 

То је јужна област Подунавља где је ботаничка географија утврдила најстарију појаву винове 
лозе. Из те области потичу и трачки свештеници, документовани не само за Бојотију већ и за 
Елевсину. То су еумолпиди (добри певачи) без којих се не могу замислити орфички култови 
својствени богу Дионису. То уједно значи да не само Деметрина Јамба већ и Архилохов 
Дитирамб као култски назив бога Диониса, указују на старобалканско, догрчко порекло 
европске сцене. Уместо Деметрине Јамбе јавља се у елевсинској светој легенди једна друга 
женска особа, која се зове !__%_. И она, слично као Јамба, својим опсценим гестом насмеје и 
развесели уцвељену Деметру, којој је служила као дадиља. Добро би било када бисмо знали 
шта значе ова имена и ови термини без којих се не могу замислити прави корени и први 
плодови европске драме. Слично имену Јамбе врло је вероватно да и Деметрина Баубо 
означава стидну област људског тела, поготово када знамо да и именица %__%__ (либидинис 
мулиебрис инструментум) указује у том правцу, као и _ _с%_с. Појава гениталних органа у 
култу божанстава плодности обично се тумачи у фалофорском смислу, али није искључено да 
се ради и о апотропајској моћи тих органа. За ово друго схватање говоре статуе бога Пријапа, 
божанства блиског Дионису, који је преузет из култа старобалканских Бруга. Пријап је 
заправо син Бакхов и Афродитин па је у хеленистичкоримско доба служио као главни чувар 
вртова и њихових плодова. Неки стручњаци налазе чак и то да се у другом делу сложеног 
Пријапова имена (______с) налази синоним за оно што Грци зову (_ _с, и коме посвећују 
своје култске песме. Раније је већ речено да Аристотел у тим песмама види почетке античке 
комедије, док у Дионисову дитирамбу, комбинованом са игром сатира, види почетке 



трагедије. Када то све саберемо, излази да нема ни античке ни европске сцене без вина и 
сатира, без песме и љубави. Протомајстор новије европске поезије Ш. Бодлер, према томе, 
као да је у праву када нас позива да се опијамо вином, песмом и љубављу. Аристотел, како 
смо видели, указује у петој глави своје Поетике на крупну чињеницу досад недовољно објаш 
њену да је трагедија у прво време имала претежно сатирски карактер и да се тек доцније 
уозбиљила, али ипак не у толикој мери да би уклонила разлике између старије неозбиљне и 
комич не и потоње озбиљне и трагичне драме, тј. култске радње. То значајно обавештење 
допуњује комедиограф Аристофан, који је читав век старији од Аристотелове Поетике. Овај 
најстарији сведок у својим комедијама обавештава нас на више места да се комедија зове и 
___)__*_ у којој наступају комични хорови, звани ___)___* ____*, па су одатле потоњи 
стручњаци закључили да се комедија раније звала ___)__*_. Други су оти шли још мало даље 
и допунили Аристотелово тврђење на тај начин што су и за најстарију трагедију казали да се 
звала тим истим именом којим Аристофан зове комедију. То значи да је прихваћено оно 
тумачење из Аристотелове Поетике по којем су све три врсте најстарије драме, мислим на 
сатирску, трагичну и комичну, биле одређ ене сатирским хором, чија је игра и песма, без 
сумње, била више комична но трагична, Такво схватање намеће нам се кад имамо у виду 
Еврипидову Алкесту, сатирску игру која је херојска комедија и херојска трагедија у исти мах. 
Још је значајнији, у том погледу, састав сатирског хора, без којег нема никакве драме, ни 
архајске ни класичне. 

Он се дели у две једнаке групе, јер свака броји по осам чланова. Оваква подела, како каже 
Страбон, важи за све култске хорове одреда, па према томе осмица има у овом случају 
посебну важност. Она потиче из култа старобалканских Пеласта, јер се јавља не само на 
минојском Криту, у централном Балкану, него и на илирском Јадрану. На тај начин долазимо 
до закључ ка да су грчка племена преузела од индоевропских старинаца Дионисове игре и 
мистерије, посвећене култу предака, који за време пролетњег и јесењег еквиноција посећују 
своје потомке, па се стога и јесењи Дионисов празник, Апатурије, односи не само на младо 
вино и друге дарове богиње Деметре, него и на младе Атињане који ступају у култску 
заједницу, звану (____*_ (братство). Назив те култске заједнице потиче из најстарије 
индоевропске епохе, јер се потпуно поклапа са нашим изразима браћа и братија, па је то 
поуздан Порекло европске сцене (1)* 67 знак за дубоку старост Дионисова култа и свега оног 
што је са тим култом у вези. Грци су тек доцније исковали још два израза за тај родбински 
термин: хомерско 5_____с (од истог оца) и доцније ___ (_с (из исте материце). Од ова два 
израза први указује на патрилинеарни поредак, а други на полигамију, односно на 
матријархат. Сам назив јесењег Дионисова празника: Апатурије истиче нарочиту симбиозу 
досељених грчких племена са старобалканским Пеластима, њиховим блиским сродницима по 
индоевропској линији. Такву симбиозу показује целокупна миксоглотска терминологија, која 
се односи на античку сцену и античку драму. Исто то потврђује и структура најстарије хорске 
поезије са својим системом осмица, односно огдоада, коме су се трагови сачували и код нас 
(в. Адамско колено). Како се термини ___)___с и ___)___с односе на исту култску радњу и 
њену хорску доминанту, будући да између најстарије трагедије и комедије нема никакве 
основне разлике, врло је вероватно да су оригинално грчки термини комос и комедија у 
ствари преводи догрчког оригинала садржаног у основном елементу сложеница ___)____ и 
___)__*_. Таква фонетика догрчког оригинала навела нас је да тај основни елеменат 
идентификујемо са именом сатира _"__с и латинске туђице драуцус (комедијаш). За ту 
идентификацију, поново наглашавамо, говоре већ поменути грчки деривати ____*6_ и 
_______+с (лакрдијаш). Ова богата лексичка група својствена кругу бога Бакха и његових 
сатира одавно је из докласичних говора ушла у класичне речнике, али нам њено првобитно 
значење није ухватљиво. Међутим, у самом грчком језику имамо поред сатира Дракиса и 
назива лакрдијаша дракиста, остављајући при том вокалске основе ___)_ / ___)_, још и 
конеонантску основу ____, која је управо везана за Бакхово име. Неки Хомеров схолијаст 
забележио је да се _*_с_*, култски штапови које носе Бакхови поклоници, првенствено 
бакханткиње, и које најпре помиње Еврипид у истоименој трагедији, зову још и 4____с__ 



__"__с (Бакхови прутови). Помамне Менаде и јуродиве Бакханткиње витлале су у свом 
заносу тим светим штаповима, прутовима, чија је ма ђијска моћ била појачана посебном 
орендом, бршљановим и виновим ли шћем. Међутим, праву функцију тог култског предмета 
одаје шишарка на врху прута, чији облик очигледно замењује сам фалос, па се и та 
појединост подудара не само са Бакховим именом Фалес, односно Фален, него и са чудном 
чињеницом што и само Бакхово име служи као назив култске гране ношене у фалофорским 
процесијама, поготово кад знамо да најстарији комедиограф, мислим на Епихарма са 
Сицилије, термином )_____ (прут) обележ ава тај исти фалос. Семантичку паралелу у том 
погледу пружа нам руски речник где се ху_ и хво_ сматрају именицама истог корена. 
Историчар Семос који је живео после Аристотела зна за неколико врста фалофорских 
процесија, које он описује детаљније но Аристофан у својим Ахарњанима. Разуме се да је 
овај генијални комедиограф и најлирскији песник класи чне Атине карикирао ту фалофорску 
поворку у славу старобалканског Бакха и Диониса. Исто је тако поступио и у својим 
Облакињама, где нам на свој начин приказује посвећење у елевсинске мистерије, иако је било 
строго забрањено да се ма шта износи на јавност из елевсинског тајног ритуала. Управо у 
тим елевсинским мистеријама где су жене под заштитом богиње Деметре имале главну реч, 
могли су се чути далеко безобразнији штосови од оних којим нас запрепашћује Аристофан у 
својим комедијама или савремени реисти на југословенском западу. И беседник Демостен, 
који је старији од историчара Семоса, казује да се у Бакховим поворкама неки учесници возе 
у колима са којих сипају шале и погрде упућене посматрачима са стране. У тим и таквим 
погрдама јављају се чак и немогући изрази, који су са култских разлога били табу. Управо та 
борба са кола (_6 7_"6с) објаш њава не само појаву парабасе у најстаријој атичкој комедији 
него и њену особену функцију сличну хомерском парабату са борних кола: и један и други 
нападају противнике. 

Ако Демостен хорског корифеја, који у најстарије време иде испред поворке, носећ и 
импозантан фалос и нападајући све одреда стидним речима, назива “вођом племена” (+)__8_ 
(_ 3с), допуш тен је закључак да имамо пред собом реминисценцију на јесењу Дионисову 
светковину звану Апатурија где се ради о култу братственика. Све ово значи да је 
терминологија европске сцене морала, бити врло комплексна због очигледних временских, 
локалних и миксоглотских елемената. Ипак је довољно обезбеђен закључак да термини 
трагедија и тригодија значе једно те исто и да први део ове сло женице обележава догрчког 
професионалног лакрдијаша. Индоевропски облик тог имена могао је једино да гласи 
дхроугхос (друг). Овај архетип задовољава све грчке варијанте и лат. драуцус. Ако се узме у 
обзир да основни дифтонг ау и у грчком каткад прелази у дуто о, онда се овој групи ту ђица 
може са довољно разлога придруж ити и Хесихијева глоса ___6_ (од старијег таугио): 
дружим се. Тако би хибридна сложеница ____)____ зна чила исто што ______*_, тј. песма 
дру жине, хорска песма. 

* Пренето из књиге Са балканских источника, Београд, СКЗ 1969


