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БАКХОС И ИАКХОС 

Име овог божанства сматрају сви стручњаци исто тако негрчким, заправо 
старобалканским или анадолским, као што се то мисли и за његове синониме: 
Дионисос, Сабазиос, Загреус, Иакхос. Философ Хераклит каже у једном 
фрагменту да Дионис иде заједно са Хадом, представником мрачног вилајета. 
Са тим би се слагала и чињеница да је Загреус не само Дионисово него и 

Плутоново име, а то значи опет везу са божанствима смрти. Главне Дионисове свечаности 
падају у почетак пролећа. а то су месеци фебруар и март. На почетку тог периода је Ленајски 
празник а на крају су Цвети, које се грчки зову ____с____ . 

То су заправо античке задушнице и карневали када одласком зиме божанства од претходне 
године иду у заслужено стање покоја. Њих одмењују нова млада божанства. Стога није 
никакво чудо што је орфички бог љубави Ерот, поред Деметре и Диониса, играо значајну 
улогу у елевсинским мистеријама. У том смислу треба схватити и пролећ не походе Бакха и 
Диониса, сатира и силена, бакханткиња и лена. Речено је напред да у том општем весељу, 
које је истовремено и општа жалост, учествују и умрли преци звани ____ (драги; реч је 
истоветна са лат. царус), који су исто тако као и живи учесници помамни за вином без којег 
нема ни љубави ни живота, по схватању ритуала забележеног већ у хетитским документима 
из средине ИИ миленија. Штавише, и у хришћанској тајни се каже да је вино крв, а наши 
драги умрли радују се у старој Атини што за време Цвети (свечаност траје три дана) могу 
бити присутни. Тада се такмичи у пићу и победилац добија поред великог врча и најлепшу 
девојку. Да би нам веза између вина и Бакха, бога смрти и живота, била што схватљивија, 
треба поменути да би свештеници трачких Лигура најпре добро попили, па би тек тада могли 
предсказивати будућност. За ову стару ритуалну везу између вина и првих почетака античке 
драме говори и један досада необјашњив назив самог Диониса. 

Тај се назив јавља у хомерској химни упућеној овом бо жанству и гласи __ ____ с. Досадањи 
етимолошки покушаји оснивају се на елементима којих нема у грчком језику, па ипак 
стручњаци обично мисле да је реч о култском називу божанства плодности, бика или јарца, 
који су уживали посебан углед код источномедитеранских народа старог века. Али када се 
сетимо вина и Дионисових пијанки пророка и свештеника, много је простија веза тог имена 
са добро познатим грчким глаголом ______ (кусати, пити, сркати). У морфолошком погледу 
Дионисов назив Епрафиотас постао је непотпуном редупликацијом основног елемента 
сесрбх – и припада, према томе, истом морфолошком типу као _____с (покров, огртач). Сад 
нам постаје нешто јаснија антич ка етимологија Бакхова имена, према којој је ово име у 
ствари именица са значењем: вино. Уједно нам постаје још јаснија стара изрека да је без 
Бакха и Афродити хладно, а већ се зна каква је била култска функција њихова сина Пријапа и 
у царском Риму. 

Лингвисти Ерну и Меје мишљења су, стога, да се Бакхово име не може лако одвојити од 
грожђа и вина за које енциклопедиста Варон каже да се у Шпанији звало бацца. Зна се 
међутим да је најстарија постојбина вина Закавказје и доње Подунавље, одакле је лоза стигла 
не само на балкански југ него и на Балканско и Апенинско полуострво и у целу Европу. 
Шпански назив вина бацца поклапа се потпуно са именом бакханткиње које гласи ___ или 
____с (тако у Софокловој Антигони). Али у ајолском дијалекту име Бакхово гласи ____с. Ове 
промене основног вокала упућују нас на илирску фонетику, у којој се јавља промена 



дифтонга! ау– у а– односно у. Тим путем бисмо дошли до старијег облика баукос чије је 
значење: црвен, како се то види по словенским и германским корадикалима (нпр. слов. бук, 
буква је црвена буква за разлику од белог граба, а не посуђеница из германског). Али ова 
лексичка група оставила је јасне трагове и у старобалканском ре чнику, где су документоване 
семанти чке варијанте “сјајан, блистав, црвен”, дакле онакве какве налазимо у словенској 
групи краса и красни. Поред придева _ __с (красан) и његових деривата од којих је 
највајжнији термин _ __с__с (назив игре и песме у јонском дијалекту), имамо и контраховану 
консонантску основу бок (риба, туњ, туњина – названа по црвеној боји меса), и вокалску ___с 
(фина кошуља). Све то значи да су догрчки Балканци дали богу вина Бакху и његовим 
бакхама име према црвеној боји која је у античком култу и ритуалу играла особиту улогу. 
Латински назив бога вина гласи Либер и обично се мисли да је овај придев истоветан с оним 
што значи: слободан, поготово кад се и грчки Бакх зове Елеутхереус. 

Али та је подударност привидна, јер Бакхов назив Елеутхереус значи само толико да је овај 
старобалкански бог уживао нарочигги култ и у насељу Елеутхераи, па је по њему и добио 
свој посебни епитет. На италском земљишту, нарочито на његову југу где постоје поуздани 
трагови илирских старинаца и дорских досељеника, налазимо поред већ поменутих термина 
драукус и Месентиус (са коњском главом) још имена из ко мичне сцене. То су Саннио 
(лакрдијаш), Паппус (шашави старац), који нас одмах подсећа на грчког Папосилена у 
Дионисовој гомили, затим Буццо и Доссеннус, Будући да сами Римљани страно име 
Доссеннус преводе: жвакало, ждерач, искључено је да Буццо као стална комична фигура у 
популарној кампанској ателани представља исту фигуру под другим именом. Много је 
вероватније да је комични Буццо једино паретимолош ким путем дошао у везу са вулгарним 
експресивним изразом буцца (уста) и да по свој прилици овај назив комичне “персона Осца” 
одговара ајолској варијанти Бакхова имена која гласи ____с (Црвенко). Црвена боја играла је 
у римском култу, као и иначе код примитивних група, важну улогу. Чак је и римски 
тријумфатор, који у ствари представља моћног Јупитера, морао сасвим да намаже лице 
црвеном бојом, док је његова пратња певала стидне и бестидне песме и на његов лични рачун 
и на рачун римског друштва. 

Тачно све онако као у атинском комосу приликом фалофорских поворки и процесија. Ова 
подударност може да буде и полигенетска порекла али је вероватније заједничко 
старобалканско илирско порекло. Бестидна фраза у таквим приликама ималла је изразито 
апотропајски карактер. На такав карактер и илирско порекло указују и многа наша лична и 
породична имена опсцене групе. Разлог је прост: демонска и ђавоља сила не сме на стидне 
органе и боји се безобразне фразе. Речено је да су у кампанској ателани биле четири сталне 
фигуре: три од њих, Паппус, Буццо и Маццус, указују на дорскоилирски Балкан. Доссеннус, 
међутим, који казује јунака комичног у прождрљивости, може се тумачити једино фонетиком 
оног краја из којег потиче. У Кампанији имамо прелаз групе ти– у сс– и групе ау– у о. Стога 
се Доссеннус веже сасвим лепо за термин даутиа (гозба). Доцнији облик лаутиа уместо 
даутиа указује на исту фонетику. Стога остајемо код тумачења да је Доссеннус комична 
фигура истог типа као Аристофанов Херакле и Држићев Помет. 

Једном речи, Доссеннус је паразит, важна фигура у новој атичкој комедији. Дионис је име 
оног божанства које се одликује повећим бројем епитета и хипостаса. Сачувано је у више 
облика. Ти се облици не могу на основу грчке фонетике свести на један једини архетип, иако 
је завршни део његова имена по правилу увек истоветан. Данашњи стручњаци подржавају 
углавном оно тумачење што га је крајем прошлог века дао мој професор П. Кречмер: 
Дионусос треба да значи Зевсово дете, дакле нешто слично као Диоскурос. Међутим, ниједан 
стручњак, као ни сам П. Кречмер, нису уважили дужину претпоследњет слога тог имена, па 
нису ни покушали да објасне ту дужину. Стога се та етимологија не може прихватити, јер је 
тај претпоследњи слог у корадикалним речима, на које се позива П. Кречмер, увек кратак. То 



се, уосталом, види и из нашег сродбинског термина снаха, који треба такође да је истоветан 
са другим делом сло женог Дионисова имена. Али није простија ситуација ни с основним 
делом чије значење можемо само нагађати. Тачно је, додуше, да је Дионис Зевсово дете, али 
то ми знамо само из мита, а не на основу тумачења његова имена. Мислим стога да ни 
Дионис ни Бакх, као ни Иакхос, како се он све зове, није грчког порекла и да потиче из 
именика старобалканских Пеласта, Илира, Бруга, Дарданаца, Трачана итд. Сва су ова 
старобалканска племена оставила трага у грчком речнику и у грчкој религији. Не смемо 
заборавити да Дионисова имена ___с и ! __с казују само главног представника Елевсинских 
мистерија, јер та имена означ авају и његову игру и његову песму. 

Тако се име Иаккос не односи само на Диониса, јер се тако зове и главни дан у елевсинским 
свечаностима које су трајале девет дана. Женским обликом тога имена Иаккха зове се врста 
игре и песме, без којих, разуме се, не може бити ни култа, ни какве примитивне сцене. У те 
игре, које су дошле старим Грцима, са севера, спада у првом реду специфична игра сатира 
која се зове сикиннис. Име ове игре подсећа на старобалкански топоним Сикендос. Једна 
друга игра зове се брикисма, прозвана тако по имену старобалканских Бруга или Брига, трећа 
се игра зове колабрисмос или калабрисмос, а песма која се пева уз ту игру зове се колаброс 
или калаброс. Истим тим именом звали су се дардански Калабри у данашњем Санџаку, који 
су доцније прешли у јужну Италију и дали име Калабрији. Разуме се да има још назива 
песама и игара које су преузете од старобалканских племена са севера. Стога није без основа 
покушај старијих стручњака да и самог Диониса доведу на атинску сцену и у Елевсинске 
мистерије истим путем на који су указали антички филолози и историчари. Али на северу, тј. 
у централном и на источном Балкану, уместо Бакхова и Дионисова имена јавља се готово по 
правилу друго име, па можда чак и друго божанство, јер у тој области важи принцип номен – 
нумен. То име гласи Сабазиос или кра ће Сабос (код Ајсхила Сабаиос), а поред тога имамо и 
варијанте – вероватно старије – Сауадиос, Сеуадиос. Од ових варијаната које читамо на 
натписима старих Бруга и Трачана не могу се без нарочитих разлога одвојити већ раније 
поменуте варијанте централно балканских сатира и силена, које гласе Саудол, Сауадал и 
Деуадал. Два прва облика треба да припадају македонским говорима а трећи, како кажу 
антички лексикографи, својствен је неком илирском говору. Код илирских Пајонаца, који су 
још у Хомерово доба становали на доњем Вардару, Дионис се зове Дуалос, па се тај облик 
може сматрати последицом дисимилације старијег облика Дуадос. Ово можемо тврдити стога 
што је такав завршетак својствен именима старих Бруга и њихових централнобалканских 
саплеменика. На основу ове морфолошке анализе добијамо основни елеменат деу– са 
варијантама дау– и ду, који, без обзира на промену д– у с, не стоји далеко од јонског облика 
Дионисова имена "____сос и дијалекатске варијанте #____сос. Право значење овог основног 
елемента можемо само нагађати. Вероватно је реч о имену оне животиње која се најчешће 
јавља на староатич ким и коринтским. вазама које приказују игре сатира и силена. 
Фалофорска природа те животиње наро чито је наглашена. Али иста се животиња одликује 
изузетном брзином, па се стога сматра демонском, и то не само код Херодотових Скита него 
и у европском фолклору. Помињем само Биргерову Ленору и наше народне приповетке и 
стихове: Мјесечина сја, мртав коња ја (једнако јаше). Стога и јесте Дионис главно божанство 
ати чких Антестерија када умрли преци, најпре као цвеће а доцније као бурни вихор 
Еквиноцио, долазе међу своје потомке, гладни и жедни, тражећи хлеба и вина. 

Ове две намирнице имају изразито сакралну функцију и у хетитском ритуалу и у хомерској 
религији, и то много пре но што се јавља Деметрина Јамба и Дионис Дитирамб. Са свих тих 
разлога, култских и формалних, чини ми се да се све варијанте Дионисова имена дају без 
нарочитих тешкоћа везати са гласом $____с (од старијег дауноос, како су балкански Тирсени 
звали коња. Овим Тирсенима на источном Балкану припадао је и Питагорин отац, за њихове 
говоре знао је и Херодот. Разуме се да облик Даууос потиче од наведеног корена деу– дау, 
јурити, трчати. Иста ономасиологија лежи у основи германског назива коња (енгл. хорсе, нем. 



Росс, лат. цурсус). У старобалканској миксоглотији с индоевропским субстратом имамо посла 
са више индоевропских фонетика чији се закони укрштају. Стога се поред облика који 
почињу гласом д, с– и з– може узети у обзир и име Дионисове мајке Семеле које гласи 
%___&–Тхуано. По њему се и сам Дионис зове %____$ с. Грчки превод тог опсценог имена 
гласи '__&с, дакле исти основни елеменат који налазимо у култу фалоса и у фалофорским 
процесијама. Штавише, у Аристофановој Лисистрати и Дионис Пхалес значи исто што и 
баубоу о коме је било раније речи. У ствари, то је синоним за олисбос. Овај специфично 
илирски термин не јавља се само у Аристофановој Лисистрати него и у фрагментима 
комедиографа Кратина, који је пола века старији од Аристофана. Илирско бизба, од којег је 
дисимилацијом постао облик олисбос, дало је име малом српу за обрезивање лозе. Та култска 
радња звана Бизбаиа догађа се у рано пролеће, дакле Истовремено Када су Бакхова Ленаиа и 
Дионисова Антхестериа. Ови култови су у вези са најстаријом европском сценом. Разуме се 
да се сва ова култска имена и специфични термини, везани за античку драму и европску 
сцену, као и толики други ретки изрази, документовани већином изоловано и ван ду жег 
контекста, не могу увек потпуно објаснити. Ипак ми се чини да су дата објашњења 
вероватнија од досадањих, јер се темеље на широј подлози но што је она коју нам пружа само 
грчки речник. Често се заборавља да су класични народи у своје речнике преузели подоста 
блага из говора затечених староседелаца, чија је култура свакако била напреднија од оне коју 
су са собом донели нови индоевропски досељеници из Подунавља. 

Тако није искључена могућност да је латински назив лакрдијаша санна и саннио, чији су 
деривати јаче развијени но у грчком, по свој прилици у вези са оним обликом Дионисова 
имена који гласи Зонусос, иако нам у овом случају миксоглотска фонетика није сасвим јасна. 
Друкчије стоји ствар са латинским називом глумца, који гласи хистрио и који је преузет и у 
савремени немачки језик, иако у нешто измењеном облику. То је не Порекло европске сцене 
(2)* 63 мачко Сторгер: лакрдијаш који извикује по вашарима. Стручњаци мисле данас да је 
хистрио дошло у латински речник из етрурског, дакле из истог извора из којег је персона 
(маска, лице) и субуло (фрулаш). Овај последњи термин, међутим, донели су Етрурци с 
источног Балкана, јер се етрурско суплу никако не може раставити од наших сопиле и 
сопилке. Сâмо, пак, хистрио и његов споредни облик истер, без оног ирационалног х на по 
четку речи, потиче, по мишљењу римских граматичара, од истарских Илира. Зна се да; је 
Истра позната по својој црвеној земљи (терра росса), па се стога ово илирско име заједно са 
илирским именом Исонтиус (Соча) може доста поуздано тумачити као “црвенко”. И сам Бакх 
објашњен је раније као Црвенко. Речено је и за римског тријумфатора да улази у Рим као 
Јупитеров представник и да му је лице намазано црвенилом. Црвена боја замењује и крв и 
црвенику вино, па је тако изузетно моћно средство против злих демона. Аристотел нам је у 
својој Реторици оставио још један назив за лакрдијаша импровизатора, који се истицао у 
пролећ ним карневалским поворкама, посвећ еним Бакху и Дионису. То је аутокабдалос, чији 
нам други део, кабдалос, није јасан. Доказ више да је античка сцена резултат сарадње и 
симбиозе класич них народа са затеченим Пеластима. Врло је вероватно да термин 
аутокабдалос означује “правог кабдала” и да је према томе кабдалос постао од старијег 
кабалос, односно кобалос, иако последњи облик има дугу алфу. Функција је свакако 
претежнија од фонетике па нас та разлика у квантитету средњег вокала не сме бунити, 
поготово кад је поуздано да је облик кабдалос постао од старијег кабјалос. Обе речи имају 
потпуно истоветна значења, јер и кобалос исто као и Аристотелов кабдалос значи: 
подвалаџија, лакрдијаш. Не смета у овом случају ни вокализам првог слога, јер исту појаву 
налазимо и у раније поменутом називу за ритуалне игре колабрисмос и калабрисмос. Име те 
ритуалне игре, како је већ речено, указује на дарданске Калабре у данашњем Санџаку и 
Метохији. 

Само име тог илирскодарданског племена по свој прилици обележава “играче”, будући да је 
основни елеменат ко(л)ла– – ка(л)ла– (круг, коло) сачуван не само у словенским језицима и у 



арбанском него и у античких лексикографа. То значи да је реч преузета од старобалканских 
Пеласта. На то указује и колебање вокала о/а као у орониму Скадрос – Аскордос, 
Скардамула: стрмо брдо (у Хомера град у Лаконији). На исту област култских игара указује и 
лаконски термин калабоидиа – игра с песмом у славу Артемиде. Назив ове култске игре са 
Пелопонеса, где су дорски Грци измешани с илирским старинцима и где су најстарији 
елементи не само атичке него и јужноиталске и сицилске комедије, важан је у првом реду 
стога што у његовом другом делу имамо исту реч као у сложеницама комодиа и трагодиа. Ова 
подударност, колико знамо, није запажена. У Лаконији имамо поред поменуте ритуалне игре 
калабоидиа у славу Артемиде још и термин калабис (игра), који је свакако скраћен облик. 

Међутим, располажемо и са основном речи колеа или колиа за назив игре уопште. Вероватно 
у исту лексичку групу спадају и 64 Милан Будимир глосе коллабос и коллиx (колачи), будући 
да је и семантичка еволуција потпуно јасна: коло – колач. Сви ови лексички детаљи 
недвосмислено утврђују разгранато постојање појединих сценских термина које су дорски и 
атички Грци преузели из говора затечених илирских племена. Кажемо затечених, јер после 
досељења првих Ахајаца средином ИИ миленија ст. е. нема никаквих доказа да се на југ 
Балканског полуострва доселило било које племе индоевропских Пеласта, за чију догрчку 
старину говори топономастички материјал минојског Крита. На том Криту утврђени су 
поуздани трагови негр чких Индоевропљана, о чему се говори на другом месту ове књиге. 
Потребно је било да се наведу ове многобројне лингвистичке чињенице са простог разлога 
што оне не само потврђују него и многим детаљима допуњују Аристотелово учење о 
постанку трагедије и комедије и, уједно, о пореклу европске сцене. Како знамо, Аристотел се 
ограничио углавном на драмску уметност у самој Атини, која је доиста и била прва и права 
матица античке трагедије. Али Аристотел зна и за дорску комедију, иако њој не посвећ ује ни 
онолико места колико атинској комедији, о којој говори у изгубљеном делу своје Поетике. С 
друге стране смо довољно обавештени о песницима старе и нове комедије, чији су главни 
представници Аристофан и Менандар. Овај реалистични комедиограф, који не зна за 
Аристофанову фантастич ну комедију, у најновије време постао нам је још познатији, јер је 
пре неколико година пронађена и прочитана његова комедија Намћор ("_с___с). Раније су 
стручњаци писали и о некој средњој комедији у Атини, док није мој учитељ Л. Радермахер 
побио и одбацио такво учење и такву поделу као сасвим произвољну и непотребну 
схематизацију. Многе фигуре из атинске комедије, старе и нове, прешле су преко римског 
посредника на европску сцену, па су тако дошле и у нашу комедију, дубровачку и савремену. 
Неке од таквих фигура већ су раније поменуте. После Аристотела, у доба “просве ћеног” 
хеленизма и његових владара заштитника, драмски писци скупљају се и производе углавном 
у Александрији. 

Ту је династија Птолемаја – а нарочито за време Птолемаја Филаделфа – достојну пажњу 
поклањала драмској уметности. Тако су у огромној процесији кроз улице престонице, 
Александрије, назване тако по имену Аристотелова ученика којег Гундулић по некој чудној 
традицији зове Лесандар Србљанин, наступали као посебан одред и “Дионисови глумци”. 
Разумљиво је што је под заштитом владарском више цветала трагедија но комедија, која ни у 
демократској Атини није знала да се понаша како треба ни према Зевсу ни према народу, па 
тако ни према самим руководиоцима Периклу и Клеону. Уместо комедије цвета сада у 
хеленизму заједно са трагедијом и обновљена сатирска драма. Трагичких песника има сад у 
изобиљу. Познате су нам десетине по имену и сачуван је понеки фрагменат. Али то што је 
сачувано не дозвољава нам да оценимо однос и утицај хеленистичке трагедије на римску 
трагедију звану праетеxта. Срећом, у погледу римске комедије налазимо се у повољнијој 
ситуа Порекло европске сцене (2)* 65 цији па можемо за њене главне представнике Плаута и 
Терентија углавном уочити шта је код њих ново римско а шта је старо посуђено и преузето из 
грчке комедије. О ателани и њеним сталним комичним фигурама било је већ напред говора: 
ту су утврђене везе не само са грчком него и са прегрчком култском сценом. Помињемо стога 



само имена Буццо, Маццус, Доссеннус и Паппус, све фигуре старије од нове комедије. 
Поменули смо напред да Аристотел зна за две врсте трагедије: озбиљну и неозбиљну. Ова 
друга је морала, без сумње, бити много ближа комедији и сатирској драми него правој 
“озбиљној” трагедији. Еврипидова Алкеста налази се на крају једне тетралогије, што значи да 
заузима место сатирске драме. Стога стручњаци и данас муку муче да јој одреде прави 
карактер: да ли је сатирска драма, како би се очекивало по њеном месту у тетралогији, или је 
трагедија, због смрти главне јунакиње, или је, најзад, трагикомич на бурлеска, у којој главну 
улогу игра јуначина Херакле, преузет из оријенталног фолклора. 

Његов син Телеф, који игра важну улогу у трећој трагедији исте тетралогије, познат је из 
анадолског мита као владар у Мисији. Како овој анадолској Мисији одговара старобалканска 
Месија у области источно од Мораве, у овој драми имамо посла не само са старобалканском 
него и са староанадолском традицијом. Ова последња била би према томе трећа компонента у 
античкој сцени поред грчке и старобалканске. Према мишљењу асириолога Б. Хрозног, који 
је први дешифровао хетитске документе из средине ИИ миленија ст. е., Хераклов син Телеф 
је у ствари староанадолско божанство које се у хетитским документима зове Телепинус. 
Његов отац Херакле игра у овој Еврипидовој драми, крупнију улогу него у Аристофановим 
Жабама. Он није ту само опасни Ждеро, који само добро пије, него истински јунак који у 
агону савладава бога смрти и доводи из гроба Алкесту, јединствену жртву љубави, доводи је 
и лепшу и млађу но што је била пре смрти. Како се види, овде је хепиенд стопроцентан. Али 
је много важније што управо ова Еврипидова драма, приказана око 440. г. ст. е., представља 
стварно ону врсту комбиноване трагедије и комедије о којој говори Аристотел при крају пете 
главе своје Поетике. У овој драми имамо осим тога и ()__, “борбу” између две супротне 
стране, а управо тај елеменат је био карактеристич ан, најпре за Нотов као карневалску 
поворку, а доцније и за литерарну комедију. У трагедији је агон ретка појава. Еврипид је даље 
у овој драми приказао херојску љубав и херојску смрт јунакиње Алкесте, која је успела да 
својом жртвом, што је отишла у смрт уместо вољеног друга Адмета, удобровољи и саму 
господарицу мра чног вилајета. 

Тако се ова драма, која се готово све до самог краја развијала најтрагичније, свршила 
неочекивано добро и комично, па је испунила, иако на чудан начин, Аристотелова теоријска 
излагања у седмој глави Поетике, где се на самом крају вели да је радња потпуна и целовита 
онда када, наступи преокрет од несреће ка срећи, или обратно, од среће ка несрећи. Први слу 
чај имамо у Еврипидовој Алкести а други случај је познат под именом тра гичне ироније и 
нарочито је примењен и обрађен у Софоклову Цару Едипу. Тачније би било Оидиподу али се 
овде морамо приклонити уобичајеном облику који су нам оставили Латини и који је преузела 
Европа. И Софокле је посветио најпознатијем хероју целокупне антике своје Трахињанке где 
је приказана необи чна смрт овог јунака, или, тачније ре чено, јуначине. Интересантно је да је 
потоња европска књижевност, и поред Сенекиних кабинетских трагедија посвећ ених овом 
комичном хероју са Истока, слабо марила за Хераклове подвиге, иако је Еврипидова Алкеста 
на шла у француској и немачкој књижевности модерне обраде (Расин, Верфел, Хофман и 
други). Јунак носи своје име према танкој, матрилинеарној лози, а не према оцу. То је поуздан 
доказ да је пред нама случај старог анадолско медитеранског матријархата. Ипак је Херакле 
стигао да, поред толиких јунаш тава, остави грчким митографима неких седамдесет 
потомака, највише синова, међу којима и етрурске родонач елнике Тархона и Тирсена, који 
долазе међу римске патриције са исто чног Балкана. У Еврипидовој Алкести у ствари су два 
главна јунака који решавају драмски чвор: први је Алкестин Ерот, а други је херој Херакле. И 
један и други јунак јачи су од смрти, коју савлађују у борби па тако потвр ђују и допуњују 
хорску песму из Софоклове Антигоне, у којој се каже да је Ерот непобедив у било каквој 
борби. 

Орфички Ерот је заправо под утицајем елевсинских мистерија непобедив и с ове и с оне 



стране гроба, јер он продужује живот и у Персефонину, односно Деметрину подземљу. Тако 
је месец Ленаион, доцније због свадби назван Гамелион, заједно са Антестеријама, 
празником цвећа, слава и Ерота и Диониса и свих хероја који се не боје смрти. Доминантна 
улога орфичког Ерота и његових деривата и сродника, који се првенствено истичу у 
фалофорској процесији, види се још у једном изузетно важном култском детаљу, који, чини 
ми се, филолози нису до сада узимали у обзир. То је поменута Бакхова пролећна свечаност на 
обалама реке Ерасина у Арголиди. Овај без сумње старински култ потврђује не само већ 
раније истакнуту важност дорског елемента у античкој драми него и зна чај илирских 
Пеласта са Пелопонеса у овом погледу. Било је већ говора о појединим илирским траговима, 
који нису ништа мање важни од оних тра чких, иако се о овим последњим далеко више 
говори у стручним радовима о пореклу античке драме, па према томе и европске сцене. 
Бакхова свечаност на реци Ерасину, чије име је истог порекла као и име бога Ерота и значи: 
Љуба, има и посебан назив који нам је сачувао Паусанија у својем Путопису. Тај култски 
назив гласи Турба а њетов дериват ____ _ с обележава нарочиту игру на Пелопонесу, како нас 
обавештава Полукс у свом Ономастикону, са примедбом да та игра има изразито 
дитирампски карактер. Чули смо већ раније да песници Архилох и Арион, исто као и 
Аристотел у Поетици, повезују дитирамб са Бакхом и Дионисом. Полуксов облик турбасиа и 
поред глагола турбазо претпоставља вероватно старије име турбантес, а то значи да су се тако 
звали ови Бакхови играчи. По Порекло европске сцене (2)* 67 знато је да је наставак нт 
карактеристич ан за илирске говоре и да обеле жава неку групу или колектив. На овај исти 
илирски извор упућује нас и позната лексичка чињеница да се термин турба (гужва, гомила) 
јавља и у латинском, који је од те основе развио многобројне деривате, исто као и грчки. 
Пелопонеска турба као назив култске игре у славу бога Бакха допуњује податак да се у 
Арионову дитирамбу јавља хор сатира. Ови демони у коњској подоби носе име које се сматра 
илирским. И сам назив полуострва Пелопонеса, Пелопова острва, указује на илирске Бруге и 
на Танталова сина Пелопа, чија се мајка Диона веже за Афродиту, главно божанство љубави. 

Тако се поново крећемо у круту митске еротологије. Од ученог Кикерона, који је, према 
казивању његова професора Аполонија, опљачкао главна хеленска богатства што су била још 
остала после римске окупације, професионална позори шна трупа зове се катерва. Реч је и 
ина че позната и значи мањевише што и турба, али досадања тумачења ове ту ђице нису 
нимало убедљива. Латинска туђица катерва очигледно је истоветна са догрчком глосом 
катороуба (збор, гомила). У овој глоси имамо илирски префикс ка, који нам је добро познат и 
из арбанског и словенског, и који се у том облику јавља у неким античким глосама. То је 
случај и са илирским. хидронимом у Либурнији који гласи Катарбатес, што је свакако 
ономатопеја као и класична туђица турба и турбо. Стога је врло вероватно да не само 
латинско цатерва него и догрчко катороуба иду заједно са Бакховом игром званом турба, иако 
нам сви фонетски детаљи нису потпуно јасни. Међутим, то је и иначе честа појава у 
миксоглотској фонетици, која ради са разним адаптацијама. Према томе, није искључена 
вероватноћа да овој лексич кој групи припада и грчка туђица тхорубос (гужва, галама), иако 
етимоло шки приручници класично турба сматрају идиоглотском формацијом. Поменуте везе 
између старобалканских култова и игара са сличним појавама у јужној Италији могу се 
илустровати са још неколико имена зна чајних за примитивну сцену, па, разуме се, и за 
потоњу драмску уметност. Речено је да се стална комична фигура која се зове Доссеннус 
преводи од стране римских стручњака изразом Мандуцус – Ждеро. Таква комична фигура 
позната нам је добро у лицу Држићева Помета, човека који пождере, помете са трпезе све 
што се нађе. Најстарији, колико ми је познато, пример такве фигуре је славни Херакле, чије 
име преводим, држећи се етрурског превода, буквално – Херин син. Ово име по мајци указује 
на стари матрилинеарни поредак, па је према томе овај јунак негрчког порекла. Мисли се чак 
да овај комични херој, који завршава трагично, долази у грчки свет с Истока и да су његова 
јуначка дела условљена његовом тољагом, какву у на шим народним песмама носи Будалина 
Тале. За саму историју најстарије грчке сцене, у којој се једно те исто лице јавља и као 



трагична и као комична фигура, и то у лику хероја који на крају крајева својим личним 
заслугама стиже на Олимп међу бесмртнике и, разуме се, добија лепу жену – “мла ђахну 
лакокрету божицу” Хебу, како каже Бедјанић у своме Рјечнику, пресудна је фигура Херакла. 

Овај и овакав Херакле, којег многи стручњаци сматрају културним херојем због његових 
победа над елементарним силама, јавља се у Аристофановим Жабама, у којима се претресају 
и решавају компликована литерарно–естетска питања, као страшан ждеро, па га се сви 
пекари и кувари мрачног вилајета боје и пред њим се склањају. У дорској комедији, чија 
област обухвата не само Пелопонес него и јужну Италију и Сицилију, имамо фигуру 
прождрљивог кувара, Мајсона, чије је име по свој прилици корадикално са поменутим лат. 
Мандуцус. Према томе, отпада комбинација да је латинско име ждероње Досена келтског 
порекла, како се то обично мисли, јер ова фигура припада Кампанији и њеној ателани до које 
келтска инвазија није стигла. Име Доссеннус припада кампанском дијалекту и према 
законима осачке фонетике могло је постати једино од старијег облика даутиенос, јер 
обележава ону комичну личност која се увек гости и једе, и тако одговара атичком параситу и 
дорском Мајсону, Жвакалу. Трећа фигура зове се у Кампанији Маццус. Од тог имена имамо 
деривате и у грчком речнику, као што је Аристофанов израз _ *+_ (бити будала на сцени). Да 
се ради о старобалканском пореклу ове лексичке групе, види се најбоље по женском имену 
Макко. Тако се звала нека легендарна наивна, глупава жена. Вероватно се ради о култском 
имену које је посредством комичне сцене изгубило свој првобитни ранг. На ту претпоставку 
нас наводи чињеница што се у староруском сачувало име женског божанства Мокош, од којег 
је и име Мокоша, кућни демон са великом главом и дугим рукама. Општесловенску, па према 
томе и индоевропску старину овог имена доказује не само чешки топоним Мокош ин него и 
наш хидроним Моко шица, из околине Дубровника. На тај начин може се са доста 
вероватноће докучити индоевропска старина ове ономастичке групе, документоване на 
Медитерану и на словенском земљи шту, на којем се јавлља проширење са елементом ош, 
својственим личним именима. 

Теже је објаснити друго Дионисово име које гласи ! __с. Лексички прируч ници не казују да 
се ово име на грчким натписима пише са два – , __с, а то не значи само да је алфа дуга, него и 
да је настала стезањем групе оа, које је својствено дорском дијалекту, старијем огњишту 
античке комедије. Као што од сложеног узвика Ио Бакхе у грчком ритуалу имамо име 
Иобакхос, као надимак Дионисов и име његове песме, тако је и од узвика Ио Акхе постало 
сложено име Иакхос. Ово име обележава и самог Диониса и његову песму и, што је 
најважније, тим су га узвиком, као култским изразом, поздрављали на Ленајама, 
свечаностима важним за историју најпре комедије, а затим и трагедије. Значење овог култског 
имена може се доста поуздано докуч ити и из чињенице што се њиме означава женски стидни 
орган: стога се право, документовано име које је могло гласити само Акко (страшило), 
образовано на исти начин као легендарна и архаична Макко, може без икаквог ризика 
повезати са групом акка (мајка) и њеним дериватима (____ _ који значи: претварати се, 
изводити, глумити. Фрапантна је истоветна семантич ка еволуција прастарог хипокористика 
акко и староруског мокош, која се никако не може раставити од имена комичне фигуре 
Макко. Пада у очи код изнесених тумачења све значајнија улога женског рода. Томе се не 
смемо чудити, јер је Бакх и Дионис, исто као и Иакхос, чија је улога у елевсинским 
мистеријама особито значајна, божанство васколике плодности. Култ тог и таквог божанства 
свакако је најстарији међу свим. култовима и обредима. Стога се можемо упутити у том 
правцу тражећи обја шњење имену самога Диониса. 

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


