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СВјАТОгОР и МАРКО СВЕТОгОРАц

Знатан број песничких формула заједничких јужнословенској и источно-
словенској епици језички је налаз који омогућује да за бар неке мотивско-си-
жејне сличности и подударности између јужнословенске и источнословенске 
епике допустимо да нису случајне нити плод познијих контаката и утицаја, већ 
да проистичу из заједничког прасловенског епског наслеђа. Такав закључак 
особито је снажан тамо где су слични мотиви или сижеи нашли на обе стране 
сличан језички израз, пре свега у смислу аналогне употребе прасродних фор-
мула. Широко оцртавајући поље, стављајући једног наспрам другог јужносло-
венског Марка Краљевића и руског Свјатогора, аутор износи хипотезу да иза 
ових јунака не стоје само две конкретизације истог путујућег предања, већ да 
се кроз то поређење дао назрети фрагмент прасловенске епике. 

Кључне речи: јужнословенска епика, билине, Марко Краљевић, иља 
Муромец, Свјатогор, компаративно-митолошка проучавања.

Од почетка научног изучавања српске и јужнословенске 
народне поезије, епски лик Краљевића Марка био је предмет 
разних компаративних сагледавања. Од ирана до Шпаније, од 
грчке до Скандинавије, налажене су му аналогије: старогрчки 
Ахилеј и херакле, византијски дигенис Акритас, шпански Сид, 
француски Роланд, немачки Волфдитрих, скандинавски Стар-
кадр, персијски Рустам само су неки од епских ликова досад 
поређених са Марком; та поређења се делом ограничавају на пре-
познавање аналогних улога у конкретном сижеу, а делом задиру 
у оно што бисмо могли назвати типолошким одређењем епског 
јунака заснованом на збиру његових најизразитијих црта. Она 
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прва релевантна су за питање надградње Марковог историјског 
лика у јуначком песништву јужних Словена, у том смислу што 
су се за њега свакако везали разни „путујући сижеи“ средњове-
ковне витешке и дворске поезије, док ова друга отварају питање 
Марковог епског и можда митолошког супстрата. Запазивши 
својевремено код Марка неке типичне одлике онога што диме-
зилова школа назива „бруталним“ подтипом друге, ратничке 
функције, дошли смо до претпоставке о „Пра-Марку“ као старом, 
још праиндоевропском епском обрасцу у који се прелио историј-
ски владар Марко Мрњавчевић као његова коначна историјска 
„попуна“. Огроман временски јаз између дубоке праисторије и 
пуног средњег века који се покушава премостити том претпостав-
ком изискује посредујућу карику, коју може пружити сазнање о 
прасловенској старини таквог обрасца. Епском Марку пре свега 
треба утврдити место на словенској поредбеној равни, па онда 
просуђивати удео историјског сећања и страних књижевних ути-
цаја у његовом уобличењу.

да је код старих Словена у прадомовини морала постојати 
нека врста усменог епског песништва вероватно је већ стога што 
се оно са поуздањем претпоставља код њихових праиндоевроп-
ских предака а било је доцније развијено код њихових појединих 
огранака. Поред начелне вероватноће, у прилог томе говоре 
језичке чињенице. Постоји знатан број песничких формула �тј. 
„стајаћих“ спојева двеју или више речи) који су заједнички јужно-
словенским и источнословенским јуначким песмама, те се дају 
реконструисати у свом прасловенском лику; тај чврст и необорив 
језички налаз омогућује да за бар неке мотивско-сижејне слично-
сти и подударности између јужнословенске и источнословенске 
епике допустимо да нису случајне нити плод познијих контаката 
и утицаја, већ да проистичу из заједничког прасловенског епског 
наслеђа.� Такав закључак особито је снажан тамо где су слични 
мотиви или сижеи нашли на обе стране сличан језички израз, 

� О томе више Лома 2007.
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пре свега у смислу аналогне употребе прасродних формула. 
Овде се усредсређујемо на једну такву двоструку подударност, 
у нади да ћемо тиме дати скроман допринос реконструкцији 
фрагмената прасловенске епике а истовремено указати на једну 
нову нит водиљу у замршеном сплету питања везаних за генезу 
епскога Марка.

У кругу јунака најстаријих руских епских песама, били-
на, многи сижеи и мотиви везани у јужнословенској епици за 
Марка налазе своје аналогије, о чему је, након темељне студије 
халанског �халански�), већ много пута писано. Премда их има�), већ много пута писано. Премда их има 
везаних и за друге руске богатире, нпр. мотив орања за Микулу 
Сељаниновића �уп. Путилов 1971, 253), прави руски пандан 
Марку представља иља Муромац. Њихова општа сличност није 
промакла већ првим поредбеним изучаваоцима словенске епике, 
и отада се на њу увек изнова указивало. „Нова компаративна ми-
тологија“ друге половине двадесетог века додатно је оснажила 
то поређење, јер се у „трофункционалним сижеима“ и један и 
други јунак јасно везују за другу, ратничку функцију.� између 
њих двојице постоји одређена разлика у томе што, као што смо 
рекли, Марко, упркос свом повременом исказивању витештва и 
племенитости, више нагиње виолентном, „бруталном“, а иља 
више „витешком“ подтипу епског јунака друге функције, попут 
староиндијског Арђуне, чији је отац бог громовник индра, слично 
као што је иља, посредством Светог илије, само епска хипостаза 
Перуна, док улогу плаховитог и сировог снагатора у „Махабха-
рати“ игра Арђунин брат бхима, син олујног бога Вајуа. Контек-
стуално супротстављање два типа може се код Руса наслутити 
у билини о иљи и Свјатогору. Ту је Свјатогор див, неизмерно 
снажан и приглуп; иља заводи његову жену, потом се братими са 
њим и на крају му – додуше нехотице, вољом судбине – долази 

� За трофункционалну анализу руских епских јунака уп. Dum�zil 1968,Dum�zil 1968,�zil 1968,zil 1968, 1968, 
624–628; i��. 1983, 192–198 �„�es t�ois ��e�nie�s voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“,i��. 1983, 192–198 �„�es t�ois ��e�nie�s voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“,. 1983, 192–198 �„�es t�ois ��e�nie�s voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“,�es t�ois ��e�nie�s voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“, t�ois ��e�nie�s voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“,t�ois ��e�nie�s voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“, ��e�nie�s voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“,��e�nie�s voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“, voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“,voy�ges ��’Il’j� ��e Mou�om“, ��’Il’j� ��e Mou�om“,��’Il’j� ��e Mou�om“,’Il’j� ��e Mou�om“,Il’j� ��e Mou�om“,’j� ��e Mou�om“,j� ��e Mou�om“, ��e Mou�om“,��e Mou�om“, Mou�om“,Mou�om“,“, 
Stephens 1986; за покушај да се на тај начин одреди Марков лик в. Лома 1997; 
i��. 2000, 103–123.
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главе: њих двојица на планини нађу у стену уклесану гробницу 
на којој пише да ће у њој починути онај коме је то суђено; први 
легне иља, но њему је гробница велика, затим Свјатогор, над 
којим се камени поклопац гробнице сам затвори, а иљини поку-
шаји да га разбије својим мачем не само да су узалудни, него се 
са сваким следећим ударом око поклопца стеже нови гвоздени 
обруч. Тако див остане заувек сахрањен у недрима планине и на 
неки начин преобраћен у њу. 

Постоји одређена општа сличност између овог сижеа и 
оних у којима Марко савладава противнике са демонским цртама 
какви су Муса Кесеџија и његов брат Ђемо брђанин, при чему 
прељуби Свјатогорове жене са иљом одговара одлучујућа помоћ 
коју, на преваран начин, Марку указује његова посестрима, про-
тив Мусе вила облакиња, а против Ђема крчмарица јања. Ту је, 
међутим, и једна специфична мотивска подударност, „армирана“ 
челичним нитима језичких формула. Као што Муса јездећи у 
сусрет Марку 

,,топузину баца у  облаке / дочекује у  би ј еле  руке“

�Вук 67о, 171 д.), а исто се понаша и његов брат Ђемо �i��. 68о 37 
д.), тако и Свјатогор јашући

„мечет палку ту под  о блаки ... на  б�лы  руки подхва-
таючи“

(Топоров 1983, 113, тамо и варијанте). Фразеолошка, а делом иФразеолошка, а делом и 
етимолошка подударност не оставља сумње да пред собом имамо 
фрагмент прасловенске старине.3 да би и епски ликови за које 
се тај мотив везује на српској и на руској страни могли имати 
заједнички подједнако дубок корен указује једна суштаствена 

3 У јужнословенској епици овај мотив није редак, али у билинама се он, по 
Стивенсу �Stephens 1986, 105), везује искључиво за Свјатогора. Овом упадљивом 
мотивском подударношћу не искључује се поређење песме о Марку и Муси 
са другим билинским сижеима, нпр. ономе о иљи и Соловеју-разбојнику �уп. 
пуТиЛов 1971, 62 дд.).
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црта коју они деле, само што је она на истоку јасно изражена, а 
на југу само наговештена. Свјатогор је већ својим именом везан 
за брда и планине, Святые горы, на којима борави, јер само њи-
хова каменита подлога може издржати његову тежину, под којом 
земља попушта. У једној варијанти �гильфердинг 1о, 30-33) сам 
за себе каже: 

,,Не носит меня мать сыра земля... 
Мне позволено тут ездить по горам да по высокиим, 
да по щеле�кам по толстыим“. 

Насупрот тој митолошкој представи, српска песма ставља 
Мусу и његовог брата Ђема �који га, по универзалном епском 
шаблону несуђеног осветника, само дублира)� у реалан етногео-
графски контекст, али опет наглашава њихову исконску везу са 
планинама и стенама, код Ђема кроза сам његов етник Брђанин, 
а можда и тиме што бива савладан и везан на планини, код Мусе 
његовом познатом изјавом да је рођен код оваца на плочи студеној 
�Вук 67о, 187), а и тиме што дочекује Марка у клисури, слично 
као што Свјатогор језди по щелейкам. Како ћемо ниже видети, 
пастирско рођење на камену овде може бити супституција мито-
лошког рођења из камена, но сва историзација и рационализација 
Мусе Кесеџије није у потпуности избрисала његову демонску 
природу, која се пројављује у финалу песме �три срца и змија на 
трећем), што јако подсећа на старонордијску легенду о двобоју 
бога-громовника Тора и дива хрунгнија, при чему троструком 
Мусином срцу одговара тророго хрунгнијево, а Тор се убивши 
хрунгнија нашао прикљештен његовом телесином као и Марко 
Мусином.� Сам хрунгни обележен је својом каменом природом: 
глава и штит су му од камена, а оружје му је брус. Та митолошка 

� Ако је тачна претпоставка да је као историјски предложак за ове песме 
послужио арбанашки кнез Ђино Мусаки, Ђемо и Муса су две ономастичке 
пројекције исте личности.

� Уп. Лома 2002, 83, где је указано само на прву подударност.
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црта преноси се на Маркове противнике у другим сижеима, та-
ко је у десетерачкој песми богишићеве збирке 86о, 190, на коју 
ћемо се још вратити, отмичар Маркове жене Михна Костуранин 
каменит до паса, па га Марко савлада тако што му подсече ноге 
испод колена. 

Овај сиже не представља једину, а можда не ни најупечатљи-
вију додирну тачку у епским каријерама иље Муромца и Марка 
Краљевића,6 али он кроз међусобно сучељавање на неки начин 
релативизује горепоменуто разграничење између два подтипа 
епског оличења ратничке функције; иља је лукавством, издајом 
и вољом судбине дошао главе јачем од себе, али се на неки начин 
са њим поистоветио, тако што му је на самрти Свјатогор дахом, 
знојем или пеном предао део своје јуначке снаге и тиме је, као 
представник старијег јуначког поколења �старшие богатыри) 
пренео у следећи нараштај �младшие богатыри), чији је иља 
најистакнутији представник. 

Са друге стране, ако је овде између Марка и његових де-
монских противника гранична линија јасно повучена, у другим 
сижеима Марко иступа као јужнословенски пандан Свјатогору 
и сличним ликовима. Реч је пре свега о мотиву јунака натчове-
чанске снаге, којом се он богохулно размеће, �хвалећи се да би 
могао изокренути небо и земљу, или сл.), па му буде – у крајњој 
линији, интервенцијом небеског бога – подметнута торба наоко 
лака, а уствари неизмерно тешка, јер је у њу сабијена тежина целе 
Земље �рус. тяга земная); узалудно покушавајући да је подигне, 
он изгуби своју снагу, а његов коњ или он сам упадну у земљу 
односно камен до колена; прво се, у македонској и бугарској 

6 Уп., нпр., већ уочени паралелизам уводног дела песме о Марку и Муси 
са билином о иљи Муромцу кога кнез Владимир прво држи заточена у тамници 
а затим га ослободи да би спасао Кијев од најезде Татара под Калин-царем. Не 
можемо знати да ли је тој у вишем ступњу „историзованој“ верзији претходила 
нека у којој је исти мотив био везан за иљину борбу са неким митолошким 
ликом налик на Свјатогора, па би у српској песми та веза била стара, в. доле 
нап. 37.
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епици, дешава Марку, који се након свега само опамети, а друго 
Свјатогору, који тако и умире. На ту подударност указао је већ 
Александр Николајевич Афанасјев �Афанасьев II �1868�� 668), аII �1868�� 668), а 
доцније су се на њу освртали многи други изучаваоци словенске 
епике, поред халанског у новије време борис Николајевич пу
ТиЛов �1971, 83–86), јуриј иванович Смирнов �1974; 1983, 246), 
дмитриј Михајлович балашов �1981), Владимир Николајевич 
Топоров �1983), 125 д., бошко Сувајџић 1997, 225 д. и други. 
Мишљења су подељена између оних који у њој виде остатак 
прасловенске митолошке епике и других који подозревају њено 
позније књишко порекло.7 Пошто смо се управо осведочили да 
у поредбеном пресеку Марко – иља Муромац – Свјатогор има 
прасловенског наслеђа, у начелу смо склонији оној првој прет-
поставци, тим пре што и у овом сижеу значајно место има једна 
прасловенска �и још праиндоевропска) песничка формула. То 
је *mati zeml’a zeml’azeml’a’aa > рус. мат�� ��� � матушка (сыра) земля, мак. майка 
(черна) земя у варијанти из Ресена;8 она долази и у другим кон-
текстима �уп. косовску бугарштицу богишић 1о, 236: у матери 
црној земљи), али овде је истурена у први план улогом коју сама 
Земља има у радњи. 

Ради правилнијег просуђивања ипак треба узети у обзир 
шири поредбени оквир. Наиме, Свјатогоров лик и за њега везани 
сижеи имају већ уочене паралеле у епским и легендарним тра-
дицијама околних народа. један је естонски Калеви-поег, „син 
�јунака) Калева“, див коме се приписује настанак земљишних 
облика: брда и долина, језера, стена за које се приповеда да их 
је он бацио тамо где сад стоје или су у њима остали отисци њего-
вих шака или стопала; он је завршио тако што су му непријатељи 
одрубили ноге или што је остао прикован за врата пакла да би 

7 између осталог, сличан мотив среће се и у средњовековној александриди. 
Но трезвено звучи Путиловљев суд да су на обе стране ове песме „связаны с 
традициями архаическо� эпики“, мада су у њих продрли „некоторые христи-
анско-легендарные мотивы“ �Путилов 1971, 86).

8 Наводи у Топоров 1982, 101 �рус.) и 125 �мак.).
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спречио да ђаво �ванапаган) изађе одатле; у руско-естонском по-
граничју дошло је до сливања његовог лика са Свјатогоровим, 
па је тамо Свјатогор понео очество колыванович �Топоров 1982, 
96). У богатој епској традицији иранских Осета на северном Кав-
казу Свјатогору у сижеу са торбом тешком као Земља одговара 
један од главних јунака батраз, а другој верзији његове смрти, 
оној у којој га иља Муромац закива у камену гробницу на „Све-
тој гори“, блиско стоји сиже чији су протагонисти соларни херој 
Сосрико �Сослан) и див Мукара, „син Снаге, владар литица“, а 
која се завршава тако што овај остаје на дну црног Мора вечито 
заробљен под леденом кором �заједнички је мотив преноса сна-
ге на самрти другоме јунаку). Разлогом и местом вечите казне 
Свјатогору је близак ђурђијански �грузински) Амирани, који се 
због свог богоборства нашао затворен у недрима Кавказа; само 
једном у седам година планина се на тренутак раствори и он 
се може видети. Слично се јерменски епски јунак Мхер Млађи 
када су ноге његовог коња пропале у земљу повукао са овог 
света у литицу над језером Ван, па једном годишње, када се у 
њој отворе „врата“, изађе да провери да ли је земља довољно 
отврдла да поднесе његову тежину. Тај мотив га везује не само 
са Свјатогором, него и са Марком, који такође има проблем са 
пропадањем ногу свога Шарца у земљу. Тиме се не исцрпљују 
додирне тачке у епским традицијама о Мхеру Млађем и Марку: 
обојицу су њихови очеви проклели да немају порода и да не 
могу умрети све до Судњег дана; отац би посекао Мхера да се 
између њих двојице није поставио арханђел гаврило, исто као 
што анђео прима кроз црквена врата ударац Вукашинове сабље 
намењен Марку; и Мхер и Марко на крају умоле бога да их пре-
несе у пећину, где надаље чекају свој поновни излазак на свет;9 
до тог последњег уточишта Мхера води гавран �по чему се оно 

9 Верује се да Мхер једном годишње, на Вазнесење, на трен изађе из своје 
пећине, слично веровање о Марку притајеном у пећини негде између Охрида 
и Преспе везује се за Ускрс �Арнаудов 61).
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прозвало „гаврановом стеном“), а Марку иста птица служи као 
гласоноша из његове пећине �Лома 2003). 

Већ овако оцртан поредбени круг, који нас је, пошав од 
Свјатогора, опет довео Марку, очитује нам да се мотив кажње-
ног �окованог, живог сахрањеног и сл.) богопротивника увелико 
укрстио са мотивом „уснулог јунака“. Свјатогор пре оличава 
онај први, а Марко овај други, али Свјатогоров poster ego иља 
и у разним верзијама своје смрти дублира старијег јунака — попо 
неким варијантама, обојица су сахрањена у пећинама на Светим 
горама, први у Кијеву, а други у Печори �Топоров 1983, 98, нап. 
29) — а на другој страни већ се сасвим ближи Марку. У билини 
как перевелис�� богатыри на Руси иљин крај приказан је на сле-
дећи начин: заједно са још шесторицом јунака он односи сјајну 
победу над Татарима, а онда Аљоша Попович узохоливши се 
изазове на мегдан бога, силу нездешнюю; пред њима се створе 
само два ратника и они их стану сећи, али како би једнога распо-
лутили, од њега би се створила двојица живих ратника; три дана 
су тако секли непријатељску војску, а она је само нарастала. Ка-
да су се уморили они и њихови коњи, а мачеви им се иступили, 
побегли су један за другим у стеновите планине, у тамне пећине 
и тамо се сви окаменили.10 Оковани богопротивник јавља се код 
Срба и другде у христијанизованом лику ђавола �ђаволског ца-
ра), а у хришћанској еухемеристичкој интерпретацији и као цар 
дукљан �диоклецијан),�� па у традицији о њима двојици, а не о 
Марку, налазимо блиске паралеле појединим мотивима везаним 
за горепоменуте ликове упоређене са Свјатогором.�� Свеједно и 

10 Уп. Топоров 1983, 113. Ова билина је до нас дошла у литерарној обради, 
али исти мотиви срећу се везани за иљу у другим аутентичним записима.

�� В. Фабијанић 1964. У појединим сижеима ове ликове дублира домаћи 
пагански дабог-даба, али не и као оковани архидемон.

�� Већ су запажене специфичне подударности између естонске легенде и 
српских предања о дукљану: у обе традиције богопротивни див ступа у инцест 
са сестром, на крају бива бачен у реку пре него што буде коначно окован; ковачи 
ударом чекића у наковањ спречавају да се он о божићу или Ускрсу ослободи 
�oin�s 1979, 370 д., 373 д.). Са друге стране, мотив залеђивања мора у Вуковој 
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за Марка постоје варијанте по којима је пренесен у пећину због 
свога безбоштва13 или чак везан из истог разлога.�� 

Сав тај сплет поређења не можемо овде даље гранати нити 
довести до краја у свим појединостима. Време је да се усредсре-
димо на један мотив у њему, мотив свете горе. име Святогор се 
у билинском контексту недвосмислено везује за „Свете горе“, 
Святые горы, као место јунаковог боравка и коначног починка 
�зове се и богатыр�� Святогорскии, Топоров 1983, 94). На тлу 
Русије има више локалитета са тим именом, али њихова евенту-
ална веза са епском традицијом о Свјатогору биће секундарна. 
Топоров �1983, 95 дд.) скреће пажњу на Успенски пећински мана-
стир код Пскова, будући да је реч о руско-естонском пограничју 
а да постоје знатне сличности између Свјатогора и естонског 
јунака Калеви-поега, но сам он ту не види више од сразмерно 
позног и локално ограниченог утицаја естонске епске традиције 
на руску, који је био подстакнут управо сличношћу двају леген-
дарних ликова. Поред тог места на крајњем северозападу треба 
поменути и друге Святые горы у области донеца, на супротном, 
југоисточном крају некадашње Русије који гравитира Прикавка-
зју; и ту постоји стари манастир, дакле сасвим задовољавајућа 
хришћанска мотивација топонима.�� Ни на једном од тих места 

песми Цар дуклијан и крститељ јован �II 17о) и тамо наведеном прозном 
предању, где уместо дукљана иступа ђаволски цар, има најближу аналогију 
у осетском епском предању о диву Мукари: Нарт �легендарни јунак) Сосрико 
ступа са њим у наизглед пријатељско надметање на обали црног Мора, које 
се завршава тако што Мукара пристаје да зарони у море а затим, пошто се оно 
заледи, да разбије лед и изрони; но у том не успева и остаје вечито заробљен 
под ледом. За распрострањеност мотива в. Мајзнер 1934, 139.

13 чајкановић 1927, 474, приповетка вероватно заснована на десетерачкој 
песми из херцеговачког Загорја.

�� Предање из јужне Србије �Македоније) у Ср. Стојковић, краљевић 
Марко 208, по Мајзнер 1934, 128.

�� Треће место истог имена било је такође у псковском крају, али за њега 
се зна да се звало друкчије, Синич��я гора, пре него што је тамо око 1580. саг-
рађен манастир; доцније је ту сахрањен Пушкин, па је место преименовано у 
пушкинские горы. Уп. Топоров 1983, 98. За „Свету гору“ на Криму уп. ниже.
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не ради се о правој, високој и стеновитој планини, на какву епска 
песма лоцира Свјатогора, објашњавајући да он ту борави зато 
што га �обична, мека) земља не држи. Стога се ваља сагласити 
са Топоровим �1983, 108) да овај епски ороним треба пре везива-
ти за један од два велика планинска масива, Карпате и Кавказ, 
који са две стране омеђују шумско-степски појас у који билине 
смештају епску каријеру иље Муромца. 

горе поменуте осетске, грузинске и јерменске паралеле пре 
говоре у прилог Кавказу, а ту се и чини да су одговарајуће ми-
толошке представе најдубље укорењене. Ђурђијански Амирани 
није само противник врховног небеског бога гмертија �доцније 
идентификованог са хришћанским богом), него и културни херој, 
који је између осталог људима добавио ватру, што сведочи да је 
још у седмом веку пре хр., када су грци доспели на источне оба-
ле црног Мора, у тамошњој митологији постојао одговарајући 
лик, са којим су они идентификовали свога Прометеја и лоцирали 
његово испаштање на Кавказ. Амбиваленција ових митолошких 
ликова у складу је са закључком да се они своде на персонифи-
кације ватре, елемента који може бити и бескрајно користан и 
крајње разоран. Највиши врх Кавказа Елбрус је вулкан који је 
био активан до у античко доба, а угашени вулкан је и демавенд 
у масиву Елбурса, где је по предању окован троглави змај Ажи 
дахака, који ће се једном ослободити и спалити трећину света 
пре него што га убије васкрсли Крсаспа — мотив који се у срп-
ском веровању везује за цара дукљана и Св. илију. и Елбрус и 
Елбурс носе исто иранско име које у Авести гласи Harâ Bərəzaitî 
„висока хара“ и означава митолошку планину; његова веза са 
Кавказом је вероватно још праисторијска и ранија од везивања 
за масив јужно од Каспијског језера �пут је претке иранаца у да-
нашњи иран довео са севера преко Кавказа).16 иранског порекла 
су и имена ђурђијанског Амиранија и јерменског Мхера; први 
се своди на ахримана, „Злог духа“ �у Авести Aŋra Mainyu), у 

16 О томе више у следећем �13.) броју Studia Etymologica Cracoviensia.
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зороастризму дуалистички супротстављеног небеском владару 
Ормазду, „Мудром господу“ �авест. Ahura Mazdââ), а други – на 
велико иранско божанство Митру �авест. Miθra, средњеперсијски 
Mihr). По предању забележеном у Псеудо-Плутарховом спису 
„О именима река и планина“ �ирански) Митра је испустивши 
своје семе на камен зачео диорфа који је доцније пао у боју са 
Арејом и претворио се у планину на обали реке Аракса, слично 
као што се осетски Сосрико �Сослан), противник Мукарин, родио 
из пастировог семена које је пало на камен; подсетимо да је сам 
Митра важио као „из камена рођени“ �гр. petrogençìs).17 Аракс је 
данашњи Арас који чини границу јерменије са ираном и Турском, 
а планина крај њега најпре би могао бити Арарат, активан вулкан 
чија је последња ерупција забележена 1840. године. јерменска 
легенда смешта на ту планину окованог Артавазда �Миллер 1883, 
107–108). Очито је реч о митолошким садржајима пониклим у 
староиранској средини, који су се у рано доба проширили на 
разне стране из кавкаског средишта, где су њиховом уобличењу, где су њиховом уобличењу 
погодовали чести земљотреси и активни вулкани. и неки други 
мотиви везани за легендарне дивове и дивјунаке �бацање стена 
на велике раздаљине, остављање отисака стопала или шаке у 
камену),18 најзад и сама митолошка представа петрификације, 

17 Уп. Топоров 1983, 114, нап. 80.
18 Оба се ова мотива обилно везују за Марка у локалним предањима, а 

иначе су широко распрострањена �уп. горе естонског Калевипоега), али вреди 
истаћи да се вероватно најстарије историјско сведочанство о таквом веровању, 
код херодота IV 82, односи на два лакта дуг отисак стопала �скитског) херакла 
у стени крај реке дњестра. У једној билини из Свјатогоровог циклуса јунак 
голим рукама ломи камење да би га бацио на свог противника; Топоров 1983, 
113 може бити у праву када тај мотив повезује са горе поменутим мотивом 
бацања увис и поновног хватања топуза; у вези с тим, он указује �i��. 111–113) 
на белоруске и источнобалтске легенде о древним јунацима који су се метали 
огромним камењем и обликовали површину земље стварајући на њој неравни-
не, узвишења и удубљења, реке и језера, тим пре што се исти ти јунаци �блр. 
асiлкi) јављају и као ковачи, тј. везују за ватру; уп. мотив хефестове ковачнице 
под Етном.
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претварања дива у планину, преношења његове снаге дахом на 
наследника, земљотреса изазваних дивовим покушајем да се 
ослободи окова итд. чини се да су поникли из истог природно-
митолошког супстрата који чине вулканске ерупције, изливи и 
стврдњавање лаве, димна испарења, трусне појаве и сл., за шта 
се могу наћи потврде у митологијама народа настањених у под-
ручјима интензивне вулканске активности, каква су Полинезија 
или Северна и Средња Америка.19 

Но на староиранском простору планина да би се назвала све-
том није морала показивати вулканске активности. Зороастријци 
су били „огњепоклоници“, тј. обожавали су ватру и поштовали 
је у њеним разним пројавним видовима, подижући јој засебне 
храмове где је непрекидно одржавана на олтарима. Тај култ ватре 
везивао се за планине. По „бундахишну“, ватра земљорадничког 
сталежа БурзинМихр, названа по богу Михру-Митри, одржава-
на је на планини Реванд; по џексону, то би могла бити данашња 
планина Михр „Митра“ у области хорасан западно од Машхада. 
Успомена на такав култ могла је породити предања попут оног о 
Мхеру Млађем у једној у културном смислу увелико иранизованој 
средини каква је била старојерменска пре покрштења. између две 
врсте „светих гора“, оних које у себи природно садрже ватрену 
стихију и оних на којима су људи стално одржавали или повреме-
но палили свети огањ граница није била оштро повучена. Стари 
ирански мит, који обрађује Фирдуси у своме спеву Шахнаме, о 
победи Феридуна �авестијског Траетаоне) над демоном Захаком 
�авестијским Ажи дахаком), који је завршио окован у дубокој 
пећини под вулканом демавенд изазивајући повремено својим 
трзањем земљотресе, прослављан је до скорашњих времена у 
истоименом граду у подножју планине тако што су сваког 31. 
августа ложили ватру на оближњем врхунцу, у спомен на ватру 

19 Та тема заслужује подробније разматрање, у које се овде не можемо 
упуштати; више у следећем десетом броју кодова словенских култура.
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коју је сам Феридун по договору упалио да обзнани своју победу 
над Захаком �Миллер 1883, 112).

Што се тиче Прасловена, и њихови додири с иранцима 
били су трајни и интензивни, али не са Персијским царством у 
његовом хиљадугодишњем трајању под династијама Ахеменида, 
Арсакида и Сасанида, него са ирански, Скитима и Сарматима 
који су негде између деветог века претхришћанске и четвртог 
хришћанске ере обитавали у области северно од црног Мора, 
античкој Скитији, у југоисточном суседству словенске прадомо-
вине. Утолико је занимљиво сведочанство позноантичког лексико-
графа Стефана из бизанта �VI в.) да је у Скитији постојала некаVI в.) да је у Скитији постојала нека 
„света гора“ — грчки Hágion óros, како ће се доцније, од деветог 
века, називати антички Атос �Атон) — а „иза ње“ �тј. вероватно у 
истом планинском венцу) брег Псеудартака,20 чије је име, уз лаку 
поправку ������������ уместо �����������) одавно протумачено����������� уместо �����������) одавно протумачено 
као *Ps�ndartakaPs�ndartaka, закономеран рефлекс староиранског �авест.) 
spənta âθr „света ватра“, настао у устима Сармата, предака дана-
шњих кавкаских Осета. и иза грчког превода Hágion óros треба 
претпоставити домаће, скитско или сарматско назвање, где би 
исти придев *ćvanta > авест. spənta стајао уз именицу *gari > 
авест. gairi, тако да би цео спој био етимолошки подударан сло-
венском *svęta gora.�� У сваком случају, Стефанов податак, цр-
пен из неког ранијег етнографског или географског списа, може 
само поткрепити изворност имена Святогор и његову исконску 
семантичку везу са представом о „светим горама“,�� сведочећи 

20 Steph. Byz. s.v.. s.v. Yeudart£kh, lÒfoj ™n Skuq…aÄ met¦ tÕ legÒmenon 
”Aginon Ôroj.

�� иза Свјатогоровог имена већ је Топоров 1983, 118 претпоставио „иран-
ское обозначение Свято� горы – Spənta & garay (gairi) в авести�ском коде“. 
Недавно је Александр Шапошников �1999, 61; 71 д.) предложио да се та скитска 
„света гора“ идентификује са угашеним вулканом Карадаг код Коктебеља на 
Криму, чији се један део зове Святая гора. На ту примамљиву идентификацију 
такође ћу се осврнути у кодовима словенских култура бр. 10.

�� Топоров 1983, 119 дд.; иванов/Топоров допушта везу са називима 
митских птица вострогор, вострогот, пољски raróg, чешки raroh, словеначки 
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нам да је таква представа, тесно везана за култ и митологију ва-
тре, поред зороастријаца у ирану постојала и код њихових скит-
ско-сарматских сродника, вековних суседа старих Словена.23 Сме 
се даље претпоставити да су се одговарајуће митологеме већ у 
то, скитско-сарматско доба, прелиле у епске сижее попут оних 
о којима је овде реч. „Скитски херакле“, о којем пише херодот, 
сведочи да је у традицији ових европских иранаца постојао лик 
аналоган, на вишој митолошкој равни, Митри,�� а на нижој равни 
епске легенде – змајеборцу Крсаспи, који је по типу сличан не 
само грчком хераклу, него и руском иљи Муромцу и нашем Мар-
ку Краљевићу. иза типолошке сличности ту лако може стајати 
генетска веза, ако рачунамо с тим да поједини скитско-сарматски 
култови и митови прелазили суседним Словенима. Већ је уочено 
да у осетском епосу, који има своје доказане скитско-сарматске 
корене, постоје исти карактеристични сижеи које руска епска ле-
генда везује за Свјатогора: торба коју најснажнији јунак не може 

rárog, и у крајњој линији преобразбу из предлошка блиског авестијском 
Vərəθra�naθra�na, што је име бога победе који се пројављује у виду грабљиве птице. 
Мартынов 1993 и најскорије 2003, 89 д. враћа се старом извођењу из свят Егор 
„Свети Ђорђе“. Уп. Фасмер и најскорије журавлев 2005, 633 д. Рудњицки по-
мишља да други члан није у вези са *gora, већ *gorěti, као и у пољ. gorzysław, 
Bolegor, Cieszygor, Dalegor, Dziwigor, чеш. Hořivoj, струс. горислав(ич), буг. го
рислава �Ru��ny�kyj 1962, 232; 1964, 475 д.). Уп. Топоров 1983, н. 14 на 94 д. 

23 Природномитолошки супстрат представе о диву заробљеном у недрима 
планине свакако представљају вулканско-сеизмички феномени, но та веза 
избледела је тамо где, као на словенском подручју, нема активних вулкана. 
Полазећи од тога да на теолошком плану бруталном јунаку дивовске снаге, какав 
је Свјатогор, одговара, бар код индоиранаца, бог ветра и олује, Стивенс своди 
Свјатогора на „уснулог олујног бога“ �sleeping sto�m go��) на основу стихија које 
најављују његов долазак �земља се тресе, дрвеће повија, реке изливају, на небо 
се навлачи тама, чује се звук попут грмљавине) Стивенс �Stephens 1986, 104), 
при чему очито превиђа да земљотрес није саставни део обичне непогоде, али 
јесте пропратна појава вулканских ерупција и код разних народа се објашњава 
трзајима архидемона заточеног у дубини земље који ће, кад се једном ослободи, 
запалити цео свет. 

�� То поистовећење произлази из поређења грчке верзије легенде о пос-
танку Скита код херодота са једним местом код Фирмика Матерна.
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да подигне; див који једва и да осећа противникове ударце, али 
лукавством или вољом судбине заврши затворен у каменој или 
леденој гробници, предавши дахом своју снагу противнику. Ту 
је очито било међусобног утицаја, а о његовом смеру и старини 
говоре, између осталог, очито несловенска и вероватно иранска 
имена појединих богова у староруском пантеону, пре свега хорс, 
али вероватно и Семаргл; ово друго може се тумачити као двочлан 
назив Сiм�Р��гл��Р��гл� „Сам-херакле“, где би први члан био ирански 
*SyâmaSyâmaâmama > Sâmâmm, што је друго име Крсаспе.�� Међу чудовишти-
ма која је Крсаспа убио је и каменоруки змај Снавидка, који је 
слично Свјатогору и Марку Краљевићу претио да ће преврнути 
небо и земљу. 

Све ово указује да је спој *svęta gora претхришћански и да 
је постојао још у прасловенском митолошко-епском песништву 
везан за јунака дивовске снаге као назив његовог боравишта и 
места починка, односно скровишта након принудног одласка или 
својевољног повлачења са овог света. Ако је тако, онда се мора-
мо упитати за Краљевића Марка, који у јужнословенској епици у 
највећој мери отеловљује тај прастари лик, да његово везивање, 
за живота и после смрти, са Атонском Светом гором, можда не 
представља својеврсно преосмишљење те исконске везе, будући 
да оно не налази ослонца у ономе што знамо о Марковом исто-
ријском предлошку, а њиме се управо Марко издваја од осталих 
епских јунака. За живота, он се прерушава у калуђера светогорца 
да би доспео на двор Мине од Костура и преотео му своју жену; 
не поричући могуће књижевне предлошке и историјску основу 
тог сижеа,26 подсећамо да је у њега продро најмање један архаичан 

�� Уп. А. Лома у СлМит 491.
26 Не знамо да ли је Орбинијево писање о неверној Марковој жени која је 

предала балши Костур �Орбин 68) засновано на историји или инспирисано еп-
ском поезијом �уп. M��eti� 1909, 192; јиречек I 315). Мотив да се муж пошавши 
да ослободи отету жену прерушава у ходочасника среће се и у старонемачкој 
песми о Волфдитриху и њеним јужнофранцуским, италијанским и шпанским 
паралелама �халански� 621 дд.; M��eti� 1909, 259).
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мотив, Минино до пола камено тело у богишићевој варијанти. 
Тај мотив је редак; по Крстићевом индексу �K�sti� 1984, 3.8.4, 
стр. 115) бележе га још само Радовановић 5о �10–13 и Арнаудов 
8о �133–148). Осма песма Арнаудовљеве збирчице забележена 
у Врбници код Софије зове се Марко и ж�лта базиргяна и го-
вори о диву јеврејину који хоће да оплени Свету гору, попали 
„илиндар“ и друге манастире, а Марко га, по мајчином савету, 
савлада тако што му одсече ноге до колена, јер је у горњем делу 
тела камен �каменито неговото с�рдце, 353). Варијанта исте пе-
сме из Маријова код Радовановића садржи исти мотив �зашто 
му је срце каменито, 75), али у њој је присутан и мотив преру-
шавања из песме о Марку и Мини из Костура: идући „жолтој 
бадзирђани“ у Солун Марко се преодева у црно „како просјач 
божји“. Не треба много образлагати да је и овде посреди површна 
христијанизација прастарог сижеа који смо већ наслутили иза 
песме о Муси и Марку, тим пре што у једној бугарској варијанти 
исте песме чифутин има три срца, као и Муса., као и Муса.27 При реткости 
мотива каменог тела његово везивање за Марковог демонског 
противника у двама различитим сижеима28 неће бити случајно, 
као ни упоредно јављање у једном и другом назива Света гора, 
светогорац. Трећи за Марка везан контекст где долази исти оро-
ним је песма о Марковој смрти забележена од Филипа Вишњића. 
Тамо смрт Марка сналази на планини Урвини, што је одјек имена 
места Ровине на којем је историјски Марко погинуо, али то што 
је оно у епској песми постало планина условљено је праисториј-
ским сижеом; његово мртво тело бива пренесено и сахрањено 
на другој планини, Светој гори, под којом се у тој и другим ва-
ријантама подразумева Атонска Света гора са српским манасти-

27 На то указује, у поглављу VII 4, халански�, који пореди и краља Ерула 
у Вергилијевој Енејиди VIII 563, уп. M��eti� 1897, 18 д.

28 испод површинске разлике �један отима Марку жену, други угрожава 
православну веру) крије се, и овде, суштинска истоветност, и у том светлу треба 
сагледати чињеницу да се у варијантама песме о Марку и Мини од Костура овај 
други означава као Џидовина, чидовина �M��eti� 1909, 191).
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ром хиландаром �вилиндар). Не зна се тачно где је историјски 
Марко сахрањен, но по свему судећи негде у околини Скопља, 
на подручју своје државе.29 У сваком случају, то није било ни у 
хиландару нити уопште на Светој гори. Веза епског Марка са 
њом нема историјског утемељења.30 Планина као место Маркове 
смрти и Света гора као место његовог починка очито су настале 
удвајањем предисторијске сижејне одреднице које је напросто 
била Света гора, али не хришћанска, Атонска, него паганска, 
где се јунак повукао у пећину и чека свој повратак на овај свет. 
Ако је овакво наше тумачење назива Света гора, светогорац ве-
заних за епски лик Краљевића Марка тачно, оно омогућује да се 
они заједно са руским Святогор, Святые горы, приброје, у лику 
*svęta gorasvęta goraęta gorata gora goragora, svętogor��sk�ętogor��sk�togor��sk���sk�sk��,31 репертоару досад реконструисаних 
формула језика прасловенске епске поезије. Тиме се истовремено 
искључује хришћанска провенијенција имена руског богатира и 
успоставља толико потребна језичка спона која доказује прасло-
венско сродство двају епских ликова.32

29 Орбин �55) пише почетком XVII в. да је његово тело покопано у ма-
настиру блачани крај Скопља. У коментару на стр. 314 С. ћирковић указује 
на претпоставку Л. Мирковића �Старинар 3/1924–25, 34 д.) да се та традиција 
односи на манастир Матејич у скопској црној гори, близу којег има село таквог 
имена. Са друге стране, може се помишљати на Марков манастир код Скопља, 
његову властиту задужбину. 

30 историјски Марко се међу српским средњовековним владарима у 
односу на Свету гору пре истицао у негативном смислу: Раде Михаљчић обја-
шњава чињеницу да се његове исправе нису сачувале донекле и тиме што он 
није попут својих претходника даривао хиландар или неки други светогорски 
манастир �2001, 245).

31 Као што је светогорац универбизација од светогорски (монах � калуђер), 
тако је и Святогор од святогорский, само друкчијег, асуфиксалног типа, чиме 
се од ктетика преко етника дошло до нечег налик на двосложно лично име

32 В. горе нап. 4. Напоменимо да док „света гора“ �коју таквом чини „свети 
огањ“ притајен у њој или штован на њој) представља нераздвојив митолош-
ко-култни супстрат овде размотрених ликова на челу са Свјатогором, нема баш 
никакве споне између Свјатогорове епске легенде и хришћанске легенде о Све-
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иља као најстарији и најистакнутији међу познијим јуна-
цима �младшие богатыри) придружује се, у својству млађег 
побратима и наследника, Свјатогору као представнику ранијег, 
митолошки обојеног нараштаја �старшие богатыри);33 слично сто-
је јерменски Мхер млађи према свом деди Мхеру старијем, као и 
из камена рођени и у планину претворени диорф према своме оцу 
Митри, такође „рођеном из камена“. Све ово потврђује горе изне-
сено запажање да у овим паровима „старији“ : „млађи“, „отац“ : 
„син“,34 „дед“ : „унук“ иза старосне одн. генерацијске опозиције, 
а каткад и међусобног сукобљавања, стоји суштински идентитет 
двају ликова било у синхроним, било у дијахроним пресецима. 
Није на одмет указати да и Свјатогор и Марко представљају, 
сваки у склопу своје епске традиције, неку врсту хронолошке 
вертикале која повезује више јуначких нараштаја; Свјатогор је 
у билинама једина спона између старијих богатира, којима сам 
припада, и млађих на челу са иљом Муромцем; Марко је са сво-
јим триста шездесет година дугим животом апсолутни изузетак 
међу српским епским јунацима; он једини собом премошћује ону 
најдубљу временску међу коју је у српском народном памћењу за-
орао Косовски бој, полазећи од које се све дели на „пре“ и „после 
Косова“.35 чињеница да је историјски Марко преживео Косовски 

том Ђорђу, а још је теже замисливо да се епски лик дива који од своје тежине 
тоне у земљу могао развити из представе о митској птици попут Симурга.

33 Поред Свјатогора то су још чаробњак Волх �Вољга) способан да на себе 
узима разна животињска обличја, и чудесни орач Микула.

34 демонски �дивовски, до паса камени) џид у једној варијанти песме где 
се сукобљава са Марком тврди да је Марков отац, уп. Путилов 1971, 82.

35 Заправо ту Марко иступа као последњи изданак људског нараштаја 
„златнога доба“, када су људи живели много дуже, плодови били много већи 
итд., па је кварење обичаја свему томе учинило крај, уп. чајкановић 1927, 144о 
�Марко се оженио у својој двестотој години девојком од сто година, а његова 
мати чуди се што јој син већ има дуге брке а снаха развијене груди, јер кад 
се она у својој двестотој години удавала дојке су јој биле још сасвим мале, а 
њеном мужу Вукашину, коме је тада било триста година, тек почели ницати 
брци). јермени за Мхера верују да ће коначно изаћи из пећине када пропадне 
овај искварени свет и настане нови, у којем ће пшенично зрно бити велико као 
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бој могла је у не малој мери допринети да управо његова епска 
пројекција себи привуче мотиве и сижее традиционално везане 
за лик натприродно дуговечног див-јунака.36

Прича о Свјатогору и Марку удева се у дуг и замршен поред-
бени ланац, на чијем почетку стоји један изврстан чланак Всево-
лода Милер �Миллер 1883). Поред овде поменутих карика: Проме-
теја, Амиранија-Ахримана, Мхера-Митре, Ажи дахаке, Крсаспе, 
Мукаре, Калевипоега, цара дукљана, ту спадају и нордијски Ло-
ки, „уснули јунаци“ какви су Фридрих барбароса, Карло Велики, 
краљ Артур, на словенском југу, поред Марка Краљевића, иван 
црнојевић, код словенаца краљ Матјаж итд. данац Аксел Олрик 
је у својој знаменитој монографији, која се на данском појавила 
1913, а у немачком преводу девет година доцније �ol�ik 1922),ol�ik 1922), 
дошао до закључка да су се ови мотиви и сижеи распространили 
још у претхришћанско доба зрачењем из неког источног, најпре 
кавкаског центра. Критичари су слабу тачку ове тезе налазили 
у тешкоћи да се замисле путеви којима је цео митолошки склоп 
могао доспети из Прикавказја у Скандинавију �Олрик је могуће 
посреднике видео у прицрноморским готима).37 Овде предочена 
вероватноћа да одговарајуће представе код јужних и источних 
Словена вуку свој корен из прасловенског доба пружа нам досад 
недостајућу карику. Словени су их у својој прапостојбини могли 
преузети од својих југоисточних суседа, иранских Скита и Сар-
мата настањених у степском појасу који се протеже северно од 

орах, а јечмено као шипурак; сличан мотив јавља се и у српској традицији, на 
шта је указао Томашевић 2006, 122 дд. Путилов 1971, 81 поводом песме о Марку 
и детету дукадинчету истиче да ту Марко иступа као представник старијег 
поколења, али да и његов млади противник има неке архаичне црте „старшего 
богатыря“; ту опет срећемо измењивост црта и мотива између два хронолошкия“; ту опет срећемо измењивост црта и мотива између два хронолошки 
и/ли сижејно супротстављена лика, о којој смо говорили горе.

36 Тиме се, наравно, не искључују друга могућа објашњења Маркове 
епске каријере, уп. скорије Љубинковић 1994, где је, између осталог, изнета 
интересантна идеја да је Марко могао апсорбовати поједине елементе античког 
култа херакла, присутног на тлу његове државе.

37 Уп. Dum�zil 1959, 116.



АЛЕКСАНдАР ЛОМА

89

црног Мора између северних обронака Кавказа и ушћа дунава, 
да би их даље проследили германима и Келтима.38 То се могло 
десити и пре хунске најезде, која је прекинула ту словенско-иран-
ску географску везу, или у њеном непосредном исходу, у којем 
су поједина сарматско-аланска племена избегла на северозапад и 
настанила се међу Словене, положивши основ образовању пото-
ње антске племенске скупине. У великој сеоби која је уследила 
тај митолошко-легендарни склоп доспео је и на балкан и на том 
новом тлу се током векова претакао у нове ликове, историјске 
�цар диоклецијан, краљ Марко Мрњавчевић, угарски краљ Ма-
тијаш), или преузете из хришћанске митологије �Пророк илија, 
Св. јован Крститељ).

При свој ширини оцртаног поља и уз ограду да свеобухватна 
истраживања на њему тек треба да буду спроведена, одважујемо 
се на закључак да иза његовог овде фокусираног сегмента, где 
смо једнога наспрам другом ставили руског Свјатогора и јужно-
словенског Краљевића Марка, не само да стоје две различите 
конкретизације истог путујућег предања, већ да се кроз то поре-
ђење дао назрети фрагмент прасловенске епике. 

Овај налаз релативизује наш суд изречен пре десет година 
о могућности да се разграниче два Марка: прави епски јунак у 
српској, и претежно митолошки лик хероја-полубога у македон-
ско-бугарској традицији �Лома 1997, 168; 2002, 103 д.). Поред-
бени пресек у који улазе Свјатогор и јерменски Мхер захвата 
обе традиције, укључујући, на српској страни, у високој мери 
„историзоване“ песме попут оне о Марку и Муси,39 па чак и 

38 У случају Угрофинаца �естонски Калевипоег) могуће је како непосредно 
преузеће од скитско-сарматских иранаца, тако и словенско посредство. 

39 Напоменимо да се Марко заточен у царевој тамници на почетку те 
песме �коса му је до земљице црне ... нокти су му орати би мог’о 65 дд.) може 
поредити не само са сличним мотивом везаним за иљу Муромца, како је то 
горе споменуто �нап. 7), него и са описима окованих демона. Тако Кабардинци 
приповедају да је на врху Елбруса окован старац браде дуге до стопала и нок-
тију налик на орлове канџе: кад се разбесни и почне отимати, од ланца којим 
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„Урош и Мрњавчевићи“. Разлика је само у степену историзације 
заједничког митолошког супстрата. 
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RUSSIAN SVjATogor AND S�RBIAN MARK oF TH� Ho�y MoUNTAIN 
(Marko Svetogorac)

SUMMARy

Inhe�ently p�ob�ble, the existence of �n o��l poet�y �mong the Sl�vs in thei� 
p�oto-home befo�e the Mig��tion Age is infe��e�� f�om � numbe� of etymologic�l 
m�tches of �hole poetic fo�mul�s bet�een South Sl�vic �n�� Russi�n epic t����itions, 
�hich suggests th�t the simil��ities of thei� figu�es �n�� plots m�y be expl�ine��, too, 
�s � common inhe�it�nce ��the� th�n ��ue to in��epen��ent o� l�te� ��evelopments, �n�� 
�he�e both fo�m �n�� content ��e comp���ble, the �ese��ch �esults in �econst�ucting 
f��gments of �ommon Sl�vic he�oic �n�� mythologic�l poet�y. The p�esent p�pe� 
�ims �t �ecove�ing such � f��gment.

The most popul�� he�o of South Sl�vic epics, P�ince M��k, l�te 14th centu�y 
Se�bi�n �ule� in �h�t is to���y M�ce��oni�, h�s been comp��e�� so f�� to epic he�oes 
of ��iffe�ent epochs �n�� n�tions, such �s G�eek Achilles �n�� He��cles, Byz�ntine 
Digenis Ak�it�s, Sp�nish �i��, F��nkish Rol�n��, Ge�m�n Wolf��iet�ich, ol�� No�se 
 St��k���, Pe�si�n Rost�m, but genetic�lly most �elev�nt ��e the p���llels foun�� to him 
in Russi�n biliny. Among the “el��e� he�oes“ �staršie bogatyri) it is Svj�togo� �n�� in 
the secon�� gene��tion Il’j� of Mu�om, �ho ��e connecte�� togethe� by the motif of 
the l�tte� inhe�iting the fo�me�’s st�ength �sila). In the poem conf�onting t�o he�oes 
Svj�togo� is ch���cte�ize�� by the s�me beh�vio� �s M��k’s ���ve�s��y Mus�: both of 
them �hile �i��ing th�o� � m�ce ne��ly into the clou��s �n�� th�n c�tch it �ith thei� 
“�hite h�n��s“; the�e is � st�iking simil��ity bet�een the t�o ��esc�iptions, �ith some 
fo�mul�ic �n�� even etymologic�l co��espon��ences un��oubte��ly �oote�� in common 
poetic he�it�ge. Whe�e�s Svj�togo�, � gi�nt �ith sup��hum�n st�ength, conse�ves his 
mythologic�l subst�nce �eflecte�� especi�lly in him being intimely tie��, even by his 
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n�me, �ith the f�bulous ‘Holy Mount�ins’ �Svjatye gory) �hose c��ggy soil only c�n 
suppo�t his �eight, Mus� is st�ongly euheme�ize�� ��n Alb�ni�n �ebelling �g�inst the 
 sult�n!), but still keeping t��ces of � ��emonic n�tu�e, fo� he is th�ee-he��te�� �ith � 
t�lking sn�ke insi��e his chest, �n�� his size must h�ve been eno�mous, bec�use M��k 
h�ving sl�in him only n���o�ly s�ve�� himself f�om un��e� his ��e��� bo��y. Mus�’s th�ee 
he��ts me�n th�t he ��s th�ice st�onge� th�n � no�m�l m�n, �hich p�ovokes M��k’s 
f�mous l�ment ove� h�ving kille�� � bette� he�o th�n himself; simil��ly, the ��ying Svj-
�togo� t��nsmits to Il’j� only one h�lf o� one thi��� of his supe�fluous po�e�. A tertium 
comparationis is p�ovi��e�� by ol�� No�se H�ungni, � gi�nt �ith � th�ee-co�ne�e�� he��t 
of stone, �ho, sl�in in � ��uel by Tho�, f�lls p�one �c�oss his kille� �ith one leg ove� 
his neck, �n�� subsequently �ll the othe� Ases p�ove themselves un�ble to move it 
�n�� unblock thei� ch�mpion. H�ungni’s stony n�tu�e �he ��s �lso stone-he���e�� �n�� 
��me�� �ith � hone �n�� � l��ge shiel�� of stone) �esembles th�t of Svj�togo�, �ho is in 
� sense i��entic�l �ith his �ocky �bo��e. Mus� h�ving been bo�n on � �ock �n�� conf�-
onting M��ko in � mount�in go�ge, his b�othe� �n�� �lte� ego Djemo being su�n�me�� 
‘Highl�n��e�’ �Brdjanin) m�y �eflect � simil�� �ssoci�tion. The poem �bout Svj�togo� 
�n�� Il’j� en��s �ith the fo�me� being bu�ie�� �live in � l��ge tomb c��ve�� out of �ock 
in the “Holy Mount�ins“ �n�� thus mystic�lly �ssimil�te�� to them. The�e is �nothe� 
 ve�sion of Svj�togo�’s ��e�th, �he�e he �fte� bl�sphemously bo�sting �bout his st�eng-
th loses it �hile �ttempting in v�in to lift � sm�ll s�ck cont�ining mi��culously the 
�eight of the enti�e e��th �tjaga zemnaja), sinks to his knees into the g�oun�� �n�� 
��ies, obviously pet�ifie�� into � mount�in. The s�me sto�y is kno�n to M�ce��oni�n 
�n�� Bulg��i�n epics, �he�e it is connecte�� �ith P�ince M��k, only he su�vives the 
lesson; �n�� the�e is �g�in � poetic fo�mul� of � goo�� In��o-�u�ope�n pe��ig�ee use�� by 
both t����itions in this context, Russ. mat’ (syra) zemlja, M�c. majka (černa) zemja, 
 to �ssu�e us of its �ommon Sl�vic p�ovenience. The histo�ic�l M��k fell 1395 in � 
b�ttle fought in the W�ll�chi�n pl�in �n�� ��s bu�ie�� p�ob�bly in � mon�ste�y built 
by him ne�� Skopje, �he�e�s in the epic t����ition his en�� is v��iously n����te�� but 
 consistently �ssoci�te�� �ith � mount�in; eithe� he is t��nspo�te�� �live into � hi����en 
 c�ve �the motif of sleeping he�o), o� he ��ies on the top of � mythic�l mount�in �n�� 
his bo��y is subsequently t��nsl�te�� by monks to the ‘Holy Mount�in’ �Sveta gora), 
�he�eby Mount Athos is me�nt, just �s in �n e��ly �eco���e�� v��i�nt of the poem �bout 
M��k �ec�ptu�ing his �ife, �he�e he ��isguises himself �s � ‘monk f�om the Holy 
Mount�in’ �Svetogorac). Ho�eve�, in the s�me v��i�nt, M��k’s ���ve�s��y fe�tu�es 
 � stone bo��y ��o�n to the ��ist. In �nothe� poem, the s�me fe�tu�e is �tt�ibute�� to � 
gi�nt Je�, �ho �ttempts to plun��e� the Holy Mount�in �n�� to bu�n its mon�ste�ies 
but en��s by being sl�in by M��ko. In v��i�nts the plun��e�e� of the Holy Mount�in h�s 
th�ee he��ts �n�� the �b��ucto� of M��k’s �ife is ��esign�te�� �s � Je�, �hich p�oves the 
o�igin�l i��entity of M��k’s v��ious conflicts consi��e�e�� he�e, so th�t �e ��e entitle�� 
to �ssume un��e�lying f��gments of � �ommon Sl�vic epicize�� myth concent��te�� 
��oun�� the notion of � ‘Holy �o� ‘Mighty’) mount�in’, *svęta gora, � P�e-�h�isti�n 
one, ol��e� th�n the s�c��liz�tion of Mt Athos �hich st��te�� only in 7th centu�y A.D. 
�onsequently, the unhisto�ic�l �ssoci�tion of P�ince M��k �ith it must be ��ue to � 
l�te� �einte�p�et�tion. 

A ‘Holy mount�in’, G�eek Hágion óros, in Scythi� is mentione�� by 6th 
centu�y A.D. lexicog��phe� Steph�n of Byz�ntium in connection �ith � hill c�lle�� 
Pseudartákç, �hich is convincingly inte�p�ete�� �s Mi����le-I��ni�n �S��m�ti�n) 
*Ps�ndartaka ‘�Hill) of Holy Fi�e’, �ith the ���jective *ps�nd m�tching Avest�n 
spənta, Sl�vic svęt�� . P�e-�h�isti�n s�c�e��ness of � mount�in in this p��t of �u�ope 
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m�y be � hint of I��ni�n fi�e-cult �s p��ctice�� on the mount�in tops, �ith the holy fi�e 
kept bu�ning pe�petu�lly. on the othe� h�n��, the legen��s of gig�ntic he�oes boun�� 
 to o� bu�ie�� un��e� o� sleeping insi��e � mount�in m�y h�ve ��isen f�om � n�tu��listic 
mythologic�l subst��te. Mount �lb�us, the highest pe�k in ��uc�sus, �he�e fi�e-
give�s Geo�gi�n Ami��ni �i.e. I��ni�n Ah�im�n) �n�� G�eek P�ometheus got thei� 
punishment, ��s �n �ctive volc�no in the histo�ic�l time, �s �ell �s its n�mes�ke 
�lbu�z in South ��spi�n �both n�mes continue Avest�n Harâ Bərəzaitî), �he�e, in 
� c�ve un��e�ne�th Mount Dem�ven��, the monst�ous Z�hh�k, Avest�n Ažiš D�h�ko, 
is believe�� to lie imp�isone�� until �t the en�� of the �o�l�� he b�e�ks loose �n�� bu�ns 
� thi��� of the e��th. A l�tent volc�no, �ith fum��oles, hot sp�ings �n�� memo�ies of 
its fo�me� e�uptions, m�y h�ve p�ovoke�� such beliefs. Also the motifs of gi�nts th�-
o�ing f�� stone blocks, le�ving thei� footp�ints in �ocks �n�� being t��nsfo�me�� into 
mount�ins seem to o�igin�te in the volc�nic phenomen� such �s e�uptions, outbu�-
sts of l�v� �n�� its subsequent h����ening. P���llels ��e p�ovi��e�� by the mythologies 
of peoples inh�biting volc�nic ��e�s of the �o�l��, such �s P�cific Ring of Fi�e o� 
T��ns-Mexic�n volc�nic belt. Since the p�oto-home of the Sl�vs ��i�� not belong to 
the ��e�s of histo�ic�l volc�nic �ctivity, thei� concept of the “holy mount�in“ �n�� its 
he�oic pe�sonific�tion ��s p�ob�bly ��ue to the sp�e��� of myths �n�� legen��s ��isen 
in ��uc�si�n �n�� ��spi�n ��e� th�ough the ��st-�u�ope�n I��ni�ns, i.e. Scythi�ns 
�n�� S��m�ti�ns. The s�me might be t�ue of comp���ble figu�es of othe� t����itions, 
such �s osseti�n Muk���, A�meni�n Mhe� �< Mith��), �stoni�n K�levipoeg, etc., 
�n�� even of ol�� No�se �oki, ��espite the volc�nic n�tu�e of Icel�n��.




