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Зашто се први мачићи у воду бацају?

– Иконичност лексема мачка и кот (I)

У ра ду се ис пи ту је по ре кло из ре ке Пр ви ма чи ћи се у во ду ба ца ју па ра -
лел но са уло гом мач ке у сло вен ској ми то ло ги ји и ико нич но шћу лек се ма
мач ка и кот.

Кључ не ре чи: мач ка, кот, Ма ра, сло вен ска ми то ло ги ја, лек сич ка ико -
нич ност, фра зе о ло ги ја, жр тво ва ње пр во ро ђен ча ди.

The Naming of Cats is a difficult matter.
T. S. Eliot

Фразеологија као постојани текст који чува трагове древних представа и
обичаја може пружити увид у делове словенске културе о којима нема непо-
средних сведочанстава. За истраживање фрагмента словенске митологије ко-
ји се односи на женске божанске и демонске фигуре посебно је занимљива
фраза Први мачићи се у море бацају, која се jaвља још и у Пољској, где гласи
Pierwsze koty za płoty. Вук наводи и варијанту Први се штенци у бару бацају, са
објашњењем: Не треба гледати што коме из почетка срећа иде у напредак
(Вук 19851: 238). Ова je изрека углавном сачувана у облику Први се мачићи у
воду бацају, и користи се у значењу „први покушај не може бити успешан“. 

Будући да изрека нема реалистичку мотивацију,1 разлог за њен настанак
могао би се тражити у сфери митских представа, те би ваљало најпре испи-
тати функцију мачке у словенском фолклору, посебно у вези са женским (ма-
теринским) фигурама, али и са обредима плодности и обичајима везаним за
жртвовање прворођених. То је, истовремено, и полазна тачка за испитивање
иконичности лексема мачка и кот.
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УДК: 811.16/.17’373.7 ; 392(=16)
примљено за штампу: 10. 3. 2010.

1 Њен на ста нак се не тач но об ја шња ва ти ме да мач ке че сто до но се на свет ма чи ће док су
су ви ше мла де, па ни су у ста њу да се бри ну о њи ма, или ти ме да се пр ви ма чи ћи ра ђа ју са не -
ком те ле сном ма ном. Ме ђу тим, не по сто ји ни шта ка рак те ри стич но у ве зи са пр вим мач јим
око том што би мач ке раз ли ко ва ло од дру гих жи во тињ ских вр ста (за хвал ност за ин фор ма ци је
о би о ло шким ка рак те ри сти ка ма мач ке ду гу јем Ми ла ну Об ра до ви ћу, са рад ни ку Ве те ри нар ског
фа кул те та у Бе о гра ду), па би ова из ре ка пре мо гла би ти траг не ког за бо ра вље ног об ре да. Ве -
ро ват но су пред ра су де о пр во ро ђе ним ма чи ћи ма за пра во на ста ле на кнад но, као по ку шај об ја -
шње ња из ре ке, ка да је њен из вор ни сми сао већ био за бо ра вљен.



У веровањима разних народа мачка има веома важну улогу; В. Н. Топо-
ров (ТОПОРОВ 1992) истиче да мачка спада у божанства вишег реда и да се
везује за заштитнице плодности и материнства.2 Мачка је такође хтонски,
ноћни и лунарни симбол.3 О улози мачке у словенској митологији нема непо-
средних сведочанстава, међутим, можемо покушати да је реконструишемо
на основу фолклорних и језичких података. И у словенском фолклору мачка
има изразито женску симболику. Она несумњиво симболизује женску ерот-
ску активност,4 те се тако у бугарском језику јавља фраза Кога направят кот-
ката калугерка („када мачку учине калуђерицом“) у значењу „учинити не-
што немогуће“, а за женски еротски симболизам мачке и њој сличних малих
животиња (попут куне, ласице или хермелина) у словенском свету посебно су
индикативни називи за женске гениталије, који су у разним словенским ди-
јалектима означени именима поменутих животиња: куна, куница, соболетка
(српски самурка), горностай (српски хермелинка) (СМ 2001: 332). У српском
и хрватском језику мачка се такође јавља у значењу женских гениталија, као
и у значењу „девојка, жена“, посебно „згодна, привлачна женска особа“; мач-
кар је „онај који јури за женама“, мачкица је „одмила назив за женску особу“,
а мачкаст – „као мачка згодан, окретан, умиљат, лукав“ (РСАНУ 1984). По-
ред тога, мачке важе за добре и брижне мајке, о чему сведоче и изреке Вода-
ти као мачка мачиће или Носити (пренашати, преносити, премјештати)
као мачка младе, односно – Мъкна като котка малките у бугарском ((VA-
SUNG 2009).

Мачка и њој сличне мале животиње, чије су карактеристике мекано кр-
зно и бројан окот, очигледно су првобитно биле поистовећиване, о чему све-
доче заједнички називи.5 Оне се у словенском фолклору јављају и као симбол
девојке-невесте. У песми из Шипана6 и њеној варијанти, куничица/куна је за-
право невеста, а лов је метафора свадбе.7 У једној свадбеној песми, куница,
лисица, прекоморска самурица и лепота девојка међусобно су заменљиве.8
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2 У Егип ту се ве зу је за Баст или Ба стет – бо ги њу са мач јом гла вом, за штит ни цом плод -
но сти, мај чин ства и ог њи шта, али и са Изи дом. У Еги пат ској књи зи мр твих мач ка пред ста вља
јед ну од хи по ста за бо га сун ца Ра. У Ин ди ји је мач ка сим бол бо ги ње Ша сти, та ко ђе бо ги ње
плод но сти и мај чин ства. У нор диј ској ми то ло ги ји је мач ја бо ги ња би ла Фре ја – бо ги ња љу ба -
ви, пол но сти и плод но сти, за штит ни ца но во ро ђен ча ди и мла де на ца

3 Фре ји не мач ке сим бо ли зо ва ле су све тлу и там ну ноћ, од но сно – бе ла мач ка је сим бо ли -
зо ва ла ноћ са ме се чи ном, а цр на мач ка – ноћ без ме се ца, слич но као и у ин диј ској ми то ло ги -
ји, у ко јој је там на стра на ме се ца би ла уте ло вље на у цр ној мач ки.

4 И у ен гле ском се cat ко ри сти као вул га ран из раз за же ну још од ра ног XIII ве ка, a у слен -
гу се од 1400. го ди не ја вља и у зна че њу „про сти тут ка“. 

5 О ово ме ће би ти ре чи у дру гом де лу ра да. 
6 Ра сла је ла у осо ју/ зе лен бо ре у при со ју./ О ја во ре, зе лен бо ре, ли је по ли т’ је украј во де!/

Из ста бла ти во да те че,/из гра на ти че ле ле те,/а вр хом ти би сер ра ђа. Лоп ће во ду ку ни чи ца,/
че ле ку пи ли си чи ца,/ би сер бе ре дје вој чи ца. (ХНП 5, 18-19, бр. 14 пре ма KATIČIĆ 2008: 43). 

7 Хр ту бе жи ку ни чи ца, а ју на ку дје вој чи ца (KATIČIĆ 2008: 278–279).
8 Не от да ди те ку ни цы, от да й те ли си цу, ота дй те за мор ской со бо ли цы/ от да й те кра -

сную де ви цу. Ка ти чић ов де на по ми ње да реч ку на озна ча ва и жен ски пол ни ор ган, те је сим бо- 



Да мачка – попут ласице, лисице или куне – такође представља девојку-неве-
сту, сведочи фраза забележена у Бугарској: Одирам /одера котката (разди-
рам/раздера) котката (на прага) (VASUNG 2009), која се јавља и у српском –
Одрати (некога) као мачку, а која је настала из народног свадбеног обичаја у
којем младожења закоље мачку на прагу куће да би уплашио невесту и уве-
рио је да му се мора покоравати (НИЧЕВА at al., 1975. према VASUNG 2001). У
овом обреду мачка је, очигледно, симболичка замена за невесту. Отуда веро-
ватно и израз мачку предрати (некоме) – покр. „викнути, запретити некоме“
(РСАНУ 1984: 239). 

На јужнословенском простору, Мара је често име за мачку, као и за жен-
ке домaћих животиња (РСАНУ 1984), што је истовремено име словенске ми-
толошке фигуре Маре-невесте (која, по Белајевом тумачењу, одговара Персе-
фони/Хекати), добро потврђене у хрватском фолклору, у песмама о Јурју и
Мари (в. BELAJ 2007), али се трагови њеног постојања могу наћи и код оста-
лих Јужних Словена.9 Мара се јавља у словенском свету и у пролећним об-
редима, посебно ивањданским. У фолклорним текстовима о Мари сачуваним
на хрватском терену, као њена култна животиња, додуше, не јавља се мачка,
али се јавља куна, док у западноукрајинским сватовским песмама младу по-
некад називају ласицом. У словенском свету је веома распрострањено поисто-
већивање ласице са невестом, те се за њу понегде употребљава реч изведена
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ли ка ових свад бе них пе са ма при лич но ја сна (KATIČIĆ 2008: 280–281). У ру ској свад бе ној пе сми,
сва то ви ја шу ћи сле де ку нин траг и до ла зе ис пред мла ди ног дво ра, пи та ју мла ди не сва то ве да
ли има ју ку ну и тра же је од њих: Пре дај те нам ку ни цу!/ Не да те ли ку ни цу (...) /Пре дај те кра -
сну дје вој ку (BE LAJ 2007: 256–257), а у бе ло ру ској пе сми раз от кри ва се и ерот ско зна че ње „ло -
ва“ – „ку наў са чи ти, /де вак сва ти ти (ку не со чи ти, дје вој ке сну би ти“) (ИСТО: 282).

9 Па вле Ивић на во ди оби чај ко ји се из во ди на дру ги дан Ус кр са, у ко ме де вој ка на зва на
Ђу ра Ма ре игра уло гу не ве сте. Ов де већ у са мом на зи ву Ђу ра Ма ре мо же мо пре по зна ти тра -
го ве мит ске свад бе Ма ре и Јур ја. О то ме не све до че са мо пе сме о Ма ри са љу бав ним мо ти ви -
ма, већ и лек се ма ма рен у ис точ ним срп ским го во ри ма (ре ђе ма ран, ма рем). У ве зи са ма ре -
ном ја вља ју се сле де ћи фра зе о ло ги зми: Мaрен га дабoгда убuја, Убил те ма рен! Од нел те ма -
рен! Ма рен те сту ка! Ма рен те уфа ти ја! По ра зил те ма рен! Ма рен црн да го убие! На ма ре -
на иди та да се не вр неш!, као и ва ри јан та Мaре: Убuло те Мaре!. Са дру ге стра не, бу гар ско
мaрен ве зу је се са хо мо ним ним при де вом мaрен ’млак’, ма ра ня ’же га’; упо ре ди још сх. о-ма -
ра, ди јал. ма ри ти се ’гре ја ти се’. По ред то га, по сто ји и сх. ма рен ’зми ја, гу ја’ у при ме ри ма пе -
чи као ма рен и на ма ре но у на род ним за го нет ка ма, та ко ђе о зми ји. У ра зним го во ри ма, по пра -
ви лу у кле тва ма, ја вља ју се и при де ви ма рен ски, ма ре ния и ма ре сен, очи глед но са зна че њем
’про клет, мр зак’, за тим гла гол ма ре ня свам/ма ре ня сам, нпр. у кле тва ма да ма ре ня саш ’да иш -
че знеш’. Обич но се сма тра да је реч ма рен срод на са пра сло вен ским име ном де мо на Ма ра и
ње го вим из ве де ни ца ма, тј. да се ве зу је за ко рен *mor-/*mer- ко ји има зна че ње смр ти. Ма рен се
до бро укла па у се ри ју сло вен ских на зи ва де мо на из ве де них од *mar-, као ma re na. Зна че ње се
вр ло че сто сво ди на ри ту ал ну лут ку (пер со ни фи ка ци ју смр ти или зи ме), ко ја се спа љу је или
ба ца у во ду (ИВИЋ 2003: 89-95). По сто ји и фра за Кад до ђу Ма ра и сва то ви / Озад је Ма ре са
сва то ви ма / Ја ком иду Ма ра и сва то ви у зна че њу „нај те же, нај го ре тек до ла зи“. Мо же се за -
кљу чи ти да је реч о жен ској фи гу ри ко ја је има ла функ ци ју, пре све га, у об ре ди ма плод но сти,
да се ја вља ла као не ве ста, али, у свом не га тив ном ви ду, и као оти ма чи ца (од нел те ма рен),
пер со ни фи ка ци ја смр ти и же ге. Као њен атри бут ја вља се зми ја (О Ма ри у срп ској фра зе о ло -
ги ји в. и МР ШЕ ВИЋ-РА ДО ВИЋ 2008: 119–129).



из прасловенскога – *nevĕsta.10 У Хрватској јој, како Белај наводи, сељанке из
кајкавских крајева и даље говоре госпа ласица.11 Станишић истиче везу ласи-
це и мишје свадбе, која указује на њен хтонски карактер: она се у етиоло-
шким легендама код Срба и Бугара управо и замишља као оваплоћење девој-
ке умрле пре брака (СТАНИШИЋ 2003: 161). У словенским дијалектима посто-
је заједнички називи за ласицу, куну-златицу, хермелина, веверицу и јазавца,
а ове животиње представљене су као исто лице и у различитим варијантама
бајковног сижеа о оживелој кожи животиње (СМ 2001: 331–333). Показује
се, међутим, да је девојка заменљива не само са куницом и лисицом, већ и са
ражи и пшеницом – наиме, у руској народној песми јавља се следећи исказ
сватова: Ми приехали ка вам/ не по рожь, не по пшеницу, не по куницу, не по
лисицу, а по красную девицу (KATIČIĆ 2008: 280–281). У обредима плодности
европских народа, мачка и пас доводе се у везу са житом – мачка се овде ја-
вља као мајка или дух жита.12 За ове обреде карактеристично је ударање или
убијање обредне животиње, као и изрази попут убити мачку/ пса.13 Мотив
мачке која добија батине јавља се и у словенским фолклорним текстовима о
мачки-крадљивици, као и у фрази Пребити као мачку, односно Истући (пре-
тући, пребити) као мачку кога са значењем „жестоко (јако) истући кога“, или
Убити (уцмекати) као мачку кога, што означава безобзирно убиство, док се
у бугарском јављају еквиваленти Пребия като мръсно коте някого и Убия
(удавя) като мръсно коте някого (VASUNG 2009).
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10 Не мач ки на зив за ла си цу је Mar der, што је еуфе ми зам из ве ден из ин до е вроп ског *mar-
ti („мла да же на“) (BE LAJ 2007: 284). О ово ме ви ше в. у дру гом де лу ра да.

11 Упо ре ди и из ра зе го спа ли ја и ку ма ли ја. У ја пан ској ми то ло ги ји упра во ли си ца игра уло -
гу пра ти о ца Инар ти ја, за штит ни ка оби ља и бо га ства, те она др жи кљу че ве жит ни це. Она је за -
штит ни знак хра не и тр го ви не. Ли си ца та ко ђе мо же има ти и хтон ску сим бо ли ку – у Си би ру је
гла сник па кла, а у келт ским пре да ја ма пси хо помп (CHE VA LI ER/GHE ER BRANT 1983). У ки не ској
пре да ји има уло гу жен ског за вод нич ког де мо на.

12 Дух жи та се ја вља у об лич ју мач ке или зе ца: у око ли ни Ки ла опо ми њу де цу да не иду
у жит но по ље јер та мо се ди мач ка. У Ај зе на шком Гор ју де ци пре те да ће до ћи мач ка жи та и
ухва ти ти их. У не ким де ло ви ма Шле зи је, при жње ве њу по след њег жи та ка жу Мач ка је ухва -
ће на, а при вр шид би онај ко на чи ни по след њи уда рац зо ве се мач ка. Око Ве су ла, кад жа њу
по след ње жи то, ка жу Ухва ти ли смо мач ку за реп. Мо гу ће је да оту да по ти че и фра за Ухва ти -
ти/по ву ћи мач ку за реп. У Бри на со ну, у До фи неу, на по чет ку жње ве ња оки те мач ку пан тљи -
ка ма, цве ћем и жит ним кла сјем, за тим игра ју и ве се ле се. У Шле зи ји се же те лац ко ји по жње
по след ње жи то зо ве мач ка. Ње га уви ју у ра жне ста бљи ке и зе ле но вр бо во пру ће, и при ве жу му
дуг пле те ни реп. По не кад уз ње га тр чи и дру ги, слич но об у чен чо век, ко га зо ву мач ка. Њи хо ва
ду жност је да тр че за сва ким ко га ви де и да га уда ра ју ду гач ким шта пом. Дух жи та као вук или
пас – схва та ње је рас про стра ње но у Фран цу ској, Не мач кој и сло вен ским зе мља ма. За ли це ко је
је по жње ло по след њу ру ко вет пше ни це ка же се и да је уби ло пса (ФРЕ ЗЕР 1992: 556, 560, 561).

13 Бли зу Ами је на, из раз за за вр ша ва ње же тве гла си Они уби ја ју мач ку. Кад се по жње по -
след ње жи то, уби је се мач ка у ма јур ском дво ри шту. У не ким де ло ви ма Фран цу ске, при вр -
шид би ста ве жи ву мач ку ис под по след њег све жња жи та ко је има да се овр ше и уби ју је мла -
ти ли ма. За тим је у не де љу ис пе ку и по је ду као пра знич но је сти во. У Во ге и ма се крај ко сид бе
или же тве зо ве хва та ње мач ке, или уби ја ње пса или, ре ђе, хва та ње зе ца. За чо ве ка ко ји по ко -
си по след њу ру ко вет тра ве или по жње по след њу ру ко вет пше ни це ка же се да је ухва тио мач -
ку /зе ца или да је убио пса (ИСТО).



Изгледа да је жртвена животиња у обредима плодности имала сличну
судбину као обредна лутка која се у словенском фолклору назива Марена или
Морена. Марену бацају у воду или је поливају водом, туку је и комадају. Лут-
ка је могла симболизовати стару или младу богињу/бога плодности, што об-
јашњава израз мръсно коте из бугарске пословице. Наиме, маст је симбол
богатства и обиља, а појмови влажно и масно доводе се у везу са плодношћу
земље,14 те се мрсно маче може схватити као атрибут младог божанства плод-
ности.15 По свему судећи, мачка је и на словенском терену имала улогу жртве-
не животиње,16 и тиме се може објаснити порекло израза Пребити као мач-
ку/пса или Вући се као пребијена мачка. Поред тога, постоји и читав низ лек-
сема изведених из мац, мач у вези са батинама и ударањем.17 У вези са лек-
семом мацке18 Вук даје следећи пример: Псуј и карај, па на мацке вуци, па и
онда ка скотове туци. Занимљиво је да се у старогрчком греда на којој су се
кажњавали злочинци називала έκάτη – по Хекати (ЈУНГ 2005: 325), „псећој бо-
гињи“, заштитници плодности, рађања и свадбе, којој су жртвоване њене
култне животиње – пси.19 У народним представама словенских народа, пас и
мачка се често јављају у пару, као нпр. у предању о класу жита: пошто су љу-
ди постали грешни, Бог им је одузео жито, па они данас користе жито које је
Бог оставио само за псе и мачке. Обе животиње везују се и за духове, покро-
витеље куће, што их чини блиским ласици (СМ 2001: 418). 

Поред везе са женским фигурама, мачка се у митологијама индоевроп-
ских народа на особен начин везује за Бога-громовника,20 али и за змаја и
змију. Код Словена, мачка је такође повезана са Перуном: у Русији се верује
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14 Сто јан Но ва ко вић на во ди за го нет ку Дру га дру гу пре ко пло та зва ла: Дај ми, дру го, ма ло
са ла, жи ва сам се већ рас па ла. – Зе мља иште с не ба ки ше (пре ма ТОЛ СТОЙ 1995: 415).

15 Упо ре ди из раз ма сни Ју рај у лет њем оп хо ду (одр жа ва се 31. ав гу ста у Ту че пи ма), за лут -
ку ко ја се све ча но жр тву је као сим бол бо га ве ге та ци је и плод но сти (BE LAJ 2007: 366).

16 Мач ка се ја вља у уло зи жр тве или крив ца и у ен гле ској фра зи Тhe cat did it, ко ја се ко -
ри сти ка да не ко не ће да при зна кри ви цу: Well, if ail of you are in no cent, it must ha ve been the cat
that did it. У истом зна че њу код нас се ко ри сти фра за Кри ва је лев ча.

17 Скок на во ди гла гол ма ца ук ну ти се – (екс пре сив но) „те шко уда ри ти или по се ћи са -
бљом“, „опа ли ти“. Та ко ђе, у ве зи са ба ти на ма ја вља се и мац ке, ма ца ка (Ср би ја) – „ко ли ца, клу -
па на ко ју се по ва љу ју љу ди да их се ба ти на, де ре“. Код Ву ка се ја вља и ва ри јан та мач ко. 

18 „Ка жња ва ње ба ти на ма, ба ти не“, уда ри ти на мац ке – „осу ди ти на ка зну ба ти на ња“.
19 Грч кој Хе ка ти, као мај ци смр ти, при до да ти су пси, те се ја вља као „псе ћа бо ги ња“. Она

је за штит ни ца ма ги је, мај ка свих ча ро ли ја и ча роб ни ца, а по и сто ве ћу је се и са „не ве стом“, али
и са ла ми јом и мо ром. У грч ком син кре ти зму из јед на че на је са Ар те ми дом, чи ји је на ди мак
έκάτη – „она ко ја по га ђа из да ле ка“ или „она ко ја по га ђа по сво јој во љи“. Ар те ми да ло ви са
пси ма, а Хе ка та је ноћ ни ди вљи ло вац. Хе ка та се иден ти фи ку је и са Бри мом, као под зем ном
мај ком, исто та ко и са Пер се фо ном и Ре ом, а на осно ву зна че ња „мај ка“ ме ша се и са Или ти -
јом, по ма га чи цом при ро ђе њу. Хе ка та је бо ги ња ра ђа ња, ум но жа ва сто ку и бо ги ња је свад би
(JUNG 2005: 323–324). 

20 За ову ве зу мач ке са гро мов ни ци ма европ ских на ро да по сто ји јед на за ни мљи ва па ра -
ле ла. На и ме, у Кам бо џи сва ки ме шта нин по ли ва мач ку во дом, јер ње но мја у ка ње уз бу ђу је Ин -
дру, ко ји је да ро ва тељ плод ног пљу ска. Мач ка се ту до во ди у ве зу са су шом, од но сно са ma te -
ria pri ma, ко ја је нео пло ђе на ви шим во да ма (CHE VA LI ER/GHE ER BRANT 1983: 375).



да црна мачка и пас штите кућу од грома, а у Македонији и јужној Србији
постоји веровање да на месту на коме је закопана жива мачка неће падати ки-
ша, а ако пада град, довољно је закопати мачку па да град престане. Громов-
ник је истовремено змајоборац/змијоборац и након његове победе почиње не-
погода, киша или потоп. У литванским митолошким текстовима Перунов про-
тивник може се претворити у мачку, што значи да се мачка изједначава са
змајем. У летонској фолклорно-митолошкој традицији, ђаво са крављим но-
гама такође се јавља у лику црне мачке, али се као мачка може јавити и херој
змајоборац, попут Ивана Попјалова (Попялов21). У скаскама чији је јунак Во-
ле Волевич, херој убија мачка, ставља на себе његово крзно и тако одлази до
Баба-Јаге (ТОПОРОВ 1992). Поред мачке, функцију змајоборца може добити и
ласица. У народним песмама словенских народа постоји и посредна иденти-
фикација змајоликих бића или змије, с једне, и ласице, мачке и њима сличних
животиња, с друге стране. Наиме, у народним песмама словенских народа, у
подножју „дрвета света“ налази се хермелин22 или куна. У белоруским и укра-
јинским песмама, испод корена бораве даброви, хермелини или самурови,
док се у хрватским народним песмама ово место даје куни, која ту изводи
своје младе и пушта их у море. У корену дрвета света обично се налази и
змија или змај. Попут змије, и ласице се код Словена сматрају отровницама.
Ласица, гуштер и смук јављају се у истој улози, у различитим варијантама
предања о томе како те животиње трују пиће људима који су им отели мла-
дунчад. Као и смук или жаба, и ласица обира млеко кравама, а верује се да
„поквари“ млеко кад протрчи испод краве. Митска представа сродности ла-
сице и змије испољена је и у заједничком имену за ласице, змије, црве и ми-
шеве код неких народа (СМ 2001: 332). Језик такође указује на аналогију из-
међу змије и мачке – наиме, осим за змије, и за мачку се каже да сикће.23 По-
стоји и тесна веза између пса и змије – наиме, пас и змија су у подземном
свету идентични. Код грчких трагичара, Ериније су како змије тако и пси;
чудовишта Тифон и Ехидна су родитељи Хидре, змаја Хесперида и Горгоне,
али и паса Кербера, Ортра и Скиле. Змије и пси су и чувари блага – они су
хтонска бића, односно житељи царства мајке смрти (ЈУНГ 2005: 326). Везу
змије/змаја са дрветом живота Јунг објашњава тиме што је дрво претежно
симбол за мајку, а разна змајолика бића и чудовишта такође су негативни ма-

74

Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1)

21 За овог бе ло ру ског ју на ка ка рак те ри стич но је то да је нај пре два на ест го ди на ле жао у
пе пе лу пре не го што се пре тво рио у мач ку и по стао зма јо бо рац. Ње го во име мо жда ука зу је на
ве зу мач ке са ог њи штем; упо ре ди из раз пе пе ља ва мач ка.

22 У јед ној ру ској ре грут ској пе сми, мла ди хер ме лин под је да ко рен др ве та, док у хр ват -
ској пе сми, у под нож ју др ве та ку ни чи ца лоп ће во ду, а пче ле ску пља ли си чи ца. У овим пе сма ма
ја вља ју се раз не жи во ти ње чи ја је ка рак те ри сти ка ме ко кр зно, ко је ис под др ве та из во де сво је
мла де. На истом ме сту по ја вљу је се и „бо жан ски пар“: у ру ским на род ним пе сма ма, у по сте -
љи у под нож ју др ве та жи во та ле же Ива ну шка го спо дин и ње го ва не ве ста – Па ра ско ва мла да,
од но сно – ле пи Ја нез и ње го ва ле па Ма ра у сло ве нач кој пе сми (KATIČIĆ 2008: 41–52).

23 Ово по и сто ве ћи ва ње мо же би ти до дат но мо ти ви са но по на ша њем упла ше не мач ке ко -
ја ис пу шта сик тав звук, из ба цу је пљу вач ку и пра ви ви ју га ве по кре те ре пом, што асо ци ра на по -
на ша ње зми је.



терински симболи.24 Борба јунака са змајем симболизује савлађивање мајке,
чиме, по Јунговом тумачењу, јунак постаје једнак Сунцу, поново себе рађа
(ЈУНГ 2005: 230). У фолклору се и зец, који се такође поистовећује са мач-
ком,25 може јавити у улози змаја: у народној причи Аждаја и царев син, ажда-
ја у лику зеца намами ловца, царевог сина, у рекавицу, где га прождере. У су-
протној улози, као „змајоборац“, али и као крадљивац хране, мачка се јавља
и у народној причи Слијепац био, слијепац остао:26 мачак, који након очеве
смрти остаје сину као једино наслеђе, најпре доноси храну неспособном на-
следнику, а потом лукавством побеђује Змаја огњеног, кога затвара у шупљу
врбу (ЂУРИЋ 1990: 157–164). 

Ова врста посредне идентификације мачке и њој сличних малих животи-
ња са змијом/змајем27 није само особеност словенских народа; мачка се у Ка-
бали и будизму доводи у везу са змијом, јер обе означавају грех у виду пре-
комерности добара овог света (CHEVALIER/GHEERBRANT 1983: 375). Плиније,
говорећи о аждаји (базилиску): Ласица је спас против тог разорног чудови-
шта.(...) Ласица се убаци у јазбину аждајину (...) Својим је мирисом усмрти
и, уједно, сконча и сама. Тако се заврши та борба против себе саме (HIST,
NAT., knjiga VIII, према: КЛЕБЕР 1986/1987: 41), исказом о борби ласице про-
тив себе саме поистовећује ласицу и аждају. 

Мачке су очигледно представљале женске фигуре са амбивалентном сим-
боликом – симболи су материнског, али и еротског, заводљивог аспекта жене,
који је стога потенцијално застрашујући. Зато су истовремено биле поисто-
већене са змијом, али су се могле јављати и као супарнице змије или змајо-
ликих бића. Ту је, заправо, реч о борби позитивног, материнског аспекта же-
не са „негативним“ аспектом заводнице28 – „прождирачице“ и отимачице, од-
носно „мрачне мајке“.29

За разумевање симболичке функције мачке у словенском митском ми-
шљењу важно је указати и на њену везу са храном. Она се јавља као спаси-
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24 Змај (...), као не га тив на сли ка мај ке, из ра жа ва от пор про тив ин це ста, од но сно страх
пред њим. Змај и зми ја су сим бо лич ни пред став ни ци стра ха од по сле ди ца кр ше ња та буа, то
јест ре гре си је ка ин це сту. Сто га је ра зу мљи во што сва ки час на ла зи мо на др во са зми јом
(ЈУНГ 2005: 230).

25 Пред ста ве о срод но сти мач ке и зе ца за бе ле же не су код Ср ба, ко ји по ре кло зе ца ве зу ју
за мач ку (СМ 2001: 350).

26 Ово је, за пра во, срп ска ва ри јан та си жеа ко ји је по знат у об ра ди Шар ла Пе роа, под на -
зи вом Ма чак у чи зма ма.

27 Мо жда се као по сред на ве за из ме ђу мач ке и зми је/зма ја мо же ту ма чи ти и на род ни на -
зив зма је ве отре си не за ли скун („вр ста ми не ра ла“), ко ји Ци ган ка пред ста вља као не што што
је змај ис тре сао; „ми не рал не ка кав… оно што то бо же оста не кад се змај отре се” (БРОЗ–
ИВЕ КО ВИЋ 1901 I: 942). Дру ги на зив овог ми не ра ла гла си ма ци но зла то.

28 Зми ја та ко ђе по се ду је ерот ску жен ску сим бо ли ку; она се у ста ро бал кан ским кул то ви -
ма ја вља у ве зи са бо ги њом плод но сти, чи ји су мо гу ћи на став ци ки пар ске и крит ске пред ста -
ве же на („све ште ни це“) са зми ја ма, по ве зи ва не та ко ђе са тра го ви ма ве о ма ра ши ре ног кул та
зми је као атри бу та хтон ских бо жан ста ва плод но сти, ко ја су исто вре ме но и бо жан ста ва смр ти
у егеј ском све ту (ИВА НОВ 1986/7: 84).

29 О фи гу ри „мрач не мај ке“ в. БРИЛ 1993.



тељица хране – поред жита, мачка је спасила и млеко.30 Међутим, мачка се ја-
вља и у улози крадљивице хране,31 што је такође доводи у везу са женским бо-
жанствима са „деметринским“ својствима, која могу одузети и даривати хра-
ну. У текстовима о мачки крадљивици, као прави лопови разоткривају се жен-
ски актери – газдарице, снаје, декла, госпођа, две жене, док су у текстовима
који припадају дечијем фолклору праве крадљивице – мачке. То значи да су
фигуре мачке и женске (сродничке) фигуре међусобно заменљиве. Б. Сики-
мић закључује да словенски фолклорни текстови о мачки крадљивици указу-
ју на везу са покладама посредством млечних производа, мотива преједања и
ерот ских мо ти ва. Ка рак те ри стич но је и то да ју жно сло вен ски оп ход ни об ре ди
спорадично указују на присуство мачке.32 У овим песмама јавља се и форму-
ла актер седи на одређеном локусу, подбочио се и опасао, типична и за раз-
личите магијске и обредне текстове, попут муслиманске басме против море,
циганског скидања урока са детета, као и бугарске лазаричке песме (СИКИМИЋ

1997: 129). Мачка се иначе доводи у везу са мором, али и са децом: поред то-
га што се мора може јавити у облику мачке, верује се да мачка повољно ути-
че на сан, те се стога, пре него што се дете први пут спусти у колевку, најпре
у њу положи мачка да би дете мирно спавало.

Осим што има хтонска обележја, мачка се сматра и заштитницом куће и
огњишта. У истој улози, осим пса и ласице, јавља се и змија. Мачка и ласи-
ца код Јужних Словена имају својство кућног духа – сматрало се да убијање
ласице повлачи смрт чељадета или стоке, посебно краве. Иста забрана уби-
јања везана је и за мачку; у противном, веровало се да човеку ништа неће по-
лазити за руком. С друге стране, присуство мачке у кући повољно утиче на
домаћинство и стоку, те се приликом усељавања у нову кућу прво пуштала
мачка, а домаћин, улазећи за мачком, најпре одлази у кут који би требало да
заволи кућни дух – домовој. Мачка се ставља поред пећи и димњака, односно
тамо где кућни дух најчешће борави. Сличну симболику у словенском фол-
клору има и ласица.33

Поред тога, мачка има важну улогу и у обичајима у вези са пређом и тка-
њем. У Македонији се верује да лошијата остаје на пређи када човек умре,
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30 Због људ ске охо ло сти, Бог је од у зео кра ва ма ви ме на, ко јих је би ло по це лом сто ма ку,
па је мле ка би ло „ко во де“. Мач ке су за мја у ка ле и умо ли ле Бо га да кра ви оста ви ви ме на. Ве -
ру је се још да до ма ћа мач ка мо же вра ти ти млеч ност кра ви (СМ 2001: 349–350, 361).

31 Пред ста ва мач ке-кра дљи ви це очи глед но је уни вер зал на; код Пла у та се ла тин ско fe les,
fe lis, is, f. упо тре бља ва у зна че њу „лу пеж“, „кра дљи вац“. Мач ка као по моћ ник или ме та мор -
фо за ве шти це има ла је та ко ђе ре пу та ци ју кра дљи ви це и на ди мак „ло пов“ (в. МА ХОВ 2006: 228–
230).

32 Тек сто ви са мо ти вом мач ке кра дљи ви це мо гу се, по ре чи ма Б. Си ки мић, гру пи са ти у две
це ли не – ју жно сло вен ски об ред ни и ма гиј ски тек сто ви (ба сма од труп ца, ко ле дар ске, свад бе -
не, мо бар ске и ла за рич ке пе сме) и ра зни тек сто ви деч јег фол кло ра.

33 По сло вач ком ве ро ва њу, у ла си ци је оли че на ду ша до ма ћи це ку ће, као што се у об лич -
ју зми је ја вља до ма ћи но ва ду ша. Ра ши ре на је пред ста ва о ла си ци као чу вар ки ку ће и сто ке, а
ову уло гу мо же има ти и зми ја-чу вар ку ћа, ко ју је та ко ђе за бра ње но уби ја ти. У По ле сју ла си цу
на зи ва ју до мо вик, што је и на зив кућ ног ду ха (срод ног ма ци ћу и не кр штен цу), а до во ди се у
ве зу и са ру сал ка ма.



па се изводе обреди који имају функцију да се зло пренесе на мачку, јер се њој
ништа неће десити, будући да има девет живота (ВРАЖИНОВСКИ 2000: 272).
Још се верује да ако неко умре, а намотана пређа није извађена са мотовила,
треба да се испод њега три пута провуче мачка. Сличан обред забележен је и
у Србији: када неко из породице умре одмах после навијања предива за тка-
ње, сматра се да је „замро сновутак“. Пре почетка ткања оваквог ’’сновутка’’
провлачи се мачка кроз „зев“ да би се могло даље ткати (СИКИМИЋ 1998: 172).
Разбој, поред еротске, има и танатолошку симболику, а мачка овде очиглед-
но има функцију отклањања зла (смрти), али и настављања животног тока
(„ткања“). Ову везу мачке са ткањем и предењем изражава и језик, те се за ка-
рактеристично оглашавање мачке каже да мачка преде. Код Јужних Словена,
поред мачке, за предење и ткање везује се и ласица,34 а код Руса се у сказу о
ивањским ткаљама јавља лик хермелинке.35 Ова веза мачке (ласице/хермели-
на) са предењем и ткањем постаје јаснија када се има у виду да је преслица
истовремено симбол девојке и апотропеј од нечисте силе. Предење има магиј-
ски карактер и представља активност која треба да доведе до плодности – не-
веста после прве брачне ноћи добија од свекрве преслицу на којој преде „за
богатији живот“. Преслица је атрибут суђеница или суђаја, Среће и Петке,
али се доводи и у везу са нечистим силама – кикомором, домовојем, русалком,
ноћницом и мором. О томе сведочи кашупски назив mora, који истовремено
значи „нечисти дух“ и „ножна преслица“ (СМ 2001: 443–445). Предење је,
дакле, амбивалентна активност – спада у делокруг нечистих сила, али симбо-
лизује плодност и умножавање. Преслица и вретено као женски симбол36 ја-
вљају се и у српској варијанти Пепељуге,37 која се у свим српским и бугар-
ским рецензијама зове Мара, што је посебно карактеристично, будући да су
лична имена у народним приповеткама веома ретка. Лексема мачка такође
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34 По сто ји ве ро ва ње да се ла си ца, по ред то га што у шта ли до при но си плод но сти сто ке,
мо же ја ви ти и као кућ ни дух ко ји но ћу пле те же на ма ки ке. У ле ген да ма је мла да ко ју је све кр -
ва про кле ла због то га што ни је зна ла да пре де, или се ни чим осим пре де њем ни је уме ла ба ви -
ти, пре тво ре на у ла си цу. Да би се од ла си це за шти ти ли, у ње ну ја зби ну за ба да ју пре сли цу с вре -
те ном; у бе ло ру ској деч јој пе сми ци ла си ца ка же да се ба ви ла тка њем код Бо га, а код Ху цу ла
јој је по све ћен дан Св. Ека та ри не, за штит ни це пре ља и бра ка (СМ 2001: 331–333).

35 Ерот ска сим бо ли ка ис по ље на је и у не ким ткач ким пред ста ва ма, ве за ним за жи во -
ти ње ме ког кр за на – уп. на при мер, зна че ње ру ског ткач ког тер ми на гор но ста еч ки – „хер ме -
лин чи ћи“, ко ји је мо ти ви сан сим бо ли ком брач них од но са: „др ве ни точ ки ћи на раз бо ју, ко ји су
узи ца ма спо је ни с’ве ве ри ца ма’ и окре ћу се, па се та ко у осно ви обра зу је зев, кроз ко ји се пор -
ба цу је чу нак за вре ме тка ња“ (СМ 2001: 333).

36 Пре сли ца по ве за на са вре те ном сим бо ли зу је, као у слу ча ју грч ких Пар ки, људ ску суд -
би ну и жи вот ни ток, али ка да је одво је на од вре те на, она има и фа лу сно и пол но зна че ње –
пред ста вља не са мо му шки пол ни ор ган, не го и нит по ко ље ња, а у не ким слу ча је ви ма – и сим -
бол жен ског пол ног ор га на у де ви чан ском ста њу, као у Пе ро о вој Спрет ној кра љев ни, али и у
по зна тој Тр но вој ру жи ци. 

37 Пе пе љу га пре де са оста лим де вој ка ма око јед не ду бо ке ја ме. На кон стар че вог упо зо ре -
ња да ће се мај ка оне де вој ке чи ја пре сли ца упад не у ја му пре тво ри ти у кра ву, де вој ке при ла зе
ја ми и нај леп шој од њих – Ма ри вре те но упа да у ја му. Ка рак те ри стич но је и то што она од ма -
ће хе до би ја за да так да на мо та пре ђу и са ку пи про со.



се јавља у значењима у вези са ткањем и предењем: мачка – „свежањ вуне, ку-
деље или лана који се веже на преслицу, повесма што се извлаче из великог
влада“. Овоме се може додати и мачка38 – „назив игре коју играју момци по-
мо ћу ду гач ког ко ноп ца, чи ји се кра је ви уве жу и та ко на пра ве круг, у том кру гу
један играч (дете) је мачка, па стоји украј кола“ (РСАНУ 1984 237) – будући
да је реч о својеврсној игри „плетења“, у којој су сви играчи повезани „врп-
цом“. Ова веза мачке са ткањем, предењем и уопште „везивањем“ може се
објаснити појмом магија везивања. Наиме, М. Елијаде наводи читав низ бо-
гова „везивалаца“, чије су карактеристике акватичке, хтонске и лунарне, а
смисао везивања је, с једне стране, заустављање, односно спречавање раз-
витка космичког живота, често у вези и са „окивањем“ вода. Као женска бо-
жанства са овом функцијом, Елијаде наводи трачко-фригијску богису Бен-
дис, литванску Бентис и илирску Биндус, за коју износи претпоставку да су
јој Илири приносили људске жртве. Богињу Бендис Херодот изједначава са
Артемидом, а у неким орфичким химнама поистовећена је са Персефоном,
док је Страбон сматра оргијастичком (ЕЛИЈАДЕ 1999: 120). Функцију „отвара-
ња“ и „затварања вода“39 у грчкој митологији има и богиња плодности Деме-
тра, а у словенском фолклору – Огњена Марија, господарица змија. Предиво
и ткање симболизују животни ток: нит живота представља симбол људске
судбине, а Суђаје и Парке су преље. Ткање, предење и плетење, уопште „ве-
зивање“, у вези су са љубавном и еротском активношћу, о чему сведоче и из-
рази попут везати се за некога, спетљати се (уплести се у везу) с неким.
Очигледно је да постоји архетип везивања на различитим плановима магиј-
ско-религијског живота (космологија, митологија, чаробњаштво40 (ЕЛИЈАДЕ

1999: 137). 
Активност предења повезана је са мачком, али и са функцијом мајке и

крадљивице у обреду Кукера.41 Главни обредни лик који се ту јавља јесте Же-
на или Мајка, која носи корпу са преслицом и пређом и дете направљено од
дрвета и крпа. Мајка приликом обиласка кућа имитира порођај рађајући ма-
че, или пак „краде“ прво дете (СМ 2001: 316–317). Маче је у овом обреду
симбол детета,42 а Мајка, чији су атрибути корпа и преслица, истовремено је
и крадљивица прворођеног детета. У овом обреду, и маче и комад дрвета сим-
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38 Упо ре ди ен гле ски на зив cat’s cra dle, до слов но „мач ја ко лев ка“ – „деч ја игра у ко јој два
игра ча пре ме шта ју узи це из ме ђу пр сти ју“ (на ша игра Ко ла ри ћу-па ни ћу).

39 Уп. из раз ма ра ня у зна че њу „же га“.
40 Тка ње, пре де ње и пле те ње – ма гиј ске су ак тив но сти: у мно гим је зич ким по ро ди ца ма,

ре чи ма ко је озна ча ва ју „ве зи ва ње“ из ра жа ва се и „за ча ра ва ње“ (и у Ср би ји се за „ома ђи ја ног“
чо ве ка ка же да је ве зан), а по сто ји и зна тан ет но граф ски ма те ри јал о по зи тив ној и не га тив ној
ма ги ји ве зи ва ња и чво ро ва.

41 У ис точ ној Тра ки ји и не ким обла сти ма ис точ не и ју го и сточ не Бу гар ске то је тип пре -
ру ша ва ња на Бе ле по кла де, об ред у ко ме уче ству ју пр вен стве но нео же ње ни му шкар ци.

42 Да се де те по и сто ве ћу је са мач јим по том ством, све до чи нам и то што се лек се ма ма че
ко ри сти као „реч од ми ла, обич но за де те“: ма чен це се го во ри „на ро чи то при ма же њу сво је де -
це“; ма цун, ма цан се ко ри сте у обра ћа њу ма лом де те ту, „љу ља ју ћи де те пе ва му: мац ма цу не
брон зо гла ве“ (РСА НУ).



болизују дете. Овај обред заправо чува значење архетипске митске слике –
наиме, женска божанства често су поштована као дрвеће.43 На ову првобит-
ну везу материнства и дрвета указује и језик – лексеме mater, materia и ma-
trix имају и значења у вези са дрветом: када се говори о раслини онда значе:
mater – „мати = стабљика, стабло, дебло“; materia rerum – „почело“, „дрва,
труд“, стабло, дебло“; поред тога, значи и „дрво по користи“, „лијес, грађа“;
matrix, icis, f. „матица, стабло од којега се узимају цјепови“. Стога је сасвим
разумљиво што се у обреду Кукера комад дрвета јавља у улози детета.

Мачка се доводи у везу и са женским демонима попут лиснице или богинке,
чије су главне функције прогањање породиља и трудница, отимање и подме-
тање деце, а један од њихових назива гласи mara (СМ 2001: 34–36). У словен-
ском свету, код Западних и Јужних Словена, постоји митолошки лик Мора,44

која гуши и мучи заспалог човека тако што му се ноћу навали на груди, а мо-
же се јавити у виду слепог миша (љиљка), миша или мачке. Осим са мором,
мачке се у словенском фолклору доводе у везу и са чумом, вештицом, ђаво-
лом, који се могу претворити у мачку. Посебно је занимљив фолклорни тер-
мин мачић – дух некрштеног детета који излази из гроба, душа некрштеног
човека која ноћу обилази куће, на глави носи црвену капицу (СМ 2001: 348–
349), као и разни његови називи, попут мацаклић (Долац), мачич (Црногор-
ско приморје). За могућу везу са негативним, застрашујућим аспектом мајке
индикативан је назив маминче (Хасковски крај у Бугарској) за мацића. У не-
ким крајевима мацић изгледа као дечак, док се у другим јавља у облику мачке
или мачке са људском главом (Пољице и Имотска крајина). Карактеристич-
но је да краде сир, кајмак, масло и млеко, али и жито,45 баш као и мачка-кра-
дљивица у словенском фолклору, или да сиса туђе овце, козе и краве. Јавља
се и као пламен или лутајуће светло у ноћи. Постанак мацића или мачића ве-
зује се и за делатност вештица, које демонско пиле, названо мамниче или ма-
мјак, изводе из кокошијег или петловог јајета,46 а ова веровања прожета су
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43 Ју но на из Те спи је би ла је гра на др ве та, она из Са мо са да ска, она са Ар га стуб, ка риј -
ска Ди ја на нео те сан ко мад др ве та, Ати на из Лин да угла чан стуб. Тер ту ли јан на зи ва Це ре ру
на Фа ру „ru dus pa lus et in for me lig num si ne ef fi gie”(груб ко лац и без о бли чан ко мад др ве та без
сли ке). Ате неј при ме ћу је о Ла то ни на де лу да је она ξύλινον άμορφον, без о бли чан ко мад др ве -
та. Тер ту ли јан на зи ва јед ну атич ку Па ла ду “cru cis sti pes”, кр ста ти ко лац (или ка тар ка)
(Јung 2005: 192).

44 Срп ски и хр ват ски мо ра, бу гар ски мо ра ва, пољ ски zmo ra, че шки mo ra, mu ra, но во лу -
жич ки mo ra wa. Код ис точ них Сло ве на, из у зев у за пад ној Бе ло ру си ји и за пад ној Га ли ци ји, ни -
је за бе ле же но по сто ја ње ова кве фи гу ре, али по сто је ми то ло шка име на са осно ва ма *mor-,
*mar- ко ја озна ча ва ју жен ске де мо не, по пут ки ко мо ре. Сви ови на зи ви су у ети мо ло шкој ве зи
са пра сло вен ским *mor- „смрт“. Мо ра нај че шће гу ши љу де, али мо же да си са крв, а тра го ве ин -
фан тил ног фан та зма но си и ве ро ва ње да же на ма си са мле ко из дој ки. По овим се осо би на ма
сло вен ска мо ра укла па у ве ли ку по ро ди цу жен ских де мо на, за чи ји про то тип Брил (БРИЛ 1993)
узи ма Ли лит, пр ву Ада мо ву же ну. 

45 По сто ји ве ро ва ње да онај ко ји же ли да му на рас по ла га њу бу де ђа во или кућ ни дух, од -
но сно ма цић, ко ји ће му до но си ти укра де ни но вац, жи то и мле ко од ту ђих кра ва, тре ба да на
рас кр сни ци у по ноћ по се че свој прст мач јом ко шчи цом и да се кр вљу пот пи ше.

46 Из во ђе ње из пе тло вог ја је та ве зу је се за још јед ну вр сту чу до ви шта – реч је о ажда ји или
ба зи ли ску. На и ме, она се у ан ти ци ра ђа из ја је та пти це ибис, опло ђе ног отро ви ма реп ти ла, али 



причама о душама умрле деце и лутајућих покојника. Непознато је порекло
назива мачић, али с обзиром на то да се представља као биће са карактери-
стикама мачке, да се може створити змијом, мачком, кучком (РСАНУ XII,
1984), те да се јавља у улози крадљивца, посебно крадљивца хране, чини се
оправданим довести га у везу са лексемoм мачка, aли и мајка и мати,47 о че-
му ће касније бити више речи. Наиме, поред облика мамјак и маминче, за
означавање мачића јавља се и облик матић – у значењу „натприродно биће
које је према народном веровању постаје од мртворођеног детета“ (РСАНУ),
а постоји још матаруга – „наказа, ругоба, измишљено биће, страшило кога се
плаше деца“ (РСАНУ).

Мачка, као и пси, ласице, куне и сличне мале животиње са меканим кр-
зном и бројним окотом, најчешће месождери, могле су, дакле, бити један од
атрибута словенске женске митолошке фигуре – Маре-невесте, која предста-
вља плодност, материнство, али и смрт.48 Отуда и амбивалентност њихових
функција: оне су заштитнице дома, плодности и новорођенчади, али и отима-
чице деце, заводнице и блуднице. Као карактеристике мачке у словенским
фолклорним и митским представама могле би се издвојити следеће: хтонска
и лунарна симболика, женска еротска симболика, заштитница куће и младе-
наца, симбол невесте, веза са огњиштем и предењем, са новорођеном децом
и сном, али и са женским демонским фигурама – крадљивицама деце, идеја
„ноћног лова“, веза са магијом и вештичарењем, веза са храном (спаситељи-
ца али и крадљивица хране), веза са Громовником – Перуном и са змајобор-
цем или змијоборцем, али и са змијом/змајем. С обзиром на то да мачка (а
пре одо ма ћи ва ња мач ке њој слич не жи во ти ње по пут ла си це, ку не, хер ме ли на,
лисице, пса и зеца) у словенском фолклору обједињава већи број функција ко-
је Брил наводи као одлике „мрачне мајке“,49 она је вероватно у словенским
представама била повезивана са женским божанством, заштитницом мате-
ринства, брака, рађања, новорођенчади, али и плодности уопште. Међутим,
ово женско божанство је истовремено било и хтонска, застрашујућа фигура,
попут грчке Хекате. Њен назив је у словенском свету могао бити Мара. На-
станак изреке Први се мачићи у море бацају стога се може објаснити посто-
јањем обреда плодности у коме се први окот култних животиња жртвовао бо-
гињи ради обезбеђивања будуће плодности, односно – враћао у плодоносно
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47 Скок сма тра да је реч о из ве де ни ци од сред ње ла тин ског по и ме ни че ног при де ва mässa -
nus (1082), од mas sa „по сед, ку ћа“ > ита ли јан ско mas sa ro, mas sa io.

48 У на род ном ве ро ва њу је цр на мач ка сим бол не сре ће и смр ти, а не где на го ве шта ва и
смрт мај ке. Смрт се пред ста вља ма лој де ци у ви ду мач ке, ( СЛА ВЯН СКАЯ МИ ФО ЛО ГИЯ 2002: 256). 

49 Жак Брил у сту ди ји Ли лит или мрач на мај ка на во ди сле де ћа обе леж ја мит ских жен ских
фи гу ра ко је су об је ди ње не озна ком мрач не мај ке: за вод ни ца, оп чи ња ва ње, ноћ но, лу нар но, во -
де но и ва зду шно ство ре ње, иде ја ноћ ног ви да, огле да ла, че шља (ко се), пре де ња/тка ња, оти ма -
чи ца и пр о жди ра чи ца (де це, по ро ди ља и му шка ра ца). Мно го број не за стра шу ју ће и за вод нич -
ке мит ске жен ске фи гу ре пред ста вље не су че сто у ви ду пр о ждр љи ве жи во ти ње или чу до ви шта
са ве ли ким зу би ма, а ву ку ко ре не из по ти сну тог при мал ног фан та зма де те та. Као пр о то тип
фи гу ре мрач не мај ке, Брил узи ма Ли лит, ко ја, по ред ра зних дру гих об лич ја, мо же узе ти и об -
лик мач ке (БРИЛ 1993: 138, 155).



окриље мора (воде) као симбола мајчинске смрти. Међутим, за потпуније
објашњење неопходно је најпре утврдити иконичност лексема мачка и кот,
као и смисао обреда жртвовања прворођенчади, што ће бити предмет истра-
живања у другом делу рада.

(Наставиће се)
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Ivana Bašić

Why Do First Kittens End Up Down the Drain?
An Iconic Meaning of the Lexema Cat and Litter

Key words: cat, litter, Mara, Slavic mythology, lexical iconic meaning, phrases, sacrifice of the
first born.

In the Slavic folklore, a cat and similar other small animals with soft fur and
numerous litters/offspring, represent symbols of a young female, bride, woman,
female genitals, home and hearth, appearing thus in fertility rituals, connected with
food, knitting, weaving, and magic, but they are also associated with female de-
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mons, such as „devour-eaters“, „child and harvest stealers“. All these are the cha-
racteristics of the Great Mother Goddess, in her terrifying, chthonic appearance.
The origin of the saying „the first kittens should go down the drain“ (should drawn
in water) hence should be explained by the existence of the fertility rites, where the
first litter of the cult animals was sacrificed to the Goddess in order to ensure fu-
ture fertility; that is, the litter was thus „returned“ to the fertile water, as a symbol
of mother’s death.  However, a more complete explanation requires ascertaining to
an iconic meaning of the lexeme cat and litter, which is the subject of the second
part of this paper. 
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