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ЛИНОС-ПЕСМА 
 

Повезаност мита и музике  
 
 

Будући да се сличности у погледу линос-песме у региону источног Медитерана, које је 
запазио још хеленски историчар Херодот, могу проучавати и утврђивати само на основу 
митова и легенди међу народима тог региона, аутор је на основу доступних података 
покушао да утврди повезаност мита и музике у то давно доба. 

 
Кључне речи: линос-песма, мит, музика. 

 
 
Сличност коју је још хеленски историчар Херодот1 запазио у погледу песа-ма 

типа линос-песме у региону Источног Медитерана може се још увек утвр-ђивати 
само проучавањима и упоређивањем разних митова и легенди међу на-родима тог 
региона. Јер, у недостатку конкретних музичких, односно тонских (нотних) доказа, 
само се на основу литерарних и ликовних извора праћењем порекла, преношења и 
ширења мита о Линосу и линос-песме, може на известан начин стећи слика о музици 
једног давног времена и створити представа о ка-рактеру, типу и начину извођења 
тих песама у земљама Блиског истока и Ис-точног Средоземља у то давно доба. То 
истовремено значи да помоћу легенде о Линосу, уз њене паралеле у сличним 
легендама Источног Средоземља и Бли-ског истока, можемо проучавати повезаност 
музике и мита. 

Али, ко је био Линос? Према најстаријим грчким митолошким легендама, Линос 
је био син бога Аполона2и музе Ураније3. Био је изврстан музичар, пе-вач и свирач, и 
то не само као извођач већ и као учитељ. Његов је ученик био и Орфеј4, син Аполона 
и музе Калиопе5, а и Хераклес (Херкул)6, о чему има сачуваних и ликовних приказа7. 

Линос је лиру добио од Аполона, коме се, по легенди, приписује изум лире8. 
Линос је тој троструној лири додао четврту жицу. Будући да је био необично 
музикалан и музички надарен, он је изазивао завист чак и тог истог Аполона који му 
је лиру поклонио и који га је према грчкој митологији, убио из бојазни да би га 
Линос у музичкој уметности могао надмашити, односно убио га је по-сле једног 
музичког такмичења, исто као што је завршио и фригијски сатир Marsyas9, који је 
боље свирао на свирали него Аполон на лири и кога је после једног надметања 
Аполон убио, одрао му кожу и оставио је обешену у пећини10. 

Тако је, оплакивањем преране смрти тог надареног младог божанског музи-чара, 
настала линос-песма и тако је Линос постао персонификација линос-пе-сме као 
тужбалице. Јер, стари Јелини су ту песму изводили као тужбалицу. 

Према Хомеру11, из IХ века пре наше ере, линос-песма је певана јасним гласом и 
као у некој врсти екстазе. Сличан податак оставио је Теокрит12 у III веку пре н. е., 
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наиме да се у класичној поетској форми линос-песме налази вели-ки број 
хистеричних узвика при певању, који су врло продорни, узбудљиви и узбуђујући. 

Међутим, као што је већ поменуто, у античко доба тип линос-песме био је познат 
у целом региону Средоземља. Херодот је у другој књизи своје чувене Историје 
забележио да постоји једна тужна песма, врло слична хеленском ли-носу, која се пева 
код Феничана, на Кипру, у Египту, али која се свуда друкчије зове. 

Трагом легенди, паралеле се могу наћи не само у Месопотамији већ и код неких 
других семитских народа: Асираца, Персијанаца, Сиријаца, Феничана, Фригијаца, па 
и код полусемитских Египћана. 

У Месопотамији је постојала легенда о Tammuzu, сину бога Еа. Бог Еа био је 
велики заштитник музичке уметности у Асирији и један од најстаријих месо-
потамских богова. У Вавилону је име бога Еа повезивано са бубњем (балаг), чији је 
громогласан звук означавао персонификацију његове снаге и моћи. Ње-гов син 
Tammuz је, по једној варијанти, био овчар који је у раној младости умро од уједа 
змије. По другој варијанти био је младић и љубавник Истре, велике мајке-богиње, 
који је умирао сваке године и који се сваке године из царства мрака враћао у горњи 
свет заједно са својом божанском љубавницом. И Tammuzova смрт оплакивана је 
тужном песмом, уз звуке свирала. 

Успомена на ређе помињаног Бормуса, сина битинског краља Упиоса13, ко-ји је, 
према једној легенди, као ловац страдао у лову, остала је кроз тужбалицу названу 
бормос. По другој варијанти, тај лепи младић је једнога дана, за време жетве на 
своме имању, отишао по воду за жетеоце и више се никад није вра-тио. Жетеоци су, 
после тога, за њим изражавали своју тугу жалосним песмама, не само одмах после 
његовог нестанка већ и касније, сваке године о жетви. 

Блискоисточни путописац Паусаниас14 с краја II века идентификује хелен-ског 
Линоса са Адонисом, феничанским божанством које је убила дивља сви-ња. То исто 
чини и Frazer у својој Златној грани. Паусаниас сматра да је име Адонис изведено од 
хебрејског имена Адон, Адона ′и, тј. Господе. По Frazeru, ова реч означава почасну 
титулу коју су Јелини претворили у име. Међутим, Феничани су Адонис/Линоса 
називали Гинграс. То се име истовремено односи и на једну свиралу с језичком, која 
је нарочито употребљавана приликом по-гребних свечаности15. О томе има помена и 
код атинског историчара и фило-зофа Ксенофона (430-355. године пре н. е.), а и код 
грчког музичког теоре-тичара и филозофа Aristoxenusa16. 

Међутим, у Сирији и Малој Азији божанство слично Адонису називано је Абобас. 
Реч подсећа на назив једне сиријске свирале – абуба, или на акадски назив имбубу, 
или на хебрејски израз абув. Све су то називи за свиралу која је употребљавана и 
приликом оплакивања умрлог17. 

Код Фригијаца слична песма линос-типа називана је lytierses, према имену сина 
краља Мидаса. Према миту, Lytierses је би снажан младић и жетелац. Иза-зивао је на 
двобој сваку нову придошлицу у земљу и, пошто је био веома јак, он је обично 
побеђивао, све док га једног дана није савладала и убила нека непо-зната особа, за 
коју се претпоставља да би могао бити Хераклес (Херкул). По-сле његове смрти, 
овом тужбалицом је оплакивана смрт убијеног краљевића и ублажаван бол краља 
Мидаса за изгубљеним сином18. 

Херодот је забележио да је код Египћана чуо песму идентичну са хеленским 
линосом, али под називом манерос. То је била тужбалица за прерано преми-нулим 
сином јединцем њиховог првог краља. Назив је могао настати од речи „маа-не-хра“, 
што значи „врати се кући“, а који се чуо и при жетви због смрти духа жита, 
персонификованог у божанствима Исис и Озирис19. То је био та-кође традиционалан 
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израз и рефрен код свих египатских тужбалица20. Прет-поставља се да је тим речима 
и египатска богиња Исис21 оплакивала свога му-жа и брата Озириса22. 

За ову врсту песама карактеристично је да је, осим сличног мотива и садр-жаја 
међу поменутим митовима, постојао, у музичком погледу, такорећи исто-ветан начин 
извођења, односно узвик карактеристичан за све типове линос-пе-сме. То је узвик 
„аи-линос“, „аи-лану“ (јао нама; тешко нама) у линос-песми, за који савременик 
Херодота, грчки трагичар Еурипид23 сматра да је фригијског порекла (с обзиром на 
то да од Фригијаца потиче и једна од карактеристичних грчких скала – фригијска)24. 

Истовремено, тај грчки узвик у виду рефрена (аи-линос, аи-лану) подсећа и на 
хебрејски завршетак аи-лану у неким хебрејским псалмима. Тај узвик (аи-ланос, 
али-лану) у виду рефрена сретао се и у старим феничанским жетве-ним песмама и 
песмама за време бербе грожђа. 

На основу овога би се могло закључити да првобитне линос-песме нису биле 
тужбалице, већ песме жетелаца и берача грожђа. Као такве их помиње и Хомер у 18. 
песми своје Илијаде, што значи неких 400 година пре Херодота. А 100 година после 
Хомера, према Хезиоду25, још увек је линос-песма била песма која се певала уз 
китару. Из тога излази да се ова винска и жетелачка песма морала тек касније 
претворити у тужбалицу, која је, према Херодоту, била по-зната у целом Источном 
Медитерану. Несумњиво је да је то преображавање је-дне жетелачке песме и песме 
при берби грожђа у тужбалицу значајно. 

У том случају треба подсетити да се узвик – рефрен аи-линос, аи-лану из гр-чке 
линос-песме среће не само у старим жетелачким песмама већ и у тужбали-цама, а 
који се јавља као рефрен на крају редова или одељака у феничанским песмама и 
хебрејским псалмима. Нажалост, још увек се не зна тачно оно право древно значење 
овога узвика. Једино би се могло претпоставити да је ова фор-мула представљала 
узвик очајања и бола за несталим, тј. умрлим божанством. 

Зато би се могло претпоставити да је мит о Линосу односно линос-песма мо-гао 
настати из неспоразума о грчком пореклу узвика аи-линос, пошто се ве-ровало да је 
тај јецај означавао једно одређено божанство. То значи да је мо-гло доћи до 
погрешне интерпретације имена Линос или Аилинус помоћу речи аи-лану у 
тужбалици за Адонисом, духом жита, симболично убијеним прили-ком жетве и на 
овај начин позиваног да се поново врати идуће године. То би, истовремено, могло 
указати да је тај ударни рефрен аи-линос, али-лану у гр-чкој линос-песми могао у 
Грчку стићи из Мале Азије, и да би овакве тужба-лице могле бити, као што је тврдио 
Еурипид, фригијског порекла. 

Кад је реч о повезаности тужбалица типа линос-песме са жетелачким песма-ма и 
песмама при берби грожђа, она би се могла можда објаснити помоћу мито-ва о 
плодности који су заједнички многим земљама блискоисточног региона. 

Та заједничка, повезујућа нит између песама при жетви и берби грожђа и песама 
везаних за култове (Tammuz – Адонис – Бормос – Lytierses – Манерос – Линос) код 
народа Блиског истока и Источног Медитерана, свакако је сећање на одређена 
божанства, односно вегетативна божанства. Ако се узме у обзир да стално 
понављани узвик аи-линос, аи-лану означава жељу за поновном поја-вом и 
повратком убијеног и несталог божанства, онда се лакше може уочити повезаност 
оваквих песама са митовима о плодности и плодношћу уопште. Јер, не смемо 
сметнути с ума чињеницу да обреди о плодности нигде нису били то-лико 
распрострањени и толико свечано прослављани као код народа Источног 
Средоземља. Уосталом, сетимо се да су и сва поменута божанства (Tammuz – Адонис 
– Бормос – Lytierses – Манерос – Линос) била, према легендама, на из-вестан начин у 
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некој вези са жетвом, духом жита и плодношћу. Тако се у одно-су на Tammuza и 
Адониса, код једног арабљанског писца их Х века у опису светковине ових 
божанстава, јасно уочава њихов карактер као духа жита26. Према легенди, Бормос је 
лично присуствовао жетви на своме имању, одакле је нестао заувек кад је једном 
приликом отишао да жетеоцима донесе воду. Lytierses jе и сам био жетелац и своје 
противнике је увијао у снопове жита и ср-пом им одрубљивао главу27. Манерос је не 
само тужбалица већ и песма ми-сирских жетелаца. Према грчком историчару и 
филозофу Диодору28, у Египту је постојао обичај да жетеоци почну да наричу већ над 
првим пожњевеним снопом. Они су при том певали песму као тужбалицу због смрти 
духа жита ко-га су српом посекли, а истовремено и као молитву за његов повратак. 
Сличне песме певане су и у Фригији, Битинији, Феникији и земљама Блиског истока 
при жетви и берби грожђа29. 

На основу овога би се могло рећи да се повезаност поменутих култова са 
жетвеним и винским песмама огледа у схватању ондашњих народа да се уми-рање и 
оживљавање природе одвија кроз божанство које је сваке године уми-рало, а затим се 
поново враћало из мртвих. Наравно, постојала је разлика у по-гледу имена божанства 
и у неким појединостима самога обреда. Њихова су-штина, међутим, у основи је ипак 
била иста. 

Уосталом, познато је да и код других народа постоје сличне приче у вези с 
песмама приликом жетве, односно покошеног жита, којима се симболизује смрт и 
васкрсење агрикултурног божанства. То би значило да су такве песме вековима биле 
заједничке не само међу медитеранским већ и међу европским и другим народима 
света30. Да ли су те најраније песме старих жетелаца изража-ване низом продужених 
тужних крикова, као одраз песама певаних приликом сахрањивања и посмртних 
обичаја, тешко је данас рећи. Међутим, кад су сли-чности међу божанствима тако 
видне и кад се рефренска шема у тако великом броју културних кругова појављује и 
понавља, слободно се може говорити о постојању једног одређеног карактера и типа 
оваквих врста песама. 

Према томе, проучавање линос-песме, са њеним паралелама код других на-рода 
Источног Медитерана на основу литерарних доказа, може да послужи и помогне у 
стварању представе о повезаности музике и мита, инструменталне и вокалне музике, 
у хеленском културном простору Средоземља. Истовремено, таква проучавања могу 
да допринесу проучавањима јаких утицаја блискоисточ-них музичких струјања која 
су столећима – својим ширењем на запад преко му-зике, музичких инструмената и 
поезије према Иберијском полуострву, а затим преко Сицилије – имали видног 
утицаја на развитак западноевропског музичког израза. 

 
НАПОМЕНЕ:  
1Херодот, грчки историчар (484-420. године пре н.е.), велики путник и писац Историје, у којој из-носи 

оно што је видео и чуо у варварском свету (Египат, Медија, Персија) и све то упоређује са грчком 
цивилизацијом. 

2Аполон, грчки бог светлости, уметности и предсказања и један од најважнијих грчких богова. С њим 
су повезана и позната делфијска пророчанства, а и многа музичка натецања. (Линос, Marsyas, Пан), после 
којих је обично убијао своје противнике. 

3Уранија - муза астрономије и геометрије, обично представљена са компасом и глобусом 
4Орфеј: а) према грчкој митологији, трачки музичар, син Пелеагреа или Аполона и музе Калио-пе. 

Његова је свирка била тако дивна и очаравајућа да је камење и дрвеће почињало да игра или да се окупља 
око њега. Извршио је самоубиство јер није добро обавио своју мисију у хаду. Његова глава и лира 
отплутале су до острва Лезбос и пошто је глава изговарала пророчанске речи, сахрањена је у близини места 
Антисса, где му је подигнуто светилиште (олтар). Лира је одлетела на небо, где се мо-же видети као 
сазвежђе Лире. Често се Орфеј поистовећује са Дионисом; б) у музеју у Делфима (Грчка) чува се метопа са 
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једнога стуба из око 560. године пре н.е. на којој су представљени митски музичари: Орфеј, Линос, Musaios 
и Thamyris. 

5Калиопа, муза епске поезије и елоквенције, мајка Орфеја, а по некима и Линоса. 
6Хераклес, грчко име за Херкула, великог грчког хероја, персонификације снаге. Данас се у науци 

чешће употребљава грчко име Хераклес него латинско Херкул. 
7Данас се у Schwerinskom Landesmuzeumu чува skyphos који је израдио Pistoxenos, сликар из 

Церветриа, на коме је приказан Линос за време часа. На једној страни тога skyphosa ученик, за кога се 
мисли да би могао бити Хераклесов брат Ификле, с пажњом и страхопоштовањем посматра свога учитеља 
Линоса седећи наспрам њега. На другој страни истога skyphosa представљен је Хераклес како нерадо иде 
на час, док служавка, старија жена, иде из њега и носи му лиру. - То Хераклесово нерадо учење музике 
приказано је и на једном пехару датираном у 480. годину пре н.е., који се чува у античкој збирци Државног 
музеја у Минхену. Овде Хераклес, видно узбуђен, вероватно због неког прекора, ногом од разбијене 
столице удара свог учитеља Линоса по глави, док четири младића покушавају да умире разјареног 
Хераклеса. Линос се за то време повлачи уназад, настојећи да му лира остане неоштећена (Musikgeschichte 
in Bildren, Band II, Griechenland). 

8По једној другој варијанти, изум лире се приписује Хермесу, сину Зевса и богиње Маиа, ког Римљани 
идентификују са Меркуром, сином Јупитеровим, који је у римској митологији отац и главни бог, а 
истовремено и гласник богова, као што је то Зевс у Грчкој. 

9Marsyas, фригијски сатир, виртуоз на свирали (аулосу), који се усудио да изазове Аполона на 
такмичење. Пошто су музе прогласиле Аполона победником, Аполон је Marsyasa живог одрао. 

Према грчкој митологији, Атена је изумела свиралу аулос, али кад је видела како јој се образи 
изобличују при свирању, она је свиралу одбацила. Marsyas је свиралу узео и на њој своје свирање толико 
усавршио да је могао и Аполона изазвати на надметање. Будући да је Аполон на својој лири умео да свира 
чак и кад је инструмент био надоле окренут, што је Marsyasu било немогуће да учини са свиралом, Аполон 
га је победио и после тога му одрао кожу. 

10Према легенди, чак и мртви Marsyas имао је осећај за музику и хармонију, што се очитавало тако што 
је његова кожа подрхтавала на звуке мелодија из његове домовине Фригије, а остајала је непомична и 
непокретна на свирку у славу бога Аполона (F r a z e r, 448). 

11Хомер - грчки песник из IX века пре н.е. познат као творац Илијаде и Одисеје. 
12Теокрит, грчки песник за кога се претпоставља да је рођен на Сицилији, око 315-250. године пре н.е. 
13Битинија, северозападни предео Мале Азије, чији је главни град Бруса. 
14Паусаниас, грчки географ и историчар из II века, аутор Описа Грчке. 
15Гингрес, код Феничана име за Адонис/Линоса, али код Грка египатског порекла и за аулос високих 

тонова, који је употребљаван приликом оплакивања умрлих. 
16Aristotexenus, грчки музички теоретичар и филозоф, из око 350. године пре н.е. Био је Аристотелов 

ученик. Утемељивач је античке музичке науке. Сачувани су његови Елементи хармоније и  фрагменти 
књиге Елементи ритма. 

17Абобас, свирала с језичком у старој Сирији.  
Абуба, свирала с језичком у старом Израелу, можда инструмент с двоструким ударним језичком, која 

се у Септуагинту (старом грчком преводу Библије) назива аулос. Вероватно је сиријског порекла. Према C. 
S a c h s u, то је сиријски еквивалент за гинграс. 

Имбубу, с обзиром на то да се сматра неидентификованим инструментом старога Вавилона, и да реч 
одговара хебрејском и сиријском називу абуба, могао је представљати коничан инструмент с двоструким 
ударним језичком. Први пут се помиње у тексту из око 800. година пре н.е. 

18Мидас, фригијски краљ (715-676. године пре н.е.). По легенди, Динис га је обдарио снагом и моћи да 
све што пипне претвара у злато. Волео је музику и како је једном приликом изјавио да више воли 
Marsyasovu свирку од Аполонове свирке, Аполон му је уши претворио у магареће. Према легенди, која је у 
свету веома раширена у варијантама, то се такмичење одиграло између бога Пана (акадског бога пастира; 
рођен је са ногама, роговима и длаком јарца), који је истовремено и изумитељ Панове свирале, и Аполона. 
Пошто је Тмолус, бог истоимене планине у Лидији, пресудио да је Аполон бољи у свирци, Мидас се с тиме 
није сложио, јер је више волео Пана и сатире. Зато је из беса Аполон претворио Мидасове немузикалне 
уши у магареће. Мидас је те своје уши покривао својом фригијском капом, али их није могао сакрити од 
берберина. Не могавши да чува тајну само за себе, берберин је ископао рупу у земљи на обали реке и тајну 
поверио тој рупи, коју је затим покрио земљом. Али, на том месту је израсла трска и кад год би ветар 
дунуо, чуло се: "Мидас има магареће уши". У Југославији постоји слична варијанта у народној приповеци 
У цара Тројана козје уши. 

19Према Frazeru, име Манерос настало је услед погрешно схваћене формуле "маа-не-хра", нађене у 
разним мисирским списима, па и у Исидиној тужбалици у Књизи мртвих (Frazer, 532). 

20Исцрпни подаци о тужбалицама уопште од најстаријих времена, могу се наћи у књизи Војислава М. 
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Ђурића Тужбалице у светској књижевности, Београд, 1940 

21Исис, према египатској митологији богиња брака и породице, жена и сестра Озириса и мајка Хоруса, 
египатског соларног бога у виду сокола, или човека са соколовом главом. Грци је идентификују са Атеном 
или Деметром; њен се утицај проширио по целом грчком и римском простору. За време Римске империје 
култ богиње Исис био је један од најважнијих култова. 

22Озирис, бог старог Египта, заштитник мртвих, муж и брат богиње Исис. Мит о Озирису повезан је са 
васкрснућем и плодношћу. Сматран је агрикултурним божанством. Био је главно култно египатско 
божанство, коме је једини супарник био соларни култ бога Ра. Плутарх, хеленски писац из I столећа, 
повезао је легенду Озирис - Исис са осталим легендама, као што су Адони - Тамуз, Атис, и сл. 

23Еурипид, грчки трагичар из 480-406. године пре н.е. 
24Фригијска лествица, у средњовековној музичкој теорији тај се лествични низ састоји од следећих 

тонова: е - ф - г - ла - х - ц1 - д1 - е1 нота финалис је "е", а карактеристичан интервал мала секунда е-ф, по 
којој се ова скала разликује од модерне е-мол лествице. 

25Хезиод, грчки песник, родом из грчке покрајине Беотије, средином VIII века пре н.е., аутор 
дидактичких песама. 

26Frazer у својој Златној грани наводи тај део из путописа (стр. 428). 
27Опширан опис Lytiersesovih поступака и објашњења даје Frazer у Златној грани (стр. 545). 
28Диодор, грчки  историчар и филозоф из I века пре н.е., аутор Историјске библиотеке, тј. универзалне 

историје из најранијих времена. 
29Опширне описе тих свечаности и ритуала даје Frazer у Златној грани 
30У Frazerovoj Златној грани  могу се наћи примери сличних ритуала код многих народа света 
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Andrijana GOJKOVIĆ 
 

LINOS - SONG - CONNECTION BETWEEN THE MYTH AND MUSIC 
  
As in consideration with linos - song in the Eastern Mediterranean region, we can study and confirm the 

similarities only on the basis of myths and legends amongst the people of that region, which were even observed 
by the Hellenic historian Herodotus, the author has tried to confirm the connection between myth and music in that 
ancient period on the basis of the available information.  

 


