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Резиме: Корени европске цивилизације потичу са Балкана још из времена од око VI миленијума пре
нове ере, полазећи од добро истражених археолошких сведочанстава о цивилизацијама Лепенског
вира, Винче и Старчева, с једне стране, и достигнућа у лингвистици у области савремене ономастике,
пре свега хидронима и хононима. У раду се указује да је палеобалканска култура прапочетак, односно
архетип европске цивилизације.
Кључне речи: Лепенски Вир, митологија, Хомеров проблем, ономастика, Европска цивилизација.

ORIGINALITY OF BALKANS MYTH AND ITS SIGNIFICANCE FOR
EUROPEAN CIVILIZATION ARISEING
Abstact: The roots of European civilization arise on Balkans eight millenniums ago. The well known
archelogical evidences about Lepenski vir, Vinca and Starcevo, as well as new knowlege in lingvistics about
onomastics in Serbia as a source of paleoglossology of Balkans, provide a new view on roots of European
civilization.
Keywords: Lepenski Vir, mythology, Homer’s problem, onomastics, European civilization.

UVOD
Истраживања
праисторијских
архетипских
културно-историјских
манифестација људског духа на просторима Средњег Подунавља/Паноније у
Србији, установили су да, поред археолошких налаза уметности Лепенског Вира из
VII миленијума, постоје и други многобројни оригинални садржаји. Они су
лингвистичког, митолошког, религијског и етнолошког карактера.
Пре свега, у ономастици ових простора утврђени су називи река, ада, брда,
предела и градова, који се могу превести старогрчким језиком, који припада
палеобалканској глосологији из породице индоевропских језика. Из садржаја
назива и склопа ономастике може се установити да она представља алегорију
читавог митолошког система из Хесиодове козмогоније и теогоније олимпијског
Пантеона и Хомеровог епа из Илијаде.
Научници су до сада проучавали и реконструисали грчку митологију само
посредно и то на основу три различите врсте извора: митолошко-историјских,
литерарних и археолошких. Аутентичност и изворни материјали као „живи мит”
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олимпијских богова и богиња нису утврђени, те је тако дошло да се прихвате приче
у „редакцији” најстаријих сведока грчке митологије, Хомера и Хесиода, и каснијих
песника, ликовних уметника, историчара и митографа.
Према Херодоту (II, 53), песници Хомер и Хесиод су „Хеленима први
створили приче о постанку богова, дали имена и објаснили божанске почасти и
вештине, најзад описали њихове ликове”. У даљем тексту се износи, да песници
кажу да су им све те приче поклониле музе, лепореке ћерке Сећања, које су
надахнуле песнике да казују о прошлости, садашњости и будућности. У даљој
расправи Херодот истиче своје мишљење, да су песници Хомер и Хесиод, за које се
прича да су живели пре ових прича, уствари живели после њих. То значи да су
слични основни мотиви и садржаји прича о боговима Олимпа постојали и пре њих.
ХОМЕРОВ ИСТОРИЈСКИ ПРОБЛЕМ
Према многим истраживањима, песник Хомер је живео у IX-VIII веку п.н.е.
у Малој Азији у близини Смирне, а Хесиод у VIII веку п.н.е. Док су о животопису
Хомера подаци веома оскудни, дотле се главни и најпоузданији подаци о
Хесиодову животу налазе претежно у његовим сачуваним песмама Теогонији
(Θεογονια) и Послови и дани (Εργα και ημεραι). Из ових дела се дознаје да се
Хесиодов отац звао Дијо, који је живео у малоазијској Киме, где су живели Еолски
досељеници. Бавио се поморском трговином. Бежећи од љуте сиротиње настанио се
у континенталном делу Грчке у Беотији, у једном селу Аскари између Орхомена и
Теспије, где се родио Хесиод. У беотском и тесалском Орхомену живели су
носиоци „Диминих култура” Минијци са Подунавља, чија је култура под називом
„минијска” достигла свој зенит 1400 п.н.е. Нешто северније у еолској (тесалалској)
равници, поред Минијаца, живела су њихова сродна племена са Подунавља Латити,
Тироји, Флегеји и др., под заједничким етнонимом Еолци. Према Thomson-у (1954,
124/5, 133/4, 183/4, 285, 387), сва ова Подунавска племена мигрирала су са Севера
из Паноније дуж Вардара, преко македонске Пијерије и Олимпа. Она су на
просторима Хеладе и то у Тесалији, Беотији, Атици, на Пелопонезу и Криту, унела
међу староседеоце Пелазге, Лелеге, Крићане и Јоњане, свој језик, веру, митове,
богове, легенде, обичаје и начин живота.
Осим тога, они су из свог старог завичаја унели и своје јуначке, епске песме
у виду рапсодија (од ραψω рапсо-сашити, сложити, сновати, смишљати и ωδη одепесма, певање). Ово потврђује и Папаставроу (1972, 62), који истиче да су Рапсоди
пре Хомера живели у Тесалији и у суседним областима у Беотији. Због тога и
њихови богови потичу из Тесалије, а њихово станиште је Олимп. Код миграције
Дораца, као новог народа са северозапада Балкана у Епиру и Тесалији и бекства
Еолаца из Тесалије 1124 п.н.е. и њихове сеобе на северозападним обалама Мале
Азије, где је формирана Малоазијска Еолија, преселили су се и Рапсоди са својим
песмама и традицијом. То потврђују историјске чињенице да нека насеља у
Анадолији добијају имена старих племена и места у Тесалији, на пример Олимп,
Лариса, Магнезија и др., па и читава њихова нова домовина названа је Еолијом.
Главни доживљаји тих насељеника у почетку биле су борбе са анадолским
господарима Фрижанима, Мишанима и Ликијцима. Успомене о тим борбама су све
више добијале митско обележје и дале централни мотив уз који су прионули и

митови донесени из првобитне домовине Паноније, преко Тесалије. Дакле, у новим
условима борбе за опстанак досељеника, у песничкој снази, придодати су и
херојски садржаји из тројанског рата 1193 п.н.е. у коме су учествовали и Минијци,
Лапити, Тироји из Тесалије, Беотије, Месеније и други потомци Подунавља из
читаве Хеладе. Међутим, ипак, највећи песнички квалитет од свих ствараоца
сматра се да је дао Хомер који је опевао Илијаду и који је читавом песничком опусу
обезбедио завршни облик.
Рапсоди су наставили са ширењем, сада Хомерове епопеје, надмећући се у
рецитовању, при свечаним скуповима, који су испрва приређивани приватном
иницијативом, а доцније их држава узима под своју контролу.
Око „хомерског проблема” постоје многобројна питања и то пре свега око
старости, односно епохе представљања и аутора дела, и места рођења. Према
историографији, Хомер је рођен у Смирни, у Колофону или на острву Хији.
Међутим, постоје индиције да је он рођен у Бабилону под именом Тигран и да је
продат као талац (ομηρος-хомер, основ: αρ, αραρισκω-ар, араријско-јемство,
залог). По једном другом предању, Хомер значи слеп.
Илијада је свакако створена пре „ахајске” епохе која почиње око 750 п.н.е.
са великом хеленском колонизацијом суседних обала. Ако је у Илијади ишта
историјско, онда то могу бити борбе тесалских исељеника, пре свега Минијаца,
Лапита, Тироја и Ахеја, тј. Еолаца, са старим становништвом у анадолском
приморју. Вођа те борбе је Ахолеј, а како се његов народ зове Мирмидони или
Ахеји (Αχαιοι), такође се под тим именом и Хелени зову под Тројом. Као
хвалоспев Илијада је представљена у каснијим етапама на дворовима и у градовима
Јоније, где су краљеви били Кодриди. Она је прилагођена првенствено идеалима
аристократије, са садржајима као што су витештво, борбени дух, херојски ликови,
освајачке тежње, митови итд. Скоро сви истраживачи „хомерског питања” износе
да у еповима постоји мешавина разних епоха, где борци користе камена, бронзана,
па чак и гвоздена оружја, мешавина мита, историје и фолклора, богова и хероја и
др.
Једно је, међутим, карактеристично за оба Хомерова епа, и то да им је језик
исти и да су имена богова иста. Према Kretschmer-у (1924) и Мпампиниотис-у
(1986), Хомерова дела стварана су на еолско-јонском језику са атичким (лапитским)
неотеризмима (Шкокљев & Шкокљев, 1997 и 1998). Она су стварана у области
Смирне и Хија, од песника који су дошли из Тесалије, Беотије и Пелопонеза
(Thomson, 1954, 390). У еволуцији развоја мита о Троји разликују се три периода:
тесалски, где су носиоци исељеници из Паноније, пелопонешки, где су творци
Нелеиди и Тироји (такође Панонци) и најзад, анадолско-јонски, где се сусрећу
Еолци из Тесалије, исељеници са Пелопонеза и Јонци. Хомер, дајући дефинитиван
облик својим еповима постао је, као што Платон каже, не само васпитач Хелена
него и њихов ујединитељ.
Што се тиче Хомерова стиха, најстаријег стиха античког песништва, као
његови проналазачи важили су Панонци тј. Хиперборејци. Према Паусанију (X, 5 и
7) то су Олен, Орфеј и Феменоја. Олен је први почео прорицати и пјевати у
хексаметру, у пророчишту Аполона у Делфима, У даљем тексту Паусанија,
цитирајући стихове Беје износи: „Овдје су пророчиште, што добро се сјећа свега,

основали Хиперборејци Пагаз и дивни Агијеј”. Набројавши и друге Хиперборејце,
на крају химне Беја спомиње Олена (Ωλην):
„И Олен које је први постао пророк
Те је од стихова старих саставио пјесмице први”.
Орфеј (Ορϕευς), син Еагра, био је најчувенији митски певач, свирач и
песник, краљ Македоније и Тракије и према Диодору Сиц (I, 69 и даље), сматрали
су га проналазачем азбуке.
Феменоја (Φημενοη) била је Аполонова ћерка, прва пророчица (Питија)
Аполоновог светилишта у Делфима. Она је прорицала у хексаметру. Њој се
приписује и изрека „упознај самога себе”.
ХЕСИОДОВИ МИТОВИ
Док су у Малој Азији стварани Хомерови епови, дотле Хесиодови епови
имају беотски облик и садржај, хорског су песништва из Орхомена (Thomson, 1954,
425), што указује да су Минијског порекла.
Из досадашњих истраживања произилази да су први мит о Еуриноми, као и
остале приче о боговима и херојима, створили хиперборејски народи или Дануни,
ствараоци културе Лепенског Вира, Старчева и Винче, односно „Старе Европе”
(Gimbutas, 1982). То су били Мињци (Минчево), Лапити (Лапово), Тироји
(Сираково), Флегејци (Пожаревљани), Мосиники (Мосна), Мизи или Мионци
(Мионица) и други. Код своје миграције у праисторијско доба из панонског
Подунавља на југ, исток и запад, они су поред архетипских облика богате
археолошке материјалне културе (керамика, „мегарони”, трезори), оставили и своје
етнониме, који су и данас присутни у топоинимима српских простора. Поред тога,
као резултат интеракције њиховог духа са природним окружењем (Панонско мореКарпати, Дунав-Ђердап), створена је „ментална представа” о рађању козмоса и
свести, која је опажањем тежила да објасни, на свој начин, тајне природе, живота и
смрти. Из овог феномена духовне манифестације људског ума, створена је
традиционална козмологија и теогонија. Створена је оригинална, аутохтона и
јединствена митологија, религија и култови који представљају архетипску европску
филозофију, праисторију и лингвистику.
Поимане манифестације биле су у облику прича. Оне су преношене из
генерације у генерацију, кроз миленијуме и векове, искључиво усменим предањем
и слободним казивањима. Како су приче допуњаване и мењане, према новом
амбијенту и у новим друштвено-историјским условима, то се поред
традиционалних прича из митолошке козмогоније и теогоније, касније јављају
приче и легенде о херојима.
Хомер и Хесиод, према томе, нису Грцима створили богове и пантеистичку
религију, као што сматра Херодот (II, 53), него су све ове оригиналне и
традиционалне приче донели са собом Подунавски досељеници, а не музе, лепореке
ћерке Сећања. Према томе, Хомер и Хесиод, нису аутори „изумитељи” мита, него
регистратори, бележници и сакупљачи митолошке грађе. Њихов значај у историји
овим се не умањује, већ се само указује да врхунска умна дела, као што су и ова

античка, обично потичу од појединаца, филтрирају се кроз „главу целога народа” и
на крају их најумнији људи датога доба обликују у завршној форми.
Ако се упореди архетипичност панонсkо/„лепенске” митологије, назване
хеленском, са другим старим митологијама света, и то пре свега са вавилонском и
египатском, које су независне од ње, затим са јеврејском, која се развила под
утицајем вавилонске и египатске, и на послетку са римском, која се развила под
утицајем балканско-лепенске и свој утицај пренела на све млађе западноевропске
митологије, може се утврдити да је ова митологија оригиналнија и старија, односно
архетипска. Мит о Еуриноми је архетип Олимпијског мита, с тим што је женски
принцип замењен са три мушка (Уран, Крон и Зевс). Поред тога, она је истовремено
била усмена, тј. народна књижевност, коју су генијално синтетизовали Хомер,
Хесиод, Еурипид и многи други. Они пред собом нису имали модел, слична дела из
Азије и Египта, када су стварали своја дела, мада се у њима крије на само мит, него
и неке историјске истине, које су покривене густом копреном песничке маште.
ЗАКЉУЧАК
Потребне су нове информације и даља истраживања у овом правцу, пре
свега да би допунили наша сазнања, али и да би отворили нове могућности за
интеракцију свесног и несвесног (индивидуалне и колективне свести) нашег бића.
Поред нашег личног обогаћења духа, на овај начин би се одужили неолитским
ствараоцима који су нам оставили у наслеђе исконски осећај за лепо и узвишено,
али који су нам оставили и завештање освештења (досезања божанског у нама) као
осећаја за правду. Схватање и прихватање научних чињеница да је рађање европске
цивилизације било на овим просторима, може да одстрани поремећене слике о
хијерархији изворне европске духовне вредности, а народе Балкана више да повеже
и приближи. Археологија Лепенског Вира, Винче и Старчева са ономастиком
хидролошког система Дунава у Панонији, уз изворна дела античких хроничара, је
најбољи изворни материјал за изучавање „живог мита” на Балкану. Архетип
Еуриноме може послужити како за разумевање мита, тако и за разумевање
основних образаца („форми”) у религији и науци.
АРХЕТИПСКИ МИТ О ПОСТАЊУ СВЕТА
а) У почетку се богиња свих ствари, Еуринома, подиже нага из хаоса, али не нађе
ништа чврсто на шта би стала, те зато одвоји воду од неба, играјући усамљена на таласима.
Играла је тако крећући се према југу, а ветар који је покретала својом игром, учини јој се као
нешто ново и нарочито, као надахнуће за стварање. Окрећући се око себе, она дохвати
северни ветар, протрља га рукама и, гле чуда! Појави се велика змија Офион. Да би се
загрејала, Еуринома поче да игра све жешће и жешће, што код Офиона изазва похоту, те он
обави њене божанске удове и споји се са њом.
b) Она потом узе на себе облик голубице и, лежећи на таласима извесно време, снесе
свеопште јаје. На њену заповест, Офион се око јајета обави седам пута и грејао га је дотле док
се оно не распрсну и из њега не испадну Еуриномина деца – све ствари које постоје: Сунце,
Месец, планете и звезде, Земља са својим планинама, рекама, дрвећем, биљем и животињама.
c) Еуринома и Офион изабраше за свој дом Олимп, али Офион тада поче да вређа
Еуриному, хвалишући се како је он сам створио Свемир. На ово га она сместа пригњечи
петом, изби му зубе, па га затим прогна под земљу у мрачну пећину.
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