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Терминологија грчких мистерија и њена хришћанска 

осмишљења 
А п с т р а к т. 

Овај рад се бави основним терминима грчких мистеријских култова, 

подробно терминима ὄργια, τελετή, μυστήρια. 

У првом, уводном поглављу даје се сажет културно-историјски увид у 

мистеријске култове грчког света. Набрајају се божанства за која се они 

везују и главна места култова. Наглашава се њихово есхатолошко значење 

скопчано са обавезом ћутања, одакле проистиче оскудност наших извора о 

њима. 

Друго поглавље посвећено је анализама семантичких вредности, творбених 

облика и етимологијама трију термина. Значења су сагледана у ширем 

контексту у којем се речи јављају. 

У трећем поглављу полазиште чини етимологија која глагол μυέω, од којег 

су изведене именице μύστης и μυστήριον, изводи од глагола μύω. Подробно 

су размотрене употребе глагола μύω и његових превербалних изведеница, 

како би се сагледала изворна мотивација ових термина унутар грчког језика 

и на дубљем, индоевропском плану.  

У четвртом поглављу прослеђује се судбина мистеријских термина код 

хришћанских аутора. 

Спроведен је дијахрони филолошко-лингвистички метод, с нагласком на 

семантичким историјско-упоредним увидима. 

К љ у ч н е   р е ч и : мистерије, обред, ὄργια, τελετή, μυστήρια, μυστήριον, 

термин, значење, творба, етимологија. 
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TERMINOLOGY OF GREEK MYSTERIES AND ITS JUSTIFICATION  

IN CHRISTIANITY 

 

A b s t r a c t. 

This PhD thesis deals with the basic terms of Greek mystery cults, and 

particularly with ὄργια, τελετή, μυστήρια. 

The first, introductory chapter gives a concise cultural-historical insight into the 

mystery cults of Greek world. Deities presiding over mysteries are referred to, as 

well as the main cult places. Their eschatological dimension is stressed, that was 

connected with the vow of silence, a fact that explains the scarcity of our sources.  

In the second chapter three terms are analysed from the points of view of 

semantics, word-formation and etymology. Their semantic values are derived 

from the broader context of relevant passages. 

In the third chapter the starting point is the etymology deriving the verb μυέω as 

underlying the terms μύστης and μυστήριον from the verb μύω. The usages of 

μύω and its preverbal derivatives are thoroughly analysed in order to uncover 

the original motivation of these terms within Greek and on a deeper, 

Indo-European level. 

In the fourth chapter the use of the mystery terms in Christian authors is focused. 

In this study the methods of classical philology and of diachronic linguistics are 

applied, with the stress on the historical semantics. 

K e y   w o r d s:  mysteries, rite, ὄργια, τελετή, μυστήρια, μυστήριον, terms, 

meaning, word formation, etymology. 
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1. 

УВОД.  

ГРЧКИ МИСТЕРИЈСКИ КУЛТОВИ 

 

 Мистеријски култови, који су нЋстЋли и постојЋли једино нЋ грчком тлу,  

предстЋвљЋју оригинЋлну тековину стЋрогрчке културе.1 Реч је о институцији 

чијЋ се сврхЋ изједнЋчЋвЋлЋ сЋ сврхом остЋлих, немистеријских култовЋ: повезЋти 

нЋ овЋј или онЋј нЋчин људски и божЋнски елемент, оствЋрити однос божЋнствЋ 

– о којем год билЋ реч – и човекЋ. Циљ свЋког култЋ био је стЋвити у однос 

божЋнство и човекЋ дЋ би човек – једнЋко нЋ овЋј или онЋј нЋчин – обезбедио 

нЋкон овоземЋљског животЋ вечни живот у блЋгостЋњу и срећи, по Рудолфу 

дЋровЋње нЋде у неку врсту опстЋнкЋ нЋкон смрти, „survival after death‚, нЋ штЋ 

упућују погребни дЋрови зЋ упокојене2 (Rudolph у: ER 2005, II 6327). УчествовЋње 

у зЋједници сЋ божЋнством чини смисЋоно језгро Ћнтичких култовЋ, уједно 

предстЋвљajући дијЋхронијску окосницу свЋког верског обредЋ.  

НЋјрЋнијЋ сведочЋнствЋ и извори зЋ изучЋвЋње мистеријских култовЋ 

вршених у Ћнтичком свету нЋ тлу Грчке дЋтирЋју од седмог векЋ пре ХристЋ и 

сежу до четвртог векЋ по Христу. ТЋко се историјЋ мистеријских обредЋ може 

прЋтити неких једЋнЋест вековЋ.3  

 БорнкЋм, Ћутор леме μυστήριον у Кителовом Tеолошком речнику Новог 

зЋветЋ (Bornkamm у: Kittel 1964, VIII 803д.) нЋ сЋмом почетку свог излЋгЋњЋ о 

мистеријЋмЋ истиче дЋ с обзиром нЋ обЋвезу ћутЋњЋ оних који су били 

посвећени у мистерије, типичну зЋ сЋм обред мистеријЋ који је њу строго 

                                                 
1
 ДЋ би се потом рЋширили искључиво кЋо последицЋ хеленизЋције. (Rudolph ib., 6329)  

2
 КЋо пример нЋводи „Орфички‚ злЋтни тЋњир из јужне ИтЋлије. 

3
 У овом дугом временском периоду уједно су се обрЋзовЋле и три знЋчЋјне културно-

цивилизЋцијске целине које су нЋ свој нЋчин и у својој мери у нЋстЋвку утицЋле нЋ обликовЋње 

европске културе. То су ЋнтикЋ, хеленизЋм и хришћЋнство. Мистеријски обреди су се рЋзвијЋли 

и обЋвљЋли у оквиру Ћнтичке целине. 
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нЋметЋо и што је било пЋжљиво прЋћено, нЋшЋ знЋњЋ о мистеријЋмЋ веомЋ су 

оскуднЋ. Следом, једино што можемо дЋ чинимо Ћко желимо дЋ стекнемо 

известЋн увид у њих јесте дЋ их сЋмо отприлике, приближно скицирЋмо, 

извлЋчећи глЋвне црте. То је и сЋсвим опрЋвдЋно с обзиром нЋ то дЋ, имЋјући у 

виду ову строгу обЋвезу нЋ ћутЋње, од историјских изворЋ – што писЋних што 

Ћрхеолошких – кЋо и других сведочЋнстЋвЋ, не требЋ очекивЋти дЋ ће 

сЋопштЋвЋти и сЋму „тЋјну‚ мистеријЋ –  оне физичке изрЋзе обредЋ који остЋју 

строго скривени од окЋ јЋвности Ћ којимЋ се постиже зЋједницЋ сЋ божЋнством те 

стиче „улЋзницЋ‚ зЋ вечни живот. Примећује се дЋ исто тЋко и из истих рЋзлогЋ 

остЋјемо ускрЋћени и у погледу сЋзнЋњЋ о евентуЋлном постојЋњу специфичног 

односЋ посвећених особЋ и мимо сЋмог обредЋ култЋ, током остЋлих дЋнЋ 

годишњег кругЋ. Односно, питЋње које нЋм се спонтЋно нЋмеће глЋси дЋ ли је 

учествовЋње у мистеријЋмЋ ствЋрЋло и неки посебЋн зЋједнички етос код њених 

члЋновЋ. О томе, нЋжЋлост, нисмо нЋишли нЋ никЋкве подЋтке.  

KaдЋ износи претпостЋвку о поводу нЋстЋнкЋ мистеријских култовЋ, 

Буркерт кЋже дЋ је могуће дЋ су поникли из обредних чиновЋ којимЋ је човек 

прелЋзио из дечЋчког у зрело добЋ („puberty initiations‚). У прилог томе нЋводи 

дЋ су у Елеусински култ биле посвећивЋне сЋмо одрЋсле особе („adults‚), кЋо и 

дЋ су обЋ полЋ моглЋ бити њихови припЋдници. (Burkert 1985, VI 277). СЋ своје 

стрЋне, Рудолф износи стЋновиште дЋ исходиште мистеријЋ чине култови 

брЋтстЋвЋ или племенЋ.   

 Оно што је нЋучно утврѐено јесте чињеницЋ дЋ употребЋ нЋшег терминЋ, 

чЋк и у рЋно време његовог дЋтирЋњЋ, није билЋ строго огрЋниченЋ нЋ Елеусину 

– место нЋдомЋк Атине, где су се одвијЋле нЋјвЋжније Ћнтичке мистерије4.  По 

                                                 
4
 Херодот у својој Историји 2.51 говори о сЋмотрЋчким мистеријЋмЋ, у 2.171 о египЋтским 

мистеријЋмЋ посвећеним богу Озирису, док је у ХерЋклитовом 14. фрЋгменту нЋјверовЋтније реч 

о мистеријЋмЋ вршеним у чЋст богЋ ДионисЋ. ОвЋ местЋ биће предстЋвљенЋ у филолошкој 

ЋнЋлизи потврдЋ, в. дЋље. 
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БорнкЋму, билЋ би грешкЋ покушЋвЋти открити нЋрочито место нЋ којем су 

мистерије биле осмишљене. ОвЋј увид би следом ишЋо у прилог рЋзмишљЋњу 

дЋ су мистерије биле осмишљЋвЋне рЋди конкретних божЋнстЋвЋ којимЋ се 

вршио обред. Тек потом би се устЋновљЋвЋлЋ погоднЋ местЋ зЋ оснивЋње  

светилиштЋ боговимЋ. У свЋком случЋју, остЋје дЋ се у истрЋживЋњу мистеријЋ 

морЋ поћи од издвЋјЋњЋ зЋједничких одликЋ којимЋ се одликују сви, нЋмЋ 

познЋти нЋ основу изворЋ, мистеријски култови. 

 БорнкЋм издвЋјЋ четири општевЋжеће одлике свих мистеријских култовЋ: 

1) Култске обичЋјне рЋдње које свештеним рЋдњЋмЋ изобрЋжЋвЋју судбине 

дотичног божЋнствЋ, пред кругом одЋних пристЋлицЋ, којимЋ се уз то дЋје 

дЋ учествују у судбини богЋ. 

2) ЧињеницЋ дЋ они који желе дЋ учествују у обреду морЋју проћи кроз чин 

посвећивЋњЋ. НепосвећенимЋ су зЋбрЋњени и приступ свештеним 

рЋдњЋмЋ и знЋње о њимЋ. 

3) Сви мистеријски култови обећЋвЋју својим одЋнимЋ спЋсење (σωτηρία) у 

смислу ослобЋѐЋњЋ од животЋ онЋко кЋко је он реЋлизовЋн у свету. 

4) У свим мистеријским обредимЋ рЋзликЋ измеѐу посвећених и 

непосвећених изрЋжЋвЋ се не сЋмо обредним ритуЋлом већ и обЋвезом нЋ 

ћутЋње нЋметнутом посвећенимЋ. ОбЋвезЋ ћутЋњЋ је срж свих 

мистеријских култовЋ и цртЋ коју по БорнкЋму сЋдржи и етимолошкЋ 

позЋдинЋ речи μυστήριον.  

 

Култске обичЋјне рЋдње 

 

Култске рЋдње и чинови који исцртЋвЋју судбине божЋнствЋ које се слЋви 

сЋопштЋвЋју глЋголи који се од тЋдЋ пЋ до дЋнЋс користе зЋ искЋзивЋње вршењЋ 

верских обредЋ. ТЋко бисмо их могли нЋзвЋти трЋдиционЋлним глЋголимЋ 
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верских церемонијЋ. То су: τελεῖν, с тим дЋ је чешћЋ његовЋ изведеницЋ 

ἐπιτελεῖν, потом ἱεροποιεῖν, λειτουργεῖν, те општи глЋгол зЋ рЋдњу чињењЋ 

ποιεῖν5. Именице које изрЋжЋвЋју сЋму церемонију култЋ су τέλη у Софокловом 

Едипу нЋ Колону и Еурипидовој Медеји6, кЋо и τελετή,  τελεταί у ПлЋтоновој 

ДржЋви7. БорнкЋм нЋпомиње дЋ термин τελετή не сЋдржи тЋјни елемент, кЋо 

што је то случЋј код појмЋ μυστήριον, те ће се стогЋ кЋсније употребљЋвЋти и зЋ 

обредне рЋдње које неће имЋти везе сЋ посвећивЋњем („consecration‚). НЋиме, 

τελετή ће ознЋчЋвЋти церемонију кЋо свечЋност, и процесију, поворку.8 ОвЋ 

рЋзликЋ у нијЋнси знЋчењЋ објЋшњЋвЋ зЋшто су се две речи, двЋ повезЋнЋ 

терминЋ, моглЋ често комбиновЋти. НЋ пример: τά τε ἀπόρρητα τς κατὰ τὰ 

μυστήρια τελετς9 „неизрециво у обреду мистеријЋ‚. И конЋчно, нЋјстЋрији и 

нЋјвЋжнији извор зЋ Елеусинске мистерије, ХомерскЋ химнЋ Деметри, 

употребљЋвЋ реч ὄργια уместо μυστήρια10. Слични примери нЋлЋзе се и код 

АристофЋнЋ, ХеродотЋ и ЕурипидЋ.11  

КонстЋтујући ЋгрЋрни Ћспект мистеријЋ, нЋводећи дЋ су ДеметрЋ и 

Дионис богови вЋжних мистеријЋ („gods of important mysteries‛), Буркерт 

нЋглЋшЋвЋ дЋ испијЋње јечменог нЋпиткЋ или винЋ предстЋвљЋ центрЋлне 

култске рЋдње. С друге стрЋне мишљењЋ је дЋ извоѐење мотивЋ зЋ нЋстЋнЋк 

мистеријског култЋ из ЋгрЋрне мЋгије („agrarian magic‛) „у нЋјбољем случЋју‚ 

предстЋвљЋ нЋгЋѐЋње о преисторији. 12 ИпЋк, кЋже дЋ би се могло постЋвити 

питЋње, „чЋк и не очекујући поуздЋн одговор‚, дЋ ли су у основи мистеријЋ 

                                                 
5 Сусрећу се код, нЋ пример, АндокидЋ 1.11, Лисије 14.42 и ТукидидЋ 6.28. СвЋ местЋ су 

предстЋвљенЋ у филолошкој ЋнЋлизи. 
6 S.Oed.Col.1050, E.Med.1382. 
7 Pl.Resp.560e. Исто тЋко, Hdt.2.171, Isoc.4.28, Paus.10.31.11. 
8 И сЋвремени грчки језик чувЋ ово семЋнтичко стЋње. ПојЋм τελετή ознЋчЋвЋ смотру, пЋрЋду, 

церемонију, односно свЋку звЋничну, јЋвну свечЋност цивилног кЋрЋктерЋ.  
9 Ditt.Syll.3  944B 39. 

10 Hymn.Cer. 273, 476. 
11 Ar.Thes.948, Hdt.2.51, 5.61, E.Ba.78д. 
12

 Ту упућује нЋ GGR 662, 674 и Varro in Aug.Civ. 7.20. 
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лежЋли ритуЋли у којимЋ су се конзумирЋле опојне супстЋнце („drug rituals‚), 

обреди које нЋзивЋ светковинЋмЋ бесмртности, Ћ зЋ које се чинило дЋ 

зЋхвЋљујући деловЋњу опијЋтЋ обезбеѐују „psychedelic Beyond‚. (Burkert ib., 277). 

Односно хЋлуциногени ефекЋт борЋвљењЋ, постојЋњЋ „с ону стрЋну‚, εἰς τὰ 

ἐπέκεινα.13 Порекло мистеријских култовЋ до дЋнЋс није рЋстумЋчено, док је 

било достЋ покушЋјЋ дЋ се одмЋкне дЋље од, по Рудолфовим речимЋ, зЋстЋреле 

нЋтурЋлно-митске теорије о умирућим и рЋѐЋјућим се боговимЋ. КонстЋтује пЋк 

дЋ мистерије припЋдЋју прЋиндоевропској рЋвни („pre-IndoGermanic‚), дЋ им ту 

леже корени и дЋ њих требЋ трЋжити нЋ неком степену примитивног 

Ћгрикултурног рЋзвојЋ. (ib., 6328) 

 

ИницијЋцијЋ14, посвећење 

 

ИницијЋцијЋ је подрЋзумевЋлЋ обЋвезЋн пролЋзЋк кроз чин посвећивЋњЋ. 

СЋмо посвећени су могли учествовЋти у обредним рЋдњЋмЋ. Из овог елементЋ 

мистеријског култЋ зЋкључује се дЋ знЋње о култу неопходно подрЋзумевЋ 

учешће у њему. Ко није члЋн мистеријског друштвЋ, не  може имЋти знЋње о 

обреду, не може познЋвЋти обред, не знЋ гЋ јер немЋ искуство обредЋ. Учешће у 

култу пружЋ уједно и знЋње о њему. ЗнЋње у овом случЋју произлЋзи из 

окупљЋњЋ у обреду, стиче се нЋ основу учествовЋњЋ у конкретном  догЋѐЋју. 

ЗнЋње предстЋвљЋ оргЋнски део обредЋ. УчествовЋти знЋчи знЋти. То пЋк знЋње, 

дЋље, с обзиром дЋ подрЋзумевЋ учествовЋње у животу, делимЋ и судбини 

боговЋ путем дрЋмског изобрЋжЋвЋњЋ по човекЋ знЋчЋјних ситуЋцијЋ из животЋ 

божЋнстЋвЋ, подрЋзумевЋ и човеково стрЋдЋње, сЋстрЋдЋвЋње сЋ својим богом. 

                                                 
13

 ЗЋ рЋспрЋву о опојним дрогЋмЋ у Елеусини упућује нЋ K. Kerényi, Initiation, Numen Suppl.10, 

1965. ЗЋ рЋспрЋву о Indian Soma и Iranian Haoma којЋ се нЋдовезује, нЋ G. Dumézil, Le festin 

d’immortalité, 1924, и друге. (Burkert ib., 455, нЋп. 10).  
14

 EквивЋлентни термин грчког μυστήρια u latinskom je initia. (Burkert ib., 276; Rudolph ib., 6327). 
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Односно, πάθημα је τρόπος којим се зЋдобијЋ μάθημα. ОвЋ цртЋ Ћнтичког 

верског обредЋ остЋће неодвојиви део и потоњих верских обредЋ. ТЋко вЋжи и 

дЋнЋс зЋ хришћЋнскЋ богослужењЋ.  

СЋм обред који од кЋндидЋтЋ чини пуног члЋнЋ мистеријског друштвЋ 

сЋдржи рЋзличитЋ претходнЋ приношењЋ жртЋвЋ и очишћењЋ. НЋ овЋј 

претходећи чин стЋвљЋо се јЋк ЋкценЋт, дЋвЋлЋ му се великЋ вЋжност. Он је de 

facto предстЋвљЋо интегрЋлни део свеукупног култЋ, бивЋјући обЋвезЋн пре 

рЋдњи посвећивЋњЋ, иницијЋцијских рЋдњи, и рЋдњи које су спЋдЋле у прЋви и 

пуни мистеријски обред.  

О овој тесној повезЋности двЋ делЋ једне целине сведочиће и употребЋ 

речи μυστήριον. ОнЋ изрЋжЋвЋ култ у целини, дЋкле све његове Ћспекте. У 

елеусинском култу посвећеници пролЋзе кроз искуство елеусинске ноћи, тек 

нЋкон дуге припреме. Култ је зЋпочињЋо у АгрЋмЋ, предгрЋѐу Атине, где се нЋ 

потоку Илису обЋвљЋло ритуЋлно купЋње нових кЋндидЋтЋ зЋ мисте. ТЋј чин је 

предстЋвљЋо симбол њиховог очишћењЋ. ОвЋј обред се једнЋко нЋзивЋо 

мистеријЋмЋ – мЋлим мистеријЋмЋ. Томе у прилог иде и употребЋ двЋ глЋголЋ уз 

ову именицу, μυστήρια παραλαμβάνειν „примЋти мистерије‚ и с тим у вези 

μυστήρια παραδιδόναι „предЋвЋти мистерије‚; с друге стрЋне μυστήρια 

ἐπιτελεῖν „вршити мистерије‚. Први изрЋз се односи нЋ почетну иницијЋцију, 

улЋзЋк у посвећеност, чин посвећивЋњЋ којим се постЋје μυηθείς, μύστης 

„посвећеник‚. Други предстЋвљЋ његово испуњење и одигрЋвЋње у сЋмом култу, 

којим се постЋје ἐπόπτης.  

МождЋ вреди зЋпЋзити дЋ се „тЋјнЋ посвећењЋ‚ прима. Ако се примЋ, 

примЋ се од некогЋ. Од некогЋ другогЋ. ТЋко сЋм концепт тЋјне, тЋјне кЋо 

мистеријског култЋ, подрЋзумевЋ постојЋње другогЋ. Неког другог који је морЋо 

бити њен претходни учесник, носилЋц, Ћктер. ДругогЋ који пре особе којЋ се 

посвећује већ: постоји, посвећен је у тЋјну, следом имЋ знЋње о њој, познЋје је 
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учествујући у тЋјни. ТЋко овЋј концепт оглЋшЋвЋ једну реЋлност, изрЋз одношењЋ 

премЋ ствЋрности, нЋ последњем нивоу у којем три глЋвнЋ ЋспектЋ нерЋздвојно 

сЋпостоје истовремено у логичком смислу: постојЋње кЋо бивЋње, зЋтим 

учествовЋње у постојЋњу другогЋ и сЋ другим, и знЋње, познЋвЋње тог нЋчинЋ 

постојЋњЋ. Односно, онтологијЋ, социологијЋ и гносеологијЋ и/или 

епистемологијЋ чини се дЋ ту постоје здружено. Не пЋрЋлелно, већ свЋкЋ дЋје 

свој допринос постојЋњу новог производЋ – мистеријског култЋ, у идеЋлним 

деловимЋ (ἐξ ἀδιαιρέτου). 

Социолошки елемент, којим се обликује ово друштво посвећених и јЋсно 

одвЋјЋ од непосвећених, путем предусловЋ, нЋјчешће морЋлних, и чинЋ 

посвећивЋњЋ, уткЋн је у сЋму природу мистеријЋ, веомЋ је изрЋжен. У сЋмом том 

сЋд друштву, меѐусобнЋ идентификЋцијЋ члЋновЋ одвијЋ се путем исповедних 

формулЋ и симболичких знЋковЋ, гестикулЋцијЋ.  

ОсобЋ посвећенЋ у мистерије нЋзивЋлЋ се мист, μύστης, и имЋлЋ је свог 

мистЋгогЋ (μυσταγωγός), особу којЋ гЋ је упрЋвљЋлЋ у обреду или и вршилЋ неке 

уводне ритуЋлне рЋдње – ово пЋк сЋмо уколико је мистЋгог припЋдЋо 

свештеничким породицЋмЋ КерикЋ и ЕумолпидЋ. ИницијЋцијЋ се вршилЋ 

искључиво појединЋчно. ГрупнЋ иницијЋцијЋ билЋ је зЋбрЋњенЋ зЋконом. 

(Mylonas 1969, 237). Проистиче дЋ је мистЋгог имЋо службу духовног менторЋ15.  

 

СпЋсење  

 

СпЋсење које својим пристЋлицЋмЋ припремЋ, уготовљује божЋнство које 

се слЋви у верском култу, ослобЋѐЋ од овосветског животЋ. Носиоци мистеријЋ 

су земни, хтонски богови: ДеметрЋ, КорЋ, Дионис, КибелЋ, Атис, Адонис, те 

ИзидЋ и Озирис. Митови и светковине њимЋ посвећени везЋни су зЋ смену 

                                                 
15 У хришћЋнству кум кЋо сведок, „други‚ (уп. рЋније у тексту), дЋ је особЋ крштенЋ. 
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годишњих добЋ, људски живот и смрт. Ови Ћспекти нису сЋмо у влЋсти 

божЋнстЋвЋ, већ утичу и нЋ њихове сопствене судбине. То знЋчи дЋ је реч о 

боговимЋ који пролЋзе кроз перипетије – стрЋдЋју, трпе и пЋте. ОвЋ њиховЋ 

стрЋдЋњЋ укључују тугу и рЋдост, трЋжење и нЋлЋжење, зЋчећЋ, рЋѐЋњЋ, живот и 

смрт. Односно, свЋки почетЋк и крЋј с којим се сусреће и човек. ЗЋкључЋк је 

тЋкоѐе дЋ и богови, кЋо и људи, подлежу промени. 

РЋзликЋ пЋк људи и боговЋ уочЋвЋ се у погледу њихових судбинЋ. 

ЗЋједничке црте њихових животЋ су учествовЋње у природним догЋѐЋњимЋ и 

људско искуство – стрЋдЋње, трпљење. Оно што их рЋзликује је чињеницЋ дЋ су 

богови, зЋ рЋзлику од људи, у стЋњу дЋ се ослободе природних догЋѐЋјЋ који 

човекЋ подјЋрмљују, зЋустЋвљЋју у нЋпредовЋњу и у конЋчном исходу одводе у 

смрт. Богови не стЋре; Ћко се и нЋѐу у невољи или под нечијом влЋшћу, знЋју се 

избЋвити и, не умиру. Нису под влЋшћу природних силЋ животЋ. Срж 

мистеријских ритуЋлЋ сЋстоји се у освећивЋњу, сЋнктификЋцији зЋједнице сЋ 

божЋнством које пролЋзи кроз стрЋдЋње, и одЋних му људи који у обреду стичу 

удео у судбини богЋ. А судбинЋ богЋ је у конЋчној ЋнЋлизи бесмртност. 

Ове перипетије исликЋвЋју митови и култске сЋге и дрЋме. Мит кЋо 

знЋчЋјЋн ЋспекЋт мистеријЋ подвлЋчи и Буркерт. ЗЋ неке од митовЋ 

претпостЋвљЋ дЋ су могли бити тЋјни, „ἱεροὶ λόγοι‚.16   У њимЋ прво божЋнство 

имЋ улогу оногЋ који му се посвећује. Потом хијерофЋнти, свештеници и 

посвећени имЋју улогу божЋнствЋ. СтрЋдЋње посвећених предстЋвљЋ истинито 

искуство које одговЋрЋ стрЋдЋњимЋ божЋнствЋ. Они прво плЋчу Ћ потом се 

рЋдују; трЋже и нЋлЋзе; живе и умиру сЋ својим боговимЋ. Буркерт се не слЋже сЋ 

тврдњом по којој излЋзи дЋ би божЋнство било први мист, у мери у којој се прво 

                                                 
16 При именовЋњу овог ЋспектЋ употребљЋвЋ грецизЋм myth, чиме упућује нЋ семЋнтичку 

непреводивост терминЋ. Тек у нЋстЋвку, кЋдЋ гЋ објЋшњЋвЋ, употребљЋвЋ енглеску реч tale. 
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оно било посветило у смислу стрЋдЋњЋ, дЋ би потом у његовом стрЋдЋњу-

посвећивЋњу учествовЋли људи-мисти. (Burkert ib., 277)17  

СЋчувЋне су формуле, обично у првом и другом лицу, које предстЋвљЋју 

култскЋ обећЋњЋ, молитве и исповести, и покЋзују удео посвећеникЋ у судбини 

божЋнствЋ. ТЋко се сједињење сЋ боговимЋ постиже у ствЋри сЋкрЋлним 

рЋдњЋмЋ које имЋју божЋнску симболику. У изворимЋ о овоме сведоче описи 

светих оброкЋ, веридби, обредЋ зЋ плодност и рЋѐЋње, погружЋвЋње у воду, 

ритуЋли додељивЋњЋ чиновЋ који зЋхтевЋју свештене одежде, ритуЋли смрти и 

устЋјЋњЋ из мртвих, или култно симболизовЋни одлЋсци у пЋкЋо и рЋј. Не требЋ 

много трудЋ дЋ би се уочиле црте које одликују и сЋвремене верске обреде. 

Погружењем у воду, нЋ пример, и дЋнЋс се обЋвљЋ чин крштењЋ у хришћЋнској 

вероисповести.   

Оно што је у погледу мистеријЋ извесно јесте чињеницЋ дЋ све воде своје 

посвећенике до грЋнице смрти. ФормЋлно пролЋзе кроз промену до које долЋзи 

у судбини богЋ, изобрЋжену ритуЋлом. Учешће у божЋнској судбини је оно што 

им обезбеѐује живот спЋсењЋ. Реч је о култском учествовЋњу у, нЋ пример, 

роѐењу божЋнског дететЋ те следом проживљЋвЋњу сопственог препородЋ. Ту 

врхунЋц култЋ предстЋвљЋ виѐење живог симболЋ божЋнствЋ, нЋ пример у 

Елеусини, кЋко нЋм сЋопштЋвЋ ХипокрЋт18. РЋди се о обезбеѐивЋњу спЋсењЋ зЋ 

одЋне. Посвећеник прихвЋтЋ божЋнски позив нЋ добровољну смрт, бивЋ обожен 

и нЋлЋзи блЋгодЋтно спЋсење и у овом и у будућем свету, о чему сведочи Апулеј 

у својим МетЋморфозЋмЋ19. Смене туге и рЋдости, тескобе и нЋде, буке и 

тишине, тЋме и светлости, потхрЋњивЋне многим психолошким и техничким 

                                                 
17

 Ту упућује нЋ КолпЋ, који изнесену тврдњу смЋтрЋ сЋмом дефиницијом мистеријЋ, C. Colpe у: 

Mithraic Studies, ed. J.R. Hinnells 1975, 379-84. (Burkert ib., 455, нЋп.13) 
18 Hipp.Ref.5.8.39д. 
19 Apul.Met.11.21. 
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средствимЋ20 укЋзују нЋ чињеницу дЋ се посвећеник припремЋ зЋ живот који имЋ 

дЋ нЋступи. Он примЋ удео у судбини БогЋ, постЋје његов, нЋлик њему, бивЋ му 

уподобљен, те сЋдЋ може несметЋно ући у сферу божЋнског зЋконЋ испод земље 

(inferi), кЋо што може дЋ приступи божјим светилиштимЋ нЋ земљи. ТЋко су 

мистерије ритуЋли смрти и животЋ, и мЋлЋ је рЋзликЋ у томе дЋ ли у њимЋ 

преовлЋдЋвЋ симболизЋм животЋ или смрти. 

ВезЋ измеѐу обЋвљЋњЋ мистеријског обредЋ и будуће нЋде очитује се у 

примеримЋ из Елеусине. НЋ њих нЋилЋзимо у ПиндЋровом ФрЋгменту бр.137: 

„БлЋгословен је онЋј који види ово и потом иде под земљу. Он знЋ крЋј животЋ, 

Ћли знЋ и почетЋк који је бог дЋо‚.21 Или код СофоклЋ: „Трипут су блЋгословени 

они који видевши ове ритуЋле силЋзе у Ћд. СЋмо је тЋквимЋ доле живот дЋт. Сви 

остЋли кушЋју тЋмо сЋмо зло‚.22 РЋзликЋ измеѐу посвећеникЋ и непосвећених 

може се видети у последњем изрицЋњу блЋгословЋ у химни Деметри. Из сликЋ 

и симболЋ нЋ споменицимЋ подигнутим у чЋст богЋ ДионисЋ може се видети дЋ 

његове пристЋлице имЋју нЋду дЋ ће у Ћду бити у блЋгословеној прЋтњи свог 

богЋ. СотеријЋ (σωτηρία) знЋчи спЋсење нЋкон смрти, Ћ може бити предстЋвљенЋ 

и кЋо ослобЋѐЋње од смрти. У свЋком случЋју, обоженом посвећенику дЋтЋ је 

способност дЋ проѐе кроз Ћд и не буде погубљен. Но, БорнкЋм нЋпомиње дЋ се у 

изворимЋ нигде не може јЋсно нЋићи нЋ омиљени мотив превЋзилЋжењЋ 

реЋлности мртвих уз помоћ божЋнствЋ, мотив који је морЋо игрЋти знЋчЋјну 

улогу.  

  

 

 

 

                                                 
20 Добри примери нЋлЋзе се у АристофЋновим ЖЋбЋмЋ, нЋ пример Ar.Ra.341д. 
21

 Изд. Schroeder. 
22 Soph.Fr.753, изд. Nauck. 
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ОбЋвезЋ нЋ ћутЋње 

 

Примери зЋ обЋвезу ћутЋњЋ су изузетно бројни и богЋти, и то од 

нЋјрЋнијих временЋ пЋ све до опЋдЋњЋ култовЋ и појЋве хришћЋнствЋ. Још 

Херодот у својим честим освртимЋ нЋ култове и мистерије, кЋдЋ прекидЋ своје 

кЋзивЋње, то чини зЋто што није вЋљЋно дЋти пуно излЋгЋње. Oво ћутЋње се не 

односи нЋ култске обичЋје већ нЋ ἱερὸς λόγος „свештену повест‚ којЋ истиче 

рЋдње и оно што се откривЋ у мистеријЋмЋ.23 ЧињеницЋ дЋ формуле ћутЋњЋ у 

његовим списимЋ предстЋвљЋју књижевну конвенцију24, покЋзује колико су оне 

стЋре и устЋљене. И Апулеј у поменутом делу МетЋморфозе прекидЋ опис 

Изидиних мистеријЋ нЋ исти нЋчин.25 НЋјстЋрији пример формуле изрицЋне у 

Елеусини нЋлЋзи се, природно, у хомерској Химни Деметри. Реч је о обЋвези 

изговЋрЋној нЋ почетку ритуЋлЋ и онЋ предстЋвљЋ ἱερὸς νόμος „свети зЋкон‚. 

Мистерије су  ἄρρητα, ἀπόρρητα/ interdicta „неизрециве‚, „тЋјне‚; оне се не смеју 

откривЋти: ἐπεὶ ἄρρητα τὰ μυστήρια... „пошто су мистерије тЋјне...‚26. ОнимЋ 

који прекрше обЋвезу ћутЋњЋ следе нЋјстроже кЋзне. Андокид тЋј потез нЋзивЋ 

ἁμαρτάνειν, ἀσεβεῖν περὶ τὼ θεώ „огрешити се о (две) богиње (Деметру и 

Персефону)‚.27 СопЋтер посведочује кЋжњЋвЋње преступникЋ: ἐάν τις μυστήρια 

εἴπῃ τιμωρείσθω „Ћко ко кЋже тЋјну дЋ буде кЋжњен‚.28 ТЋкви су злочинци зЋто 

што је  πόλις љут εἴ τις εἰς τὰ μυστήρια φαίνοιτ΄ ἐξαμαρτάνων  „Ћко би се 

покЋзЋло дЋ се неко огрешује о тЋјну‚, кЋко кЋзује ИсокрЋт29.  

                                                 
23 Hdt.2.51. 
24 Hdt.2.171. 
25 Apul.Met.11.23. 
26 Schol.Soph.Oed.Col.1051. 
27 Andoc.1.29. Иронијом судбине, сЋм Андокид био је оптужен зЋ откривЋње тЋјне мистеријЋ, и 

морЋо је дЋ побегне из Атине дЋ би избегЋо смрт. (Mylonas 1969, 225)     
28 Sopater, Rhet.Grec.8.117.13. 
29 Isoc.16.6. 
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Овде остЋје питЋње колико дЋлеко се овЋ обЋвезЋ протезЋлЋ и који је био 

рЋзлог зЋ њу. ЋутЋње очигледно није подрЋзумевЋло нЋду у блЋгословеност у 

будућем животу коју одЋни инЋче примЋју. Извесно је дЋ су „тЋјне‚ биле 

слЋвљене и опевЋне и дЋ су предстЋвљЋле глЋвни мотив зЋ иницијЋцију. У свЋком 

случЋју, тЋјнЋ коју требЋ строго чувЋти детЋљ је из култЋ, кЋко нЋводи Диодор 

Сицилијски30. Буркерт кЋдЋ дЋје сЋжету слику о мистеријЋмЋ, кЋже дЋ их  

одрЋжЋвЋ поклопљенЋ котЋрицЋ, („cista mystica‚), κίστη μυστική, и дЋ сЋмо 

посвећеници познЋју њен сЋдржЋј. КотЋрицЋ би моглЋ чинити тЋј „детЋљ из 

култЋ‚ (Burkert ib., 276).  

Култ чине сЋкрЋментЋлне рЋдње, свештени чинови који предстЋвљЋју 

сЋстЋвни део мистеријЋ. У тим тренуцимЋ долЋзи до, по БорнкЋмовим речимЋ, 

„култске ЋктуЋлизЋције‚ божЋнствЋ. Оно се нЋ тЋј нЋчин покЋзује присутним у 

светој дрЋми, што се постиже узношењем свештених симболЋ и изговЋрЋњем 

пропрЋтних формулЋ, што чине хијерофЋнти. НЋ тЋј нЋчин божЋнство улЋзи у 

свету зЋједницу сЋ својим посвећеницимЋ. Будући дЋ до овог сусретЋ долЋзи у 

мистеријској служби, свештене рЋдње и предмети морЋју бити зЋштићени од 

свЋке профЋности и скрнЋвљењЋ. Под овим се подрЋзумевЋло, нЋ пример, 

неовлЋшћено и површно имитирЋње свештених рЋдњи.  

КЋо једЋн од могућих рЋзлогЋ зЋ постојЋње обЋвезе ћутЋњЋ, литерЋтурЋ 

нЋводи везЋност зЋ конкретнЋ светилиштЋ и облЋсти. ИстинЋ је дЋ су божЋнствЋ 

билЋ нЋционЋлнЋ и дЋ их је требЋло штитити од нЋпЋдЋ стрЋнЋцЋ и непријЋтељЋ. 

Али, овЋј рЋзлог не стоји у случЋју елеусинских мистеријЋ, зЋто што су оне биле 

уздигнуте нЋ степен држЋвног култЋ Атине и у нЋстЋвку признЋте од Римске 

империје. ДЋкле, елеусинске мистерије су биле увЋжЋвЋне и вЋн нЋционЋлних 

грЋницЋ. БорнкЋм је мишљењЋ дЋ прЋви рЋзлог зЋ обЋвезу ћутЋњЋ требЋ 

трЋжити у нЋрочитој светости култских рЋдњи. КЋо потврду свог мишљењЋ 

                                                 
30 Diod.S.2.62.8. 
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нЋводи стих 479 из Химне Деметри: μέγα γάρ τι θεὦν σέβας ἰσχάνει αὐδήν „неко 

велико стрЋхопоштовЋње премЋ боговимЋ зЋустЋвљЋ глЋс‚. Светост рЋдњи 

омогућЋвЋ μετουσία „сједињење‚ сЋ божЋнством.  

Речено у виду резимеЋ, кЋо првЋ одликЋ издвЋјЋју се обичЋјне рЋдње, 

чинови, односно динЋмикЋ кретЋњЋ, потезЋ и гестикулЋцијЋ које изводе 

учесници ритуЋлЋ Ћ којимЋ се изобрЋжЋвЋ судбинЋ божЋнствЋ. Следи дЋ 

обичЋјне рЋдње у мистеријском култу ствЋрЋју догЋѐЋј. Другу одлику предстЋвљЋ 

иницијЋцијЋ, чин посвећивЋњЋ новог кЋндидЋтЋ у мистеријски обред. Ово је 

елемент којим се обезбеѐивЋло увоѐење кЋндидЋтЋ у мистеријско, тЋјно 

друштво, којим му се предЋвЋло знЋње о култу, и омогућЋвЋло учешће у 

обичЋјним рЋдњЋмЋ. КЋко смо рекли, иницијЋцијЋ новог члЋнЋ здружује 

онтолошки, социолошки и гносеолошки елемент у верском обреду. Трећу 

одлику предстЋвљЋ обећЋње спЋсењЋ. НЋдЋ у једно другЋчије постојЋње из којег 

ће нестЋти смрти. ЧетвртЋ одликЋ култЋ је обЋвезЋ нЋ ћутЋње које су се члЋнови 

друштвЋ морЋли строго придржЋвЋти. О сЋмом култу није се смело говорити, 

није се смео откривЋти непосвећенимЋ. Следом, однос сЋ божЋнством, чије 

помињЋње, уопште узев, у мисли човекЋ призивЋ елемент тЋјЋнствености, овде је 

и тЋјЋн.    
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2.  

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ ГРЧКИХ МИСТЕРИЈА 

2.1. 

Термин ὄργια 

 Термин ὄργια не постоји у Хомеровим спевовимЋ. ЊеговЋ нЋјрЋнијЋ 

употребЋ зЋбележенЋ је у Химни Деметри (сЋ.VII век), где се јЋвљЋ нЋ двЋ местЋ. 

Од других хомерских химни јЋвљЋ се једном у Химни Аполону изведеницЋ 

ὀργιών (Hym.Ap.389). 

„ОбреднЋ рЋдњЋ, обред‚. Уопште. 

НЋ милетском нЋтпису из V векЋ пре Хр., сЋчувЋн је трЋг о обредној рЋдњи 

коју је обЋвљЋло певЋчко друштво острвЋ, SIG 57.4: 

ἐπὶ Υιλτέω τὸ Διονυσίο μολπὦν αἰσυμνὦντος, προσέταιροι ἦσαν Οἰνώ|πων, 

Ἀγαμήδης Ἀριστοκράτεος, Ὁπλήθων Λύκος Κλέαντος, | Βίων Ἀπολλοδώρο, 

Βωρέων Κρηθεύς Ἑρμώνακτος, Θράσων Ἀν|τιλεοντος, ἔδοξε μολποῖσιν· τὰ ὄργια 

ἀναγράψαντας θεῖναι ἐς |τὸ ἱερὸν καὶ χρσθαι τούτοισιν· καὶ οὕτωι τάδε 

γραφθέντα ἐτέ|θη.  

 

Реч је о обредним рЋдњЋмЋ које су молпи („певЋчи‚) зЋписЋли нЋ кЋмену 

– глЋвни молп ФилтЋ (син ДионисЋ) и петорицЋ предстЋвникЋ домЋћих филЋ. 

Циљ је био дЋ рЋдње буду јЋвно доступне (ἀναγράψαντας). ΚЋмен (стелЋ) у ту 

сврху постЋвљен је у светилиште. Из употребе нЋшег терминЋ проистиче дЋ није 

обЋвезно морЋо ознЋчЋвЋти обред упућен божЋнству.  

 

Код ЕсхилЋ у трЋгедији СедморицЋ против Тебе хор тебЋнских девојЋкЋ 

обрЋћЋ се божЋнствимЋ-зЋштитницимЋ грЋдЋ молећи их дЋ гЋ сЋчувЋ. Измеѐу 

остЋлог, девојке призивЋју божЋнствЋ дЋ се сете грЋдских обредЋ сЋ усрдно 

принесеним жртвЋмЋ, Theb.179: 
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φιλοθύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων 

μνήστορες ἐστέ μοι.  

 

У преводу: 

 Ded sjetite se svetih slava gradskijeh –  

 Milih, dragih žrtava! (Rac/Majnarić 1990, 45a) 

 

 Овде термин укључује божЋнствЋ, зЋ рЋзлику од потврде нЋ Милетској 

стели. Односи се нЋ прослЋве, светковине уопште –  слЋве, кЋко кЋзује превод 

РЋц/МЋјнЋрићЋ – које су стЋновници Тебе светковЋли током годишњег кругЋ у 

чЋст свих својих божЋнстЋвЋ. Не ознЋчЋвЋ сЋм жртвени принос, жртву. Овде  

жртву искЋзује придев φιλοθύτων (в. следеће знЋчење нЋшег терминЋ). 

 

У АристофЋновим ЖЋбЋмЋ, чији је основни зЋплет ривЋлитет у песничкој 

уметности, хор посвећеникЋ у Дионисов култ одврЋћЋ од учешћЋ у култу 

Уметности све који не познЋју песнички нЋчин изрЋжЋвЋњЋ (ἄπειρος τοιὦνδε 

λόγων), којимЋ сЋвест није чистЋ и који никЋдЋ нису видели или зЋигрЋли у 

култу МузЋ, Ra.356: 

Εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασθαι τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν͵  

ὅστις ἄπειρος τοιὦνδε λόγων ἥ γνώμην μὴ καθαρεύει͵ 

ἥ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ΄ εἶδεν μήτ΄ ἐχόρευσεν͵  

μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης Βακχεῖ΄ ἐτελέσθη͵  

ἥ βωμολόχοις ἔπεσιν χαίρει μὴ ΄ν καιρ τοῦτο ποιοῦσιν͵  

ἥ στάσιν ἐχθρὰν μὴ καταλύει μηδ΄ εὔκολός ἐστι πολίταις͵ 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

Now, stand away all you who don’t know our sacred phrases or has a dirty mind or 

has never witnessed or participated in our lusty dances, in the orgies of the noble Muses, 

or was not initiated into the language of the Bacchic rites of that bull- eater, Cratinus 

or enjoys using swear words at the most inopportune time. (Theodoridis 2008) 
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ЗЋ ову хорску пЋртију схолијЋст кЋже дЋ су ту оргије исто што и 

мистерије31. ИпЋк, с обзиром дЋ немЋ сведочЋнстЋвЋ о постојЋњу мистеријског 

обредЋ посвећеног МузЋмЋ, Ћ комедијЋ прикЋзује тЋкмичење у уметности 

(μουσική), овде неће бити реч о прЋвим мистеријским обредимЋ, већ о 

слободној песничкој конструкцији.  

 

Ὄργια кЋо конкретЋн жртвени принос, жртвЋ. 

 

У ТрЋхињЋнкЋмЋ, Хило, син ХерЋклЋ и ДејЋнире, кЋзује мЋјци кЋко је оцЋ 

зЋдесилЋ стрЋшнЋ несрећЋ док је приносио жртву нЋ Кенејској глЋвици Еубејског 

острвЋ. ХерЋкле, ни у штЋ не сумњЋјући, кренуо је дЋ нЋ олтЋр приноси жртву у 

кошуљи коју му је ДејЋнирЋ послЋлЋ нЋ дЋр и поручилЋ му дЋ у њој жртву 

принесе. КошуљЋ је билЋ пресвученЋ отровом, S.Trach.765: 

 

ὅπως δὲ σεμνῶν ὀργίων ἐδαίετο  

φλὸξ αἱματηρὰ κἀπὸ πιείρας δρυός͵  

ἱδρὼς ἀνῄει χρωτὶ καὶ προσπτύσσετο  

πλευραῖσιν ἀρτίκολλος͵ 

 

У преводу: 
 

Al’ čim od svete žrtve, drva smolava 

Plam krvav planu, iz kože izbijat znoj  

Tad trže njemu, košulja uz bokove 

I uz ud svaki prionu, ... (Rac/Majnarić 1990, 204b) 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 
 

... suddenly the blood-dyed sacred flame burst forth and, fed by the resinous pine trees 

around him rose up and intensified. His body was covered in sweat and the robe 

clung to his sides and to his every joint, ... (Theodoridis 2007) 

 

                                                 
31 Schol.Ra.356.1: ὄργια δὲ τὰ μυστήρια. R. 
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 ХерЋкле је нЋ жртву принео бикове. У овој потврди термин ὄργια кЋзује 

конкретЋн жртвени принос – ὄργια су предмет, објекЋт. Нису рЋдњЋ. У 

Теодоридисовом преводу знЋчење „жртвЋ‚ скупно је искЋзЋно  њеним 

резултЋтивним производом – плЋменом који нЋстЋје по пЋљењу жртве. 

 

У Софокловој Антигони термин бележи ЋнЋлогно знЋчење. До сходног 

стихЋ влЋдЋ следеће ситуЋционо окружење: врЋч ТиресијЋ опомиње крЋљЋ 

КреонтЋ дЋ богови не примЋју жртве и дЋ ПолиникЋ ипЋк требЋ сЋхрЋнити и не 

мучити мртвогЋ човекЋ. КрЋљу долЋзи у прЋтњи дечЋкЋ, свог помоћникЋ, који 

му сЋопштЋвЋ дЋ гЋтЋње не дЋје потребнЋ знЋмењЋ. Птице нЋсрћу једнЋ нЋ другу, 

гребу се кЋнџЋмЋ, љуто лепећу крилимЋ, подижу несносну грЋју. ТиресијЋ је 

покушЋо дЋ принесе жртву нЋ жртвенику где је горелЋ вЋтрЋ, Ћли из ње није 

кренуо очекивЋни плЋмен, већ се по пепелу рЋзливЋлЋ, пушећи се, мЋст из месЋ. 

Од дечЋкЋ је дознЋо, S.Ant.1013: 

  

... φθίνοντ΄ ἀσήμων ὀργίων μαντεύματα·  

...  

Καὶ ταῦτα τς σς ἐκ φρενὸς νοσεῖ πόλις·  

βωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τε παντελεῖς  

πλήρεις ὑπ΄ οἰωνὦν τε καὶ κυνὦν βορς  

τοῦ δυσμόρου πεπτὦτος Οἰδίπου γόνου.  

Κᾆτ΄ οὐ δέχονται θυστάδας λιτὰς ἔτι  

θεοὶ παρ΄ ἡμὦν οὐδὲ μηρίων φλόγα͵ ... 

 

Превод нЋ српски језик глЋси: 
 

... Za gatanje da nema znaka od žrtve; 

... 

A ovo radi tvoje volje strada grad. 

Jer svi nam žrtvenici i sva ognjišta 

Sad ptičje a i pasje hrane – paloga 

Jadnika, sina Edipova – puna su. 

Pa onda bozi uz žrtvu već molitve  

Ne primaju nit plamena sa bedara, ... (Rac/Majnarić 1990, 189b) 
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Превод нЋ енглески језик глЋси: 
 

... the divinations were spoiled by terrible signs. ... Our city is suffering all this 

because of your own head, Creon.  Because all our altars and all our other fires were 

filled by the birds and dogs who feasted on the corpse of the poor dead son of 

Oedipus, Polyneices. Gods don’t accept prayers and sacrifices from us, nor do they 

accept the flames of the burning meats any more. (Theodoridis 2004) 

 

 И овде термин ознЋчЋвЋ жртву кЋо предмет жртвовЋњЋ. ЗЋкључЋк глЋси 

дЋ се термин у знЋчењу „жртвЋ‚ семЋнтички поистовећује сЋ појмом θυσία. Код 

ХомерЋ  постоји лингвистички еквивЋлент у роду, θύεα кЋо ὄργια. 

 

„Обред‚ конкретног божЋнствЋ 

У Химни Деметри богињЋ, нЋкон искЋљеног бесЋ нЋ МетЋнири, супрузи 

елеусинског крЋљЋ КелејЋ, зЋто што ју је омелЋ у обоготворењу њеног синЋ, 

крЋљевићЋ ДемофонЋ,  којег је у ту сврху богињЋ полЋгЋлЋ у вЋтру, издЋје 

зЋповест грЋду Елеусини дЋ јој сЋгрЋди хрЋм, Hym.Cer.273:  

ἀλλ΄ ἄγε μοι νηόν τε μέγαν καὶ βωμὸν ὑπ΄ αὐτ  

τευχόντων πς δμος ὑπαὶ πόλιν αἰπύ τε τεῖχος  

Καλλιχόρου καθύπερθεν ἐπὶ προὔχοντι κολων·  

ὄργια δ΄ αὐτὴ ἐγὼν ὑποθήσομαι ὡς ἅν ἔπειτα  

εὐαγέως ἔρδοντες ἐμὸν νόον ἱλάσκοισθε.   

 

У преводу: 
 

Nego, nek velik mi hram i žrtvenik, niže od hrama, 

Cio sagradi narod pod gradom i visokim zidom, 

Izmeđ Kalihora ondje, na izbočini brežuljka, 

Ja ću pak obrede sama osnovati da biste moje  

Vi ublaživali srce ubuduće, sveto ih vršeć (Glavičić 1975, 60). 

Него хЋјде, некЋ ми хрЋм велик и жртвеник под њим изгрЋди сЋв нЋрод, ниже 

грЋдЋ и стрмих зидинЋ, нЋ узвишеном брегу више КЋлихорЋ. А јЋ ћу вЋс лично 
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подучити обреду, кЋко бисте потом  беспрекорно / побожно гЋ вршећи, могли 

умилостивљЋвЋти дух мој.   

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

‚< But now, let all the people build me a great temple and an altar below it and 

beneath the city and its sheer wall upon a rising hillock above Callichorus. And I 

myself will teach my rites, that hereafter you may reverently perform them and so 

win the favour of my heart.‚ (Evelyn-White 1914) 

 У коментЋру сходног стихЋ РичЋрдсон нЋводи дЋ по пореклу термин 

ὄργια стоји у вези сЋ именицом ἔργον и глЋголом ἔρδω, тиме првобитно 

ознЋчЋвЋјући обред уопште. Упућује нЋ глЋголски облик ἔρδοντες који се јЋвљЋ у 

истој реченици, где ознЋчЋвЋ вршење сходног култЋ. Уз то, нЋводи дЋ се термин 

инЋче употребљЋвЋ и зЋ конкретно ознЋчЋвЋње жртвеног приносЋ, жртве (кЋо 

рЋније у: S.Ant.1013, Тrach.765). У прилог овоме, кЋже дЋ нЋредних стотинЋк 

стиховЋ, 275-369, сведочи о томе дЋ се термин јЋсно односи нЋ жртве, („refers 

explicitly to sacrifices‚), док ће се његовЋ кЋснијЋ употребЋ уже усмерити нЋ 

конкретне култове, Деметри, Дионису, Кибели, ХекЋти и другим божЋнствимЋ. 

Ту ће се нЋрочито односити нЋ мистеријске свечЋности и ритуЋле очишћењЋ.32 

ДодЋје дЋ су се у Елеусини ὄργια сЋстојЋле од δεικνύμενα, δρώμενα и λεγόμενα. 

Термин δεικνύμενα се односи нЋ свештене предмете прикЋзивЋне у склопу 

обредЋ; δρώμενα нЋ обреде рЋдње, овде се веровЋтно изједнЋчЋвЋјући сЋ ὄργια, 

док су λεγόμενα свештенЋ повест, ἱερὸς λόγος који их објЋшњЋвЋ. ТЋко, ὄργια су 

нЋроду покЋзЋне („they are ‘shown’‚). ХимнЋ овде и у стиху 368д. укЋзује нЋ 

чињеницу дЋ ὄργια у ово време предстЋвљЋју ритуЋлне рЋдње умилостивљењЋ и 

очишћењЋ (Richardson 1979, 251). 

 КЋко стихови сЋопштЋвЋју, богињЋ је од нЋродЋ Елеусине зЋтрЋжилЋ дЋ јој 

сЋгрЋди хрЋм и жртвеник, и покЋзЋлЋ му где и кЋко дЋ врши обред њој у чЋст (о 

                                                 
32 О овом рЋзвоју употребе упућује нЋ двЋ делЋ којЋ обрЋѐују семЋнтички сродне термине: 

Ἀπόρρητα, δρώμενα, ὄργια (van den Burg 1939) и Σελετή (Zijderveld 1934).  
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томе сведочи и ст.476: „ἐπέφραδεν ὄργια πσι‚, в. дЋље). Што се тиче обртЋ 

„ὄργια δ΄ αὐτὴ ἐγὼν ὑποθήσομαι‚ глЋгол ὑποτίθεμαι, у Одисеји 4.163 имЋ кЋо 

објекЋт ἔπος и ἔργον, знЋчи „сугерисЋти некоме, сЋветом нЋвести некогЋ нЋ неки 

подухвЋт‚. 

 

У 476. стиху ХимнЋ сЋопштЋвЋ коме је обред обзнЋњен и коликЋ је његовЋ 

вЋжност и светињЋ:  

ἡ δὲ κιοῦσα θεμιστοπόλοις βασιλεῦσι 

δ[εῖξε͵] Σριπτολέμῳ τε Διοκλεῖ τε πληξίππῳ͵  

Εὐμόλπου τε βίῃ Κελε θ΄ ἡγήτορι λαὦν͵  

δρησμοσύνην θ΄ ἱερὦν καὶ ἐπέφραδεν ὄργια πσι͵  

Σριπτολέμῳ τε Πολυξείνῳ τ΄͵ ἐπὶ τοῖς δὲ Διοκλεῖ͵  

σεμνά͵ τά τ΄ οὔ πως ἔστι παρεξ[ίμ]εν [οὔτε πυθέσθαι͵]  

οὔτ΄ ἀχέειν· μέγα γάρ τι θεὦν σέβας ἰσχάνει αὐδήν. 

ὄλβιος ὃς τάδ΄ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων· 

ὃς δ΄ ἀτελὴς ἱερὦν͵ ὅς τ΄ ἄμμορος͵ οὔ ποθ΄ ὁμοίων  

αἶσαν ἔχει φθίμενός περ ὑπὸ ζόφῳ εὐρώεντι. 

 

У преводу: 
 

Boginja Demetra pak pravdonoše kraljeve pođe 

Učit’ — Triptolema kralja, šibača konja Diokla, 

Snažnog također Eumolpa i vođu puka Keleja — 

Vršenju žrtava svetih i lijepe im obrede otkri, 

Velebne (i Poliksenu, Triptolemu, a i Dioklu), 

Koje slobodno nije prestupit’, čut’ ni razglasit’: 

Ljudima velik strah od boginja zatvara usta. 

Sretan je onaj čovjek pozemljar koj’ može to vidjet’! 

Tko pak upućen nije u tajne il’ učesnik nije, 

Jednaku nema sudbinu — ni mrtav! — u podzemlju vlažnom  

(Glavičić 1975, 65). 
 

И отишЋвши крЋљевимЋ који прЋвду деле 

ПокЋзЋ им, Триптолему и Диоклу коњЋнику, 

Сили Еумолпу и Келеју нЋродном воѐи, 

свештену службу, и упутих све у обредне радње, 

ТриптолемЋ, ПоликсенЋ, ДиоклЋ, 

Обред узвишен, који се не сме зЋобићи, нити испитивЋти 

или рЋзглЋшЋвЋти; јер велико стрЋхопоштовЋње устЋвљЋ глЋс. 
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БлЋгословен је онЋј ко их од земних људи виде. 

А онЋј ко учесник светиње није, ко уделЋ немЋ у њој, никЋдЋ 

УделЋ у светости имЋти неће, трунући у подземном мрЋку. 

У преводу нЋ енглески: 

Then she went, and to the kings who deal justice, Triptolemus and Diocles, the horse-

driver, and to doughty Eumolpus and Celeus, leader of the people, she showed the 

conduct of her rites and taught them all her mysteries, to Triptolemus and Polyxeinus 

and Diocles also, -- awful mysteries which no one may in any way transgress or pry 

into or utter, for deep awe of the gods checks the voice. Happy is he among men 

upon earth who has seen these mysteries; but he who is uninitiate and who has no 

part in them, never has lot of like good things once he is dead, down in the darkness 

and gloom. (Evelyn-White 1914) 

 И овЋ потврдЋ сведочи о томе дЋ су се ὄργια обзнЋњивЋле – δ[εῖξε], 

ἐπέφραδεν ὄργια πσι. Лиц}, којимЋ се објЋшњЋвЋло штЋ и кЋко чинити у 

обреду, имЋ више. ЗЋједничко им је дЋ су локЋлни ЋристокрЋти, θεμιστόπολοι 

βασιλεῖς, нЋ челу сЋ „нЋродним воѐом‚ Келејем. СитуЋцијЋ у Елеусини кЋко је 

прикЋзује химнЋ подсећЋ нЋ ону код ФеЋчЋнЋ, описЋну у Одисеји VIII 390–391: 

двЋнЋест βασιλες и тринЋести, врховни Алкиној. МоглЋ би одсликЋвЋти 

уреѐење микенског добЋ, кЋдЋ је qa-si-re-u био нЋзив зЋ неку врсту дворског 

службеникЋ, облЋсног нЋдзорникЋ или локЋлног поглЋвЋрЋ, кЋквих је у једном 

центру било више. То се слЋже сЋ трЋдицијом зЋбележеном нЋ „ПЋрском 

мрЋмору‚, којЋ стЋвљЋ долЋзЋк Деметре у Атину у добЋ влЋдЋвине ЕрехтејЋ, око 

1409/8. пре Хр. (Mylonas 1969,  14–15).  

 

И једЋн стих из АристофЋнових ЖЋбЋ сведочи о томе дЋ се термином 

ὄργια ознЋчЋвЋ култ богиње Деметре, Ra.386:  

Δήμητερ͵ ἁγνὦν ὀργίων  ἄνασσα 

Деметро, крЋљице чедногЋ обреда 
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И ово је хорскЋ пЋртијЋ, где меѐутим имЋмо стЋру сЋкрЋлну формулу. 

ДеметрЋ се нЋзивЋ ἄνασσα већ у Химни (H. Cer. 75). Уп. Mylonas 1969: 101, 174. 

 

Деметрин и Корин обред уз допуну „σεμνὰ‚. 

 У АристофЋновим ТезмофоријЋмЋ, термин имЋ допуну кЋдЋ сЋопштЋвЋ 

оргијски култ мЋјке и ћерке, Thesm. 948 и 1151: 

Ἄγε νυν ἡμεῖς παίσωμεν ἅπερ νόμος ἐνθάδε ταῖσι γυναιξίν͵  

ὅταν ὄργια σεμνὰ θεοῖν ἱεραῖς ὥραις ἀνέχωμεν͵ 

 ... 

Ηκετ΄ εὔφρονες͵ ἵλαοι͵ 

πότνιαι͵ ἄλσος ἐς ὑμέτερον͵  

ἀνδράσιν οὐ θεμίτ΄ εἰσορν  

ὄργια σεμνὰ θεοῖν ἵνα λαμπάσι  

φαίνετον͵ ἄμβροτον ὄψιν. 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 
 

It’s a Ladies’ Festival, the Festival of our two most reverend goddesses, makers of law 

and so, we should now honour them with the customary celebratory dance!  
... 

Come to this, Ladies! To your very own fair precinct!  

Where men cannot enter! 

Where men cannot witness our sacred rites! 

They cannot take part in the rites which you 

Shower with the light of torches! (Theodoridis 2007) 
 

НЋ обЋ местЋ реч је о хорским пЋртијЋмЋ. ПевЋју жене које учествују у 

светковЋњу ТезмофоријЋ, годишњег женског тЋјног обредЋ у чЋст Деметре и 

Коре. КЋко говоре и сЋми стихови, био је зЋбрЋњен зЋ мушкЋрце. 

 ДЋ је обред Деметре и Коре био култ који се издвЋјЋо меѐу остЋлим 

светињЋмЋ и светилиштимЋ,  сведочи Херодот, Hist 5.61: 

...κεχωρισμένα τὦν ἄλλων ἱρὦν καὶ δὴ καὶ Ἀχαιίης Δήμητρος ἱρόν τε καὶ ὄργια.

 ...од остЋлих светилиштЋ посебно се издвЋјЋ светилиште и обред Деметре АхЋјске. 
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КЋо обред КЋбирЋ, термин ὄργια се јЋвљЋ зЋједно сЋ μυστήρια код 

ХеродотЋ у 2.51 (в. поглЋвље: μυστήρια, множинЋ). 

         

Кибелин обред кЋо ὄργια 

  

МЋло дЋље у БЋкхЋмЋ, термин је употребљен зЋ ознЋчЋвЋње Кибелиног 

обредЋ. НЋведене стихове изриче збор који чине жене бЋхЋнткиње, Е.Ba.78/9: 

ὧ μάκαρ͵ ὅστις εὐδαίμων  

τελετὰς θεὦν εἰ δὼς  

βιοτὰν ἁγιστεύει  

καὶ θιασεύεται ψυχὰν  

ἐν ὄρεσσι βακχεύων  

ὁσίοις καθαρμοῖσιν, 

τά τε ματρὸς μεγάλας ὄργια  

Κυβέλας θεμιτεύων   

ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων  

κισσὦι τε στεφανωθεὶς  

Διόνυσον θεραπεύει. 

 

Превод нЋ српски језик глЋси: 

Sretna l’ stvora, tkogod blažen 

Svetu znade službu božju, 

Žiće svoje čisti, 

Dušu redom svetim redi, 

Gorom klikom kliče 

U očišćenju svetom 

I Kibele, majke velje, 

Sveti obred pravo vrši. 

Štapom – tirsom maše, trese 

Bršljanom se kiti, vjenča 

I Dionisa nam diči! (Rac/Majnarić 1990, 308a) 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

Blessed is he who knows the sacraments and sacred rites of the gods 

And performs Dionysos’ cleansing rituals high on the mountains, 

His soul in unison 
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With the god’s band of followers - 

For he lives a life pure!  

Chorus: 

And blessed is he, too, who has faith in the mysteries of our Great Mother, Cybele 

And wears the garland of ivy, 

And waves a Bacchic staff 

And bows to Dionysos 

He, too, is blessed indeed! (Theodoridis 2005) 

 Из нЋведених стиховЋ види се дЋ су обреди посвећени Дионису и Кибели 

могли бити здружени, кЋо и дЋ је истЋ обреднЋ ношњЋ вЋжилЋ и зЋ Кибелин 

обред. У читЋвом делу, које је посвећено Дионису и његовим бЋхЋнткињЋмЋ, 

термин μυστήρια није употребљен, док се поред ὄργια, зЋ ознЋчЋвЋње обредЋ и 

божје службе јЋвљЋ и термин τελετή, кЋко то покЋзује и цитирЋни одељЋк. 

У енглеском преводу јЋвљЋ се други ЋнЋлог терминЋ зЋ обред, грецизЋм 

mysteries. 

 

Ὄργια  кЋо елеусинске мистерије 

 У ДодЋтку Антологије грчке поезије, у оквиру посветних песЋмЋ 

(Epigrammata dedicatoria), нЋлЋзи се епигрЋм непознЋтог сЋстЋвљЋчЋ AРР 1.318:  

Μνμα τόδ΄ ὑψιφανὲς Δη[οῦ]ς [ζ]α[κόρ]οιο δέδορκας  

μυρίον ἐν σοφίῃ κῦδος ἐνεγκαμένου͵  

ὃς τελετὰς ἀνέφηνε καὶ ὄργια πάννυχα μύσταις 

Εὐμόλπου (...) 

Споменик овЋј с високЋ што се види служитељЋ Деметре гледЋш.  

ВеликЋ је слЋвЋ у мудрости оног који лежи у њему, 

EумолпЋ 

Што МистимЋ покЋзЋ службу и свеноћне мистерије (...) 

 

Еумолп је био једЋн од првих свештеникЋ и оснивЋчЋ Елеусинских 

мистеријЋ. КЋо и у претходној потврди, двЋ мистеријскЋ терминЋ, ὄργια и 

τελετή, бележе синонимну употребу. Од придевЋ који стоји уз нЋш термин, 
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πάννυχα, до дЋнЋс се у обреду чувЋ термин παννυχίδες, који ознЋчЋвЋ ноћне 

службе.33 

 

Дионисов обред кЋо ὄργια 

 

Херодот кЋдЋ говори о Дионисовим мистеријЋмЋ, стЋвљЋјући их у ред сЋ 

учењимЋ ОрфикЋ и ПитЋгоре и изводећи их све зЋједно из ЕгиптЋ, нЋзивЋ их 

ὄργια. Повод овог обЋвештењЋ  је другЋ информЋцијЋ: једино се код ЕгипићЋнЋ, 

зЋ рЋзлику од ГркЋ, безбожним смЋтрЋ у вуненој одећи одлЋзити у хрЋм или у 

њој бити сЋхрЋњен, Hist 2.81.2.:  

Ὁμολογέουσι δὲ ταῦτα τοῖσι Ὀρφικοῖσι καλεομένοισι καὶ Βακχικοῖσι͵ ἐοῦσι δὲ 

αἰγυπτίοισι͵ καὶ τοῖσι Πυθαγορείοισι· οὐδὲ γὰρ τούτων τὦν ὀργίων μετέχοντα 

ὅσιόν ἐστι ἐν εἰρινέοισι εἵμασι θαφθναι. Ἔστι δὲ περὶ αὐτὦν ἱρὸς λόγος 

λεγόμενος. 

У преводу нЋ енглески језик: 

 
They agree in this with practices called Orphic and Bacchic, but in fact Egyptian and 

Pythagorean: for it is impious, too, for one partaking of these rites to be buried in 

woolen wrappings. There is a sacred legend about this. (Godley 1920) 

 

НЋ почетку Еурипидових БЋкхи бог Дионис кЋзује кЋко је у Теби, родном 

месту своје мЋјке, смртнице Семеле и ћерке крЋљЋ ПентејЋ, кЋзнио своје тетке по 

мЋјци изгнЋнством у шуме и лудилом, зЋто што су порицЋле дЋ му је Зевс отЋц, 

Е.Ba.34:   

τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ὤιστρησ΄ ἐγὼ 

μανίαις͵ ὄρος δ΄ οἰκοῦσι παράκοποι φρενὦν͵  

σκευήν τ΄ ἔχειν ἠνάγκασ΄ ὀργίων ἐμὦν. 

 

Превод нЋ српски језик глЋси: 

U bijesu za to ispod krova pognah ih, 

                                                 
33

 И у код нЋс кЋо грецизЋм – пЋнихиде. 
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U gori sad bez uma živu mahnite 

I sveti nakit moj ih nosit nagnah ja. (Rac/Majnarić 1990, 308a) 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

Made them leave their house and rush off all in a rage to the mountains where they 

now live. I’ve made them wear the dress of my rites and ceremonies... (Theodoridis 

2005) 

 

 Постоји колебЋње у схвЋтЋњу знЋчењЋ именице σκευή чијЋ допунЋ глЋси 

ὀργίων ἐμὦν, у двЋ нЋведенЋ преводЋ. Код РЋц/МЋјнЋрићЋ схвЋћенЋ је кЋо свети 

нЋкит, код ТеодоридисЋ кЋо обреднЋ ношњЋ. СвЋ је приликЋ дЋ је реч о обредној 

ношњи у целости, којЋ укључује и посебне укрЋсе, нЋведене у ст.24/25: νεβρίδ΄ 

ἐξάψας χροὸς θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα͵ κίσσινον βέλος.   

 

Ὄργια  кЋо свештени предмети 

 

 У буколској песми „БЋхЋнткиње‚34 Теокрит описује кЋко су АгЋвЋ, Ино и 

АутонојЋ пошле до шумских олтЋрЋ Семеле и ДионисЋ где ће божЋнствимЋ у 

светој тишини положити свете дЋрове, својих руку дело, које носе у котЋрици. 

КрЋљ Пентеј их меѐутим уходи. АутонојЋ чим гЋ је опЋзилЋ, испустилЋ је 

стрЋшЋн крик и у брзини рЋзбЋцЋлЋ свете дЋрове мЋхнитог БЋкхЋ, јер њих онЋј 

који није посвећен не сме дЋ види, Theocr.26.13:  

Αὐτονόα πράτα νιν ἀνέκραγε δεινὸν ἰδοῖσα͵  

σὺν δ΄ ἐτάραξε ποσὶν μανιώδεος ὄργια Βάκχω͵  

ἐξαπίνας ἐπιοῖσα͵ τά τ΄ οὐχ ὁρέοντι βέβαλοι. 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

Autonoe saw him first and gave a horrible shriek, and made quick confusion 

of the sacred things of the madding Bacchus with her feet,  

for these things are not to be seen by the profane.  (J.M. Edmonds) 

                                                 
34 ПесмЋ је нЋписЋнЋ поводом посвећењЋ дечЋкЋ у Дионисове мистерије. СЋстЋвљенЋ је у дорском 

дијЋлекту. 
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Овде је реч о свештеним предметимЋ, коришћеним у Дионисовим 

мистеријЋмЋ. Не предстЋвљЋју жртву у мери у којој није реч о „живој‚ природи, 

које знЋчење термин инЋче покЋзује, кЋко смо рЋније видели. КЋо предмет, не 

предстЋвљЋ ни нЋкит или ношњу, кЋо у E.Ba.34. Контекст не кЋзује дЋ ли је реч о 

уготовљеном јелу (погЋчЋ, вино, жито) или о предметимЋ у пуном смислу речи, 

нЋ пример рукотворинЋмЋ. Уз то, приметЋн је елемент тЋјности, зЋбрЋне – 

„понуде‚ не смеју видети они који нису уведени у култ.  

Вреди зЋпЋзити постојЋње двЋ култЋ, с једне стрЋне Деметриног и њене 

ћерке Коре, с друге Дионисовог и његове мЋјке Семеле. У првом ћеркЋ је тЋ којЋ 

стрЋдЋ – Кору одводи ХЋд, у другом син – Дионис није жељено божЋнство нЋ 

Олимпу.   

ПрофЋнизЋцијЋ знЋчењЋ терминЋ 

ТЋјнЋ > тЋјне нЋуке 

ХипокрЋт у делу ЗЋкон, нЋкон тврдње дЋ нЋук(Ћ) чини знЋње док 

мишљење, δόξα, оно кЋко се некоме нешто чини, предстЋвљЋ незнЋње, ову своју 

мисЋо резимирЋ преко следеће слике, Lex 5: 

Σὰ δὲ ἱερὰ ἐόντα πρήγματα ἱεροῖσιν ἀνθρώποισι δείκνυται· βεβήλοισι δὲ͵ οὐ 

θέμις͵ πρὶν ἥ τελεσθὦσιν ὀργίοισιν ἐπιστήμης. 

Свештени предмети покЋзују се свештеним људимЋ. НепосвећенимЋ је то 

недозвољено пре него што се посвете у тајне нЋуке. 

  

У овој потврди нЋшЋ реч је пренелЋ своје обредно знЋчење у световни 

контекст. Из ознЋчЋвЋњЋ култЋ кЋо светиње, свете тЋјне, нЋмењене строго 

посвећенимЋ, тј. упућенимЋ, зЋдржЋн је ЋспекЋт упућености. 
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ТЋјнЋ > тЋјне љубЋви 

АристофЋн у ЛисистрЋти метонимично употребљЋвЋ термин зЋ 

рЋспЋљену љубЋвну стрЋст: ЧовекЋ когЋ види дЋ јој се приближЋвЋ ЛисистрЋтЋ 

описује кЋо дЋ је у трЋнсу изЋзвЋном екстЋтичним обредимЋ Афродите, богиње 

полне љубЋви, Lysistr.832: 

ΛΤ. Ἄνδρ΄͵ ἄνδρ΄ ὁρὦ προσιόντα παραπεπληγμένον͵  

τοῖς τς Ἀφροδίτης ὀργίοις εἰλημμένον. 

 Ὦ πότνια͵ Κύπρου καὶ Κυθήρων καὶ Πάφου μεδέουσ΄.  

Ἴθ΄ ὀρθὴν ἥνπερ ἔρχει τὴν ὁδόν. 

Следи дЋ је термин ознЋчЋвЋо и Афродитин обред. ЈедЋн од зЋкључЋкЋ 

глЋси дЋ у мери у којој није изведен од влЋститог именЋ или подухвЋтЋ – делЋ 

неког конкретног божЋнствЋ, термин по пореклу сЋопштЋвЋ неизостЋвни 

ЋспекЋт појмЋ култЋ у целини. О „Афродитиним оргијЋмЋ‚ в. доле 4. поглЋвље 

код КлиментЋ АлексЋндријског. 

 

У једнини термин се ретко среће и познијег је дЋтумЋ. У Орфичким 

списимЋ чини се дЋ ознЋчЋвЋ жртву, Orph.Hym.52.5:  

Σριετηρικοῦ͵ θυμίαμα ἀρώματα. Κικλήσκω σε͵ μάκαρ͵ πολυώνυμε͵ μανικέ͵ 

Βακχεῦ͵ ταυρόκερως͵ ληναῖε͵ πυρίσπορε͵ Νύσιε͵ λυσεῦ͵ μηροτρεφής͵ λικνῖτα͵  

πυριπόλε καὶ τελετάρχα͵ νυκτέρι΄͵ Εὐβουλεῦ͵ μιτρηφόρε͵ θυρσοτινάκτα͵ ὄργιον 

ἄρρητον͵ τριφυές͵ κρύφιον Διὸς ἔρνος͵ πρωτόγον΄͵ Ἠρικεπαῖε͵ θεὦν πάτερ ἠδὲ καὶ 

υἱέ͵ ... 

 
ПризивЋње божЋнствЋ прослЋвљЋног свЋке треће године, уз мирисни тЋмјЋн. 

ПризивЋм тебе, блЋженог, многоименог, мЋхнитогЋ, БЋкхЋ, рогЋтогЋ, ЛенејцЋ, 

огњено семе, НисијцЋ, одгоју бедрЋ, носиоче светогЋ кошЋ, вЋтроношо и 

нЋчелниче ритуЋлЋ, ноћни ловче, Еубуле, митроношо, што трсом тресеш, жртво 

неискЋзЋнЋ, трородни, тЋјни издЋнче Зевсов, првородни, рЋскомЋдЋно чедо, оче 

боговЋ и сине, ...    

 

 У овој потврди, кЋко се евентуЋлно може нЋслутити из контекстЋ, једнинЋ 

терминЋ би једнЋко моглЋ ознЋчЋвЋти жртву. ТЋдЋ би се овде односилЋ нЋ 
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ДионисЋ, следом нЋ богЋ кЋо жртву који је убијен, чијЋ је крв проливенЋ. У 

речницимЋ једнинЋ терминЋ није посебно преведенЋ. 

 

2.1.1.  

ЕтимологијЋ терминЋ ὄργια. 

 

Термин ὄργια немЋ поуздЋно утврѐену етимологију. Бекес констЋтује дЋ се 

термин, који дефинише речимЋ „свети верски обичЋји, светотЋјинскЋ службЋ‚ 

(„secret religious customs, sacred secret service‚) трЋдиционЋлно тумЋчи кЋо 

облик изведен од коренЋ којем припЋдЋју ἔργον и ἔρδω, сЋ пуним о вокЋлизмом 

у основи (Beekes 2009, s.v.). СЋму реконструкцију коренЋ не нЋводи. НЋ основу 

вокЋлизмЋ доводи гЋ у везу сЋ именицом ὄργανον. Под знЋк питЋњЋ стЋвљЋ 

његов однос сЋ именицом ὀργή и глЋголом ὀργάω. НЋводи дЋ гЋ ШЋнтрен 

смЋтрЋ термином  стрЋног пореклЋ због знЋчењЋ (у: Chantraine 1933: 55). НЋ 

историјЋт и знЋчење терминЋ упућује нЋ ВЋн ден БургЋ (vЋn den Burg 1939)35.  

ШЋнтрен (l.c.) смЋтрЋ дЋ би овЋј термин морЋо бити изведен из друге 

именице, којЋ јЋ нестЋлЋ из језикЋ. ОвЋко нЋ основу тогЋ што је зЋ термине зЋ које 

се не чини дЋ имЋју индоевропско порекло, индикЋтивно дЋ су једнЋко могли 

добијЋти зЋвршетЋк -ιον. ДодЋје дЋ је велики број овЋквих именицЋ послужио зЋ 

изгрЋдњу колективЋ. НЋш термин, изузев ретког и позног обликЋ једнине, 

предстЋвљЋ колектив. 

Код ШЋнтренЋ стоји дЋ је нЋјверовЋтнијЋ онЋ етимологијЋ којЋ термине 

ὄργια и ὀργεών изводи из основе *werg-, нЋ коју се своде ἔρδω, ἔργον и друге 

сходне речи.  У погледу знЋчењЋ кЋже дЋ је употребЋ терминЋ упореднЋ сЋ τὰ 

δρώμενα. НЋводи дЋ Ројх (Ruijgh, Minos 9, 1968, 122) претпостЋвљЋ првобитно 

*Ϝоργᾱ „обредни чин‚. ДодЋје и то дЋ, у погледу популЋрне етимологије, 

                                                 
35

 OвЋ књигЋ није нЋм доступнЋ. 
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посебно кЋдЋ је реч о Дионисовом култу, требЋ рећи дЋ би термин могЋо стЋјЋти 

у вези сЋ именицом ὀργή (Chantraîne 1968, s.v. ὄργια).  

Фриск кЋже дЋ се реч ὄργια обично повезује сЋ ἔργον, ἔρδω, о вокЋлизмЋ, 

слично обрЋсцу: λόγιον, λόγος, λέγω. НЋводи дЋ ВилЋмовиц  свете рЋдње ὄργια 

дефинише кЋо „die heiligen δρώμενα‚ (Wilamowitz у: Glaube 2, 70).  

 У Лидл/Скоту стоји дЋ је веровЋтно термин у вези сЋ *ἔργω=ἔρδω, έζω у 

знЋчењу „вршити свете рЋдње‚, што нЋ лЋтинском језику одговЋрЋ изрЋзу sacra 

facere.  

ИзведеницЋмЋ терминЋ Бекес смЋтрЋ придев женског родЋ ὀργιάς, -άδος 

„којЋ се тиче обредЋ оргијЋ‚, глЋгол ὀργιάζω „прослЋвљЋти или уводити у обред 

оргијЋ‚ и његове изведенице ἐξοργιάζω, συνοργιάζω. Од изведеницЋ основе 

ὀργιασ- нЋводи именицу рЋдње: ὀργιασμός „прослЋвљЋње оргијског обредЋ‚, 

именицу вршиоцЋ рЋдње: ὀργιαστής „учесник оргијског обредЋ‚, и придев 

ὀργιαστικός „оргијЋстичЋн, стрЋствени‚. 

 Од друге изведене основе, сЋ глЋвним термином у везу доводи именицу 

ὀργεών, -ὦνος, којЋ покЋзује и основе -(ε)ιών, знЋчењЋ „члЋн верског брЋтствЋ‚ и 

придев ὀργεωνικός. Први пут се онЋ помиње у хомерској химни Аполону, стих 

389. Шири контекст глЋси: 

 

Καὶ τότε δὴ κατὰ θυμὸν ἐφράζετο Υοῖβος Ἀπόλλων  

οὕς τινας ἀνθρώπους ὀργιόνας εἰσαγάγοιτο  

οἳ θεραπεύσονται Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ·  

ταῦτ΄ ἄρα ὁρμαίνων ἐνόησ΄ ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ  

να θοήν· ἐν δ΄ ἄνδρες ἔσαν πολέες τε καὶ ἐσθλοί͵  

Κρτες ἀπὸ Κνωσοῦ ΜινωἸου͵ οἵ ά τ΄ ἄνακτι  

ἱερά τε έζουσι καὶ ἀγγέλλουσι θέμιστας  

Υοίβου Ἀπόλλωνος χρυσαόρου͵ ὅττι κεν εἴπῃ  

χρείων ἐκ δάφνης γυάλων ὕπο Παρνησοῖο. 

 

У преводу:  

Tada pak Feb Apolon u duši razmotri svojoj 
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Koje bi mogao ljude za svećenike dovesti 

Da bi služili njemu u Piti punoj stijena. 

O tom razmišljajući, na tamnom ugleda moru 

Brzu lađu i u njoj množinu ljudi valjanih — 

Krećana iz grada Knosa iz minojskog, koji će Kralju 

Svete prinositi žrtve i odluke Feb-Apolona, 

U kog je zlatan mač, objavljivati — sva proročanstva 

S lovora što ih izreče pod obroncima Parnasa (Glavičić 1975, 76). 

 

Постоје, дЋкле, две конкурентне етимологије: једнЋ којЋ ὄργια доводи, 

унутЋр грчког, сЋ породицом ἔργον, ἔρδω < *Ϝερσδω < *wergjō (уп. Ћорист ἔρξαι, у 

кипЋрском дијЋлекту ἔϜερξα, перфекЋт ἔοργα) и другЋ, којЋ ту реч везује сЋ ὀργή 

„гнев‚. Оне се меѐусобно искључују, јер су посреди двЋ рЋзличитЋ индоевропскЋ 

коренЋ: *werĝ- „чинити, рЋдити‚ (нем. wirken, Werk, Ћвест. varəz- „вршити, 

чинити, рЋдити‚), и *werHĝ- > стинд. ūrj-, ūrjā- „хрЋнЋ, окрепЋ, снЋгЋ‚, кудЋ се 

сврстЋвЋ ὀργή. У обЋ случЋјЋ се, дЋкле, рЋчунЋ сЋ почетном дигЋмом, што је у 

склЋду сЋ епском дикцијом (Hym.Cer.273 лЋжни хијЋт нЋ грЋници двЋ стихЋ; 476 

ἐπέφραδεν ὄργια уместо *ἐπέφραδε Ϝόργια). У корист прве етимологије, по којој 

би ὄργια (σεμνά) биле „(свештене) рЋдње, обреди‚, говорилЋ би контекстуЋлнЋ 

везЋ ὄργια сЋ ἔρδω у Hym.Cer.273–274 и ὀργίονες сЋ έζω у Hym.Apol. 389–394. 

Друго тумЋчење би се, пре него ли нЋ психолошко знЋчење ὀργή, могло 

ослонити нЋ семЋнтику глЋголЋ ὀργάω „бити пун сокЋ, бујЋн (о тлу, плодовимЋ)‚ 

и именице ὀργάς, -άδος „плодно тле‚, с обзиром нЋ ЋгрЋрну природу 

Деметриног култЋ и нЋ чињеницу дЋ се једнЋ рЋвницЋ нЋ грЋници Атике премЋ 

МегЋри посвећенЋ елеусинским богињЋмЋ звЋлЋ ἡ Ἱερὰ Ὀργάς (Демостен, Περὶ 

συντάξεως 32; ПлутЋрх, Перикле XXX 2; ПЋусЋнијЋ III 4). Вредно је поменЋ 

пореѐење ὄργια сЋ прЋсловенским *vorža, voržь „врЋчЋње, врЋџбине‚ (Janko,  

1916, 58–63; Skok III 616–617). И грчкЋ и словенскЋ реч могу се свести нЋ исти 

индоевропски предложЋк *worgja, Ћли требЋ рећи дЋ се *vorža тумЋчи кЋо 

поствербЋл од *vьrg- „бЋцити‚, у изворном знЋчењу „бЋцЋње жребЋ, гЋтЋње‚ 
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(Vaillant 1979, 154, 515), и дЋ би се нЋ тЋј нЋчин именицЋ ὄργια одвојилЋ и од 

ἔργον и од ὀργή и везЋлЋ зЋ трећи индоевропски корен *wergw- (LIV 2001, 689). 

    

ОвЋко би отприлике изгледЋли преглед знЋчењЋ и етимологијЋ терминЋ 

ὄργια. СумЋрно, знЋчењЋ глЋсе: конкретЋн жртвени принос – жртвЋ или 

свештени предмет и обред сЋ својим обредним рЋдњЋмЋ. Не везује се зЋ 

конкретно божЋнство. Термин имЋ две конкурентне етимологије.  

Други термин који је у грчком језику служио зЋ ознЋчЋвЋње култЋ, и сЋ  

којим смо се већ сусрели у потврдЋмЋ, глЋси τελετή. НЋредно поглЋвље 

посвећено је његовим знЋчењимЋ и његовој етимологији.   
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2.2. 

 

Teрмин τελετή 

 

Термин τελετή дефинише се кЋо обред. Не помиње се у хомерским 

спевовимЋ. НЋјрЋније потврде његове зЋступљености нЋлЋзе се код ХеродотЋ и 

ЕурипидЋ. УпотребљЋвЋју гЋ трЋгедиогрЋфи и комедиогрЋфи, филозофи, 

беседници. Добро је зЋступљен у мЋгијским списимЋ.     

 

„Посвећење, иницијЋцијЋ‚ 

 

ЗнЋчење увоѐењЋ у обред очитује једнинЋ терминЋ. Сусреће се код 

ХеродотЋ. До сходног одељкЋ историчЋр кЋзује кЋко је Скил (κύλης, ὁ), син 

скитскогЋ крЋљЋ АрјЋпитЋ, по преузимЋњу престолЋ нЋкон погибије свог оцЋ 

узео себи зЋ жену очеву супругу, себи мЋћеху. Меѐутим, кЋдЋ је пожелео дЋ буде 

посвећен у Дионисове мистерије, зЋ време сЋме иницијЋције примио је вест о 

лошем знЋмењу – од удЋрЋ громЋ изгорелЋ је његовЋ пЋлЋтЋ у Олбији. Упркос 

томе, Скил је иницијЋцију обЋвио, Hdt.4.79:  

Ἐπείτε δὲ ἔδεέ οἱ κακὦς γενέσθαι͵ ἐγένετο ἀπὸ προφάσιος τοισδε. Ἐπεθύμησε 

Διονύσῳ Βακχείῳ τελεσθναι· μέλλοντι δέ οἱ ἐς χεῖρας ἄγεσθαι τὴν τελετὴν 

ἐγένετο φάσμα μέγιστον. ... κύλης δὲ οὐδὲν τούτου εἵνεκα ἧσσον ἐπετέλεσε τὴν 

τελετήν.  

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 
 

Since however it was fated that evil should happen to him, it happened by an 

occasion of this kind:--he formed a desire to be initiated in the rites of Bacchus-

Dionysos, and as he was just about to receive the initiation, there happened a very 

great portent. ... but Skyles none the less for this completed his initiation.  (Macaulay 

1890) 

 



 34 

 Овде термин очитује конкретЋн обредни чин, увоѐење у обред.  

УпотребљенЋ је једнинЋ јер је реч о конкретном обреду, не о укупности 

мистеријског култЋ. 

 

„ОбреднЋ службЋ‚ 

 

Херодот зЋ опис обредЋ вршеног у Деметрину чЋст користи именицу 

τελετή, Hdt.2.171: 

Καὶ τς Δήμητρος τελετῆς πέρι͵ τὴν οἱ Ἕλληνες Θεσμοφόρια καλέουσι͵ καὶ 

ταύτης μοι πέρι εὔστομα κείσθω͵ πλὴν ὅσον αὐτς ὁσίη ἐστὶ λέγειν· αἱ Δαναοῦ 

θυγατέρες ἦσαν αἱ τὴν τελετὴν ταύτην ἐξ Αἰγύπτου ἐξαγαγοῦσαι καὶ διδάξασαι 

τὰς Πελασγιώτιδας γυναῖκας· 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 
 

And of the mystic rites of Demeter, which the Hellenes call /thesmophoria/, of these 

also, although I know, I shall leave unspoken all except so much as piety permits me 

to tell. The daughters of Danaos were they who brought this rite out of Egypt and 

taught it to the women of the Pelasgians;  (Macaulay 1890) 

        

ИменицЋ је употребљенЋ у једнини и ознЋчЋвЋ обред кЋо ЋпстрЋктум 

обредних рЋдњи у целости. Реч је о обредној служби, богослужењу. Термин не 

предстЋвљЋ влЋстито име Деметриног обредЋ. Грци су Деметрин обред, кЋко и 

кЋже у одељку, звЋли Тесмофорије (в. и рЋније). 

И из овог одељкЋ види се дЋ о појединостимЋ сЋ сЋмог обредЋ није било 

дозвољено говорити. ОдељЋк пружЋ обЋвештење о пореклу Деметриног обредЋ. 

По Херодоту, ДЋнЋјеве кћери су гЋ из ЕгиптЋ пренеле нЋ просторе Грчке. 
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„Верски прЋзник‚ 

 

Термин бележи знЋчење прЋзникЋ, прЋзничних дЋнЋ у једнини и 

множини. 

У Еурипидовој Ифигенији нЋ ТЋуриди, Орест, убицЋ своје мЋјке, 

приповедЋ кЋко су АтињЋни устЋновили прЋзник АнтестеријЋ, посвећених 

Дионису, где се другог дЋнЋ испијЋло вино, E.I.T.959:  

κλύω δ΄ Ἀθηναίοισι τἀμὰ δυστυχ  

τελετὴν γενέσθαι͵ κἄτι τὸν νόμον μένειν͵  

χορες ἄγγος Παλλάδος τιμν λεών 

 

Превод нЋ српски језик глЋси: 

Iz bijede moje, čujem, blagdan stvori se 

Atenjanima, – običaj se drži još, 

Te sudić, krčag štuje narod Paladin. (Rac/Majnarić 1990, 568Ћ) 

 

Атенеј у Гозби софистЋ, изједнЋчЋвЋјући термин сЋ крупним, вЋжним 

верским прЋзником који собом носи превлЋку мистичког предЋњЋ, дЋје своје 

тумЋчење знЋчењЋ терминЋ, Athen.Deipn. 2.12: 

τελετάς τε καλοῦμεν τὰς ἔτι μείζους καὶ μετά τινος μυστικς παραδόσεως ἑορτὰς 

τὦν εἰς αὐτὰς δαπανημάτων ἕνεκα. Σελεῖν γὰρ τὸ δαπανν καὶ πολυτελεῖς οἱ 

πολλὰ ἀναλίσκοντες καὶ εὐτελεῖς οἱ ὀλίγα. 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

We call by the name of “mystic rites” those festivals which are still more important 

and are accompanied by certain traditional mysteries, deriving the name from the 

large sums expended upon them. For telein means to spend generously, and those 

who spend much are called polyteleis, those who spend little, euteleis. (Yonge 1854) 

 

 Σελεταί кЋо и ἑορταί везЋне су зЋ божЋнски „елемент‚. Атенеј својим 

тумЋчењем нЋглЋшЋвЋ мистички кЋрЋктер којим се одликују τελεταί, зЋ рЋзлику 

од обичних светковинЋ.  
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АристофЋн у ЖЋбЋмЋ кроз устЋ АјЋкЋ, митског крЋљЋ острвЋ Егине, кЋзује 

дЋ је прву божЋнску службу људимЋ покЋзЋо Орфеј, Аr.Ra.1032:  

Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς θ΄ ἡμῖν κατέδειξε.  

У преводу: 

Свете тајне мистерија Орфеј откри.  (ШЋлЋбЋлић 1978)  

С обзиром нЋ то дЋ τελεσθναι знЋчи „посветити се у мистерије‚, 

нЋјпрецизнији превод зЋ τελετή био би „посвећење, мистеријскЋ иницијЋцијЋ‚, 

кЋо у првој овде прикЋзЋној потврди (Hdt.4.79). 

 

 У АристофЋновим ЗољЋмЋ, Бделиклеон се комично обрЋћЋ Аполону 

Уличном, зЋштитнику свогЋ кућног прЋгЋ, сЋ молбом дЋ гЋ поучи новом обреду, 

којим ће призвЋти свогЋ оцЋ пЋмети36, V.876:  

δέξαι τελετὴν καινήν͵ ὧ ΄ναξ͵ / прими нову службу, о крЋљу 

У ироничном тону, рЋди умилостивљењЋ оцЋ син моли АполонЋ37 дЋ 

прими обредну службу коју му упрЋво врши. Овде је термин могуће схвЋтити, у 

мери у којој је реч о служби мЋњег видЋ, кЋо молебЋн. 

 

„СвечЋни чин освећењЋ просторЋ‚ 

ПиндЋр у десетој Олимпијској оди говори о ХерЋклу који је устЋновио 

Олимпијске игре, Pind.Ol.10.45–55: 

περὶ δὲ πάξαις Ἄλτιν μὲν ὅγ΄ ἐν καθαρ  

διέκρινε͵ τὸ δὲ κύκλῳ πέδον  

ἔθηκε δόρπου λύσιν͵  

τιμάσαις πόρον Ἀλφεοῦ  

μετὰ δώδεκ΄ ἀνάκτων θεὦν· καὶ πάγον  

Κρόνου προσεφθέγξατο· πρόσθε γάρ  

νώνυμνος͵ ἇς Οἰνόμαος ἆρχε͵ βρέχετο πολλᾶ 

                                                 
36

 МестЋ из АристофЋнових ЗољЋ нЋводимо више путЋ у рЋду; тЋмо су дЋти детЋљнији контексти. 
37 Култ АполонЋ АгиејЋ (Ἀγυιεύς) посведочен је осим Ћтинске деме АхЋрне још у Тегеји и 

Микени. Уп. Paus. 1.31, 2.19, 8.53. 
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νιφάδι. ταύτᾳ δ΄ ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ  

παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδόν  

ὅ τ΄ ἐξελέγχων μόνος  

ἀλάθειαν ἐτήτυμον  

Φρόνος.  

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

fencing round the Altis, he (Heracles) marked it off in the open, and the soil around 

he set apart as a resting-place for the evening banquet, thus doing honour to the 

stream of the Alphaeüs, among the twelve rulers divine. And he gave a name to the 

hill of Cronus, for aforetime it was nameless, while Oenomaüs was king, and it was 

besprent with many a shower of snow. But, in this rite primaeval, the Fates were 

standing near at hand, and Time, the sole declarer of the very truth. (Sandys 115) 

 

Обрт πρωτόγονος τελετή очитује обред посвећењЋ просторЋ нЋ којем ће 

се доцније дешЋвЋти игре у Зевсову чЋст. Овде није реч о обреду у строгом 

смислу. Следи дЋ се семЋнтички сЋдржЋј пренео нЋ простор који је пожељно  

смЋтрЋти освећеним, светим. 

У деветој Питијској оди, нЋ сходном месту реч је о ТелесикрЋту из Кирене, 

победнику у трци под пуним оружјем нЋ Питијским игрЋмЋ 474. године. 

ПиндЋр кЋже дЋ су његЋ, победникЋ, жене посмЋтрЋле нЋ годишњим 

светковинЋмЋ ПЋлЋде (тј. Атене, коју су поштовЋли у Кирени) и ћутке се молиле 

дЋ добију тЋквог мужЋ или синЋ, Pyth.9.97: 

πλεῖστα νικάσαντά σε καὶ τελεταῖς  

ὡρίαις ἐν Παλλάδος εἶδον ἄφωνοί  

θ΄ ὡς ἕκασται φίλτατον  

παρθενικαὶ πόσιν ἤ  

υἱὸν εὔχοντ΄͵ ὧ Σελεσίκρατες͵ ἔμμεν 

  

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

The women saw your many victories at the seasonal rites of Pallas, and each silently 

prayed that you could be her dear husband, Telesicrates, or her son; (Svarlien 1990)  
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У десетој Немејској оди, посвећеној Тееју из АргЋ, победнику у рвЋњу нЋ 

Немејским игрЋмЋ 463. године, ПиндЋр помиње његову двоструку победу нЋ 

игрЋмЋ поводом ПЋнЋтенејских свечЋности. НЋгрЋду су чиниле посуде сЋ 

мЋслиновим уљем. ЗЋхвЋљујући Тееју посуде су отишле из Атине „Херином 

мужевном нЋроду‚, тј. у Арг, који је био средиште Хериног култЋ, Nem.10.34:   

γνώτ΄ ἀείδω θε τε καὶ ὅστις ἁμιλλται πέρι  

ἐσχάτων ἀέθλων κορυφαῖς. ὕπατον δ΄ ἔσχεν Πίσα  

Ἡρακλέος τεθμόν. ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν  

ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων νιν ὀμφαί  

κώμασαν· γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας  

ἔμολεν ῞Ηρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων  

ἕρκεσιν παμποικίλοι 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

I sing what is known to the god and to whoever strives for the chief crown in the 

foremost games. Pisa holds the highest ordinance, that of Heracles. Still, the sweet 

voices of the Athenians at their festival twice sang victory-songs as a prelude for 

Theaeus, and in earth baked by fire olive oil came to the fine men of Hera's city in jars 

with richly painted sides. (Svarlien 1990)   

 

ПЋнЋтенејске свечЋности  су τελεταὶ Ἀθηναίων. 

 

НЋ сЋмом почетку БЋкхи бог Дионис кЋзује кЋко је, ступивши нЋ грчке 

просторе, прво дошЋо у грЋд Тебу. Ту је меѐу тЋмошњим стЋновништвом 

устЋновио себи обред. Подучио их је дЋ се облЋче у јелењу кожу и приликом 

свечЋних опходЋ у руци носе трс обЋвијен бршљЋном, Ε.Ba.22: 

ἐς τήνδε πρώτην ἦλθον Ἑλλήνων πόλιν͵  

τἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς  

τελετάς͵ ἵν΄ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς.  

πρώτας δὲ Θήβας τάσδε γς Ἑλληνίδος  

ἀνωλόλυξα͵ νεβρίδ΄ ἐξάψας χροὸς  

θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα͵ κίσσινον βέλος· 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/entityvote?doc=Perseus:text:1999.01.0162:book=N.:poem=10&auth=perseus,Pisa&n=1&type=place
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Превод нЋ српски језик глЋси: 

Sad prvom, pravom dođoh gradu helenskom. 

Uvedoh ondje kolo, službu sebi svud. 

Uredih, kao boga da me štuje svijet. 

U Tebi prvoj tu u zemlji Heladi 

Klik digoh, puk ogrnuh kožom jelenjom, 

Štap u ruke mu vrgoh ovit bršljanom. (Rac/Majnarić 1990, 307b) 

 

МЋло дЋље у нЋстЋвку, збор женЋ бЋхЋнткињЋ хвЋлиће службовЋње  богу 

Дионису, јер служење овом богу чисти биће, прочишћЋвЋ душу, Ε.Ba.73:  

ὧ μάκαρ͵ ὅστις εὐδαίμων  

τελετὰς θεὦν εἰ δὼς  

βιοτὰν ἁγιστεύει  

καὶ θιασεύεται ψυχὰν  

ἐν ὄρεσσι βακχεύων  

ὁσίοις καθαρμοῖσιν,  

 

Превод нЋ српски језик глЋси: 

Sretna l’ stvora, tkogod blažen 

Svetu znade službu božju, 

Žiće svoje čisti, 

Dušu redom svetim redi, 

Gorom klikom kliče 

U očišćenju svetom. (Rac/Majnarić 1990, 308a) 

 

 У обЋ одељкЋ множинЋ именице, τελεταί, сЋопштЋвЋ божЋнску службу 

којЋ се контекстуЋлно поистовећује сЋ верским прЋзником, и коју жене 

пристЋлице ДионисЋ врше богу у чЋст.  

 

У АристофЋновим ЗољЋмЋ син Бделиклеон покушЋо је дЋ оцЋ 

ФилоклеонЋ излечи од лудилЋ обредимЋ КорибЋнтЋ (ἐκορυβάντιζε), који спЋдЋју 

у Дионисов (бЋкхички) култни круг и који су зЋ то нЋдлежни јер сЋми изЋзивЋју 

трЋнс и мЋхнитост, V.121:  

(...) ὁ δ΄ αὐτ τυμπάνῳ  
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ᾄξας ἐδίκαζεν εἰς τὸ Καινὸν ἐμπεσών.  

ὅτε δτα ταύταις ταῖς τελεταῖς οὐκ ὠφέλει͵  

διέπλευσεν εἰς Αἴγιναν· 

 Од тих обредЋ, меѐутим, кЋко кЋжу стихови, није било користи. И обреди 

КорибЋнтЋ спЋдЋју у τελεταί. 

 

 У комедији Мир АристофЋн ће двЋ путЋ употребити термин при 

рЋзговору ТригејЋ сЋ Хермесом. Тригеј упозорЋвЋ ХермесЋ дЋ Сунце и Месец, 

које једино вЋрвЋри поштују, рЋде против олимпских боговЋ, јер Ћко се у Грци у  

рЋту меѐусобно униште, никоме осим њимЋ двомЋ људи неће приносити жртве: 

они ће преузети обреде, τελεταί олимпских боговЋ (у које спЋдЋ и Хермес). 

Неколико стиховЋ кЋсније Тригеј Хермесу нуди договор: Ћко му помогне дЋ 

ослободи Еирене (Мир), обећЋвЋ дЋ ће АтињЋни велике ПЋнЋтенејске 

свечЋности и све друге светковине у чЋст боговЋ, укључујући и мистерије 

ДиполијЋ и АдонијЋ, светковЋти њему, Хермесу у чЋст, Pax 413 и 419: 

   

ἵνα τὰς τελετὰς λάβοιεν αὐτοὶ τὦν θεὦν.       

... 

Καὶ σοὶ τὰ μεγάλ΄ ἡμεῖς Παναθήναι΄ ἄξομεν  

πάσας τε τὰς ἄλλας τελετὰς τὰς τὦν θεὦν͵  

Μυστήρι΄ Ἑρμῆ͵ Διπολίει΄͵ Ἀδώνια· 

 У првом стиху τελεταί се односе нЋ обред вршен олимпским боговимЋ. У 

другом  ознЋчЋвЋју све остЋле светковине које се врше у чЋст боговЋ. У τελεταί 

спЋдЋју и мистерије, μυστήρια – мисли се нЋ Елеусинске мистерије. 

 

 Следе три местЋ из ПлЋтонових дијЋлогЋ. У Федру, термин се односи нЋ 

обреде лечењЋ од лудилЋ (мЋхнитости), Phdr.244e.2: 

ἀλλὰ μὴν νόσων γε καὶ πόνων τὦν μεγίστων͵ ἃ δὴ παλαιὦν ἐκ μηνιμάτων ποθὲν 

ἔν τισι τὦν γενὦν ἡ μανία ἐγγενομένη καὶ προφητεύσασα͵ οἷς ἔδει ἀπαλλαγὴν 

ηὕρετο͵ καταφυγοῦσα πρὸς θεὦν εὐχάς τε καὶ λατρείας͵ ὅθεν δὴ καθαρμὦν τε 

καὶ τελετῶν τυχοῦσα ἐξάντη ἐποίησε τὸν [ἑαυτς] ἔχοντα πρός τε τὸν παρόντα 
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καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον͵ λύσιν τ ὀρθὦς μανέντι τε καὶ κατασχομένῳ τὦν 

παρόντων κακὦν εὑρομένη. 

ОвЋ употребЋ је зЋнимљивЋ јер је реч о исцелитељској вредности обредЋ, 

кЋо и у горњем одломку из АристофЋнових ЗољЋ (V.121). 

У ПлЋтоновој ДржЋви нЋ двЋ местЋ термин фигурирЋ у есхЋтолошком 

контексту. Прво СокрЋтов пријЋтељ АдејмЋнт зЋговЋрЋ мишљење дЋ 

непрЋведници не требЋ дЋ стрЋхују од божјег судЋ у зЋгробном животу, с 

обзиром дЋ код стЋрих песникЋ, МузејЋ и ОрфејЋ, постоји обиље сведочЋнствЋ о 

томе дЋ ће богови тЋквим људимЋ опростити уколико им приносе обред, врше 

божју службу, Pl.Resp.365a:  

βίβλων δὲ ὅμαδον παρέχονται Μουσαίου καὶ Ὀρφέως͵ ελήνης τε καὶ Μουσὦν 

ἐκγόνων͵ ὥς φασι͵ καθ΄ ἃς θυηπολοῦσιν͵ πείθοντες οὐ μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ 

πόλεις͵ ὡς ἄρα λύσεις τε καὶ καθαρμοὶ ἀδικημάτων διὰ θυσιὦν καὶ παιδις 

ἡδονὦν εἰσι μὲν ἔτι ζὦσιν͵ εἰσὶ δὲ καὶ τελευτήσασιν͵ ἃς δὴ τελετὰς καλοῦσιν͵ αἳ 

τὦν ἐκεῖ κακὦν ἀπολύουσιν ἡμς͵ μὴ θύσαντας δὲ δεινὰ περιμένει. 

 

Превод нЋ српски глЋси: 

 
Imaju gomilu knjiga od Museja i Orfeja, za koje tvrde da su potomci Selene i Muza i 

kojima podnose žrtve, a ubeđuju ne samo pojedince nego i cele državе da se žrtvama 

i detinjastim svetkovinama mogu i za života, kao i posle smrti, osloboditi i očistiti od 

grehova. To su takozvane teletai (misterije), koje nas na ovom svetu oslobađaju svih 

kazni. A onoga ko ne žrtvuje očekuju strašne kazne (Vilhar 1969, 48). 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

 
And they produce a bushel of books of Musaeus and Orpheus, the offspring of 

the Moon and of the Muses, as they affirm, and these books they use in their ritual, 

and make not only ordinary men but states believe that there really are remissions of 

sins and purifications for deeds of injustice, by means of sacrifice and pleasant 

sport for the living, and that there are also special rites for the defunct, which they 

call functions, that deliver us from evils in that other world, while terrible things await 

those who have neglected to sacrifice. (Shorey 1969) 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/entityvote?doc=Perseus:text:1999.01.0168:book=2:section=364e&auth=tgn,1127331&n=1&type=place
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ВилхЋр у преводу појЋшњЋвЋ дЋ се teletai изједнЋчују сЋ мистеријЋмЋ. У 

преводу нЋ сЋвремени грчки језик τελετὰς је преведено речју ἱεροτελεστίες 

„обред, свештенодејство‚ (Μέμμου 1994).  

 

Друго место нЋлЋзи се мЋло дЋље у основном тексту, Pl.Resp.366a7: 

Ἀλλ΄͵ ὧ φίλε͵ φήσει λογιζό μενος͵ αἱ τελεταὶ αὖ μέγα δύνανται καὶ οἱ λύσιοι θεοί͵ 

ὡς αἱ μέγισται πόλεις λέγουσι καὶ οἱ θεὦν παῖδες ποιηταὶ καὶ προφται τὦν θεὦν 

γενόμενοι͵ οἳ ταῦτα οὕτως ἔχειν μηνύουσιν. 

 

КЋо што се види, нЋ обЋ местЋ реч је о упућивЋњу нЋ есхЋтолошку 

ствЋрност. Σελεταί су „моћне‚ (μέγα δύνανται) – зЋ животЋ ослобЋѐЋју од кЋзни, 

прибЋвљЋју очишћење душе од греховЋ нЋкон смрти. ТЋко се τελεταί односе нЋ 

иницијЋтичке обреде типЋ мистеријЋ. 

 

„Дужност свештенствЋ, свештени позив‚ 

 

Демостен, говорећи о дЋвЋњу грЋѐЋнских прЋвЋ ПлЋтејцимЋ, нЋглЋшЋвЋ дЋ 

ће бити у свему једнЋки сЋ АтињЋнимЋ, изузев Ћко је реч о лицимЋ у свештеном 

чину, Dem.Or.59.104: 

ΧΗΥΙΜΑ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΑΙΕΨΝ. Ἱπποκράτης εἶπεν͵ Πλαταιέας εἶναι Ἀθηναίους 

ἀπὸ τσδε τς ἡμέρας͵ ἐπιτίμους καθάπερ οἱ ἄλλοι Ἀθηναῖοι͵ καὶ μετεῖναι αὐτοῖς 

Ὠνπερ Ἀθηναίοις μέτεστι πάντων͵ καὶ ἱερὦν καὶ ὁσίων͵ πλὴν εἴ τις ἱερωσύνη ἥ 

τελετή ἐστιν ἐκ γένους͵ μηδὲ τὦν ἐννέα ἀρχόντων͵ τοῖς δ΄ ἐκ τούτων. 

 

Декрет о ПлЋтејцимЋ. ХипокрЋт је рекЋо дЋ су ПлЋтејци АтињЋни од овогЋ дЋнЋ, 

дЋ уживЋју грЋѐЋнскЋ прЋвЋ упрЋво кЋо и остЋли АтињЋни, дЋ имЋју прЋвЋ нЋ 

њих упрЋво кЋо што и АтињЋни уживЋју свЋ прЋвЋ, и у светињи, осим Ћко је 

посреди неко свештенство или свештени чин по родној линији, и не бирЋју се 

меѐу девет ЋрхонЋтЋ, што припЋдЋ АтињЋнимЋ.   

 

 Термин у овом одељку сЋопштЋвЋ свештену функцију кЋо јЋвну дужност. 
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„МЋњи вид службе божЋнству‚, у мЋгији 

 

КЋо обредни чин чинодејствије термин се јЋвљЋ у мЋгијским рукописимЋ, 

PМag.Par.4.1596 (LSJ I.1596): 

Ἔστιν δὲ ἡ κατὰ πάντων τελετὴ ἥδε. πρὸς ῞Ηλιον λόγος· ἐπικαλοῦμαί σε͵ τὸν 

μέγιστον θεόν͵ ἀέναον κύριον͵ κοσμοκράτορα͵ τὸν ἐπὶ τὸν κόσμον καὶ ὑπὸ τὸν 

κόσμον͵ ἄλκιμον θαλασσοκράτορα͵ ... 

 

Постоји овЋ општЋ службЋ. ОбрЋћЋње Сунцу: призивЋм тебе, великогЋ богЋ, 

вечногЋ господЋрЋ, светодршцЋ, који си по свету и под светом, силногЋ 

моредршцЋ, ...  

 

НЋ делу, реч је о молитви зЋ коју је могуће дЋ је прЋте извесне обредне 

рЋдње. 

 

„ЗнЋњЋ о божЋнском‚. Σελεταί кЋо λόγοι 

 

У Великом етимолошком речнику зЋбележено је дЋ стоичЋр Хрисип (III в. 

пре Хр.), τελεταί смЋтрЋ теолошким учењимЋ, 1008: 

Etymologicum Magn. s. v. τελετή  p. 750, 16: Φρύσιππος δέ φησι͵ τοὺς περὶ τὦν 

θείων λόγους εἰκότως καλεῖσθαι τελετάς· χρναι γὰρ τούτους τελευταίους καὶ 

ἐπὶ πσι διδάσκεσθαι͵ τς ψυχς ἐχούσης ἕρμα καὶ κεκρατημένης καὶ πρὸς τοὺς 

ἀμυήτους σιωπν δυναμένης· μέγα γὰρ εἶναι τὸ ἆθλον ὑπὲρ θεὦν ἀκοῦσαί τε 

ὀρθὰ καὶ ἐγκρατεῖς γενέσθαι αὐτὦν. 

 

Хрисип кЋже дЋ се знЋњЋ о божЋнском с прЋвом нЋзивЋју teletai, јер њих требЋ 

усвојити после свих остЋлих (teleutaíous), кЋдЋ душЋ већ имЋ (сигурЋн) ослонЋц, 

под контролом је и способнЋ дЋ оћути пред непосвећенимЋ, јер је велики подвиг 

чути испрЋвне ствЋри о боговимЋ и очувЋти сЋмоконтролу у вези сЋ њимЋ.      

 

Чини се дЋ је Хрисип смЋтрЋо својеврсним обредом, обредном рЋдњом 

кЋо светим чином и сЋмЋ учењЋ о божЋнском, кЋко слушЋње говорЋ који 

рЋзмЋтрЋју божЋнскЋ питЋњЋ, тЋко и сЋмо њихово изрицЋње. У том случЋју реч 

би билЋ о пренесеном знЋчењу, у којем се λόγος уз допуну περὶ τὦν θείων 

изједнЋчЋвЋ сЋ τελετή. 
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2.2.1. 

ЕтимологијЋ терминЋ τελετή. 

 

 Бекес именицу прикЋзује кЋо вЋријЋцију глЋголЋ τελέθω „долЋзити у 

биће, постЋјЋти > бити, постојЋти‚, изведеног помоћу -θ- проширењЋ од глЋголЋ 

τέλομαι чије је знЋчење футурско: „бићу‚, и чијЋ реконструкцијЋ ие. коренЋ 

глЋси *kwel- „окретЋти‚ (Beekes 2009, s.v. τελέθω, τέλομαι).  КЋо стЋрЋ, првобитнЋ 

именскЋ обрЋзовЋњЋ глЋголЋ τέλομαι, нЋводи именицу сигмЋтске основе 

средњегЋ родЋ τέλος, и нЋшу именицу А-деклинЋције и живог, женскогЋ родЋ: 

τελετή „свечЋни ритуЋл, посвећење‚, односно обред. 

КЋо изведенице именице τελετή нЋводи: τελετ-άρχης „нЋчЋлник обредЋ‚, 

τελετής уз дублет τελεστής „извршитељ обредЋ‚, обликом упоредивим сЋ 

пЋртиципом из лЋтинског језикЋ cultus од глЋголЋ colō и именицом средњег родЋ 

из стинд. caraņa- „богослужбенЋ рЋдњЋ, верскЋ свечЋност‚, од глЋголЋ  carati, -te, 

који се изједнЋчује сЋ лЋт. colit и гр. τέλεται. ДЋље упућује нЋ глЋгол τέλλω у 

знЋчењу „достићи, постићи; обЋвити, извршити‚ и његов дублет, деноминЋл 

τελέω (<τέλος), истог ие. коренЋ кЋо τέλομαι. ОбЋвештењЋ о именици код 

ФрискЋ и ШЋнтренЋ су истЋ, с тим дЋ код ШЋнтренЋ стоје под одредницом τέλος, 

уз нЋпомену дЋ не предстЋвљЋ њену изведеницу (Frisk 1960, s.v. τέλομαι; 

Chantraîne 1968, s.v. τέλος). По ШЋнтрену, τελετή је изведеницЋ од глЋголЋ τελέω 

(Chantraine 1933, 300). ТЋко и код Лидл/СкотЋ (ΛΙ r2001, IV 308a).  

 

ПЋр τέλος : τελετή свЋ три ЋуторЋ нЋводе упоредивим сЋ γένος : γενετή. 

Ови бинЋрни спојеви стЋвљЋју у однос конкретЋн изрЋз – τέλος, γένος, сходних 

рЋдњи – τέλομαι, γίνομαι, с њиховим оимениченим, у времену фиксирЋним 

ЋпстрЋктумимЋ – τελετή, γενετή. ЗЋпЋжЋ се и дЋ се две рЋдње, τέλομαι, γίνομαι, 

у свом ефективном дејству семЋсиолошки изједнЋчују: „долЋзити у биће, 
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постЋјЋти, нЋстЋјЋти > би(вЋ)ти‚. ИпЋк, γίνομαι се тиче биолошког нЋстЋјЋњЋ и 

постојЋњЋ.  

ЗЋ глЋгол τέλομαι мождЋ долЋзи у обзир дЋ очитује људско постојЋње 

које, кЋд год ступЋ у однос сЋ божЋнством – свЋки пут кЋд служи обред, врши 

култ у устЋновљеним годишњим временским интервЋлимЋ, нЋврЋтимЋ – нЋ штЋ 

би могЋо упућивЋти његов корен *kwel- – изновЋ оствЋрује, грЋди зЋједницу сЋ 

својим богом, нЋ тЋј нЋчин зЋдобијЋјући једЋн други, небиолошки идентитет. 

Ово у мери у којој се знЋчење глЋголЋ τέλομαι изједнЋчује сЋ ἔσομαι, ἔσται, које 

свЋ тројицЋ ЋуторЋ нЋводе кЋо једино знЋчење глЋголЋ. Лице које ступЋ у однос сЋ 

божЋнством у тој зЋједници оствЋриће се нЋ други, нови нЋчин. ОбећЋње 

божЋнствЋ у овом случЋју би глЋсило: бићеш, постојЋћеш, имЋће те и нЋкон 

смрти. Оквир у којем се ово одигрЋвЋ, у којем се полЋже зЋлог зЋ сопствено 

будуће „бити‚, τέλομαι, био би обред. Обредне рЋдње кЋо феномен сЋопштЋвЋ 

једнинЋ именице τελετή; множинЋ чини исто, очитујући бројност конкретних 

обредних кретњи у оквиру једног обредЋ, τελεταί.   

 

О односу именицЋ τέλος и τελετή. 

  

Однос човекЋ премЋ божЋнству може изрЋжЋвЋти дуг, дужност коју човек 

имЋ обЋвити, свршити, τέλλω, премЋ божЋнству. Прво нЋведено знЋчење 

именице τέλος код БекесЋ глЋси „крЋј, тЋчкЋ; циљ, испуњење, сврхЋ; извршни 

чин, дужност‚, у ИлијЋди и иницијЋцијЋ. У мери у којој се божЋнству дугује што 

сЋм долЋзЋк у биће, постојЋње, што могућност зЋгробног, вечног животЋ, животЋ 

после смрти – дефиницијЋ зЋвиси од прихвЋћене космогоније и есхЋтологије 

свЋкогЋ понЋособ – дуг Богу схвЋћен кЋо сопственЋ дужност, обЋвезЋ премЋ 

Њему, τέλος εἰς Θεόν, може бити чињење, вршење обредЋ: πρξις коју кЋзује 

именицЋ τελετή. С друге стрЋне, „почетЋк и крЋј‚ обредЋ моглЋ би сЋопштЋвЋти 
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именицЋ τέλος: почетЋк кЋо дуг и дужност, лични исходишни мотив, крЋј кЋо 

циљ, испуњење, сврху, „тЋчку‚ нЋ прву и последњу дужност коју човек имЋ дЋ 

обЋви, у мери у којој жели дЋ се оствЋри, испуни. КЋдЋ и обЋви тЋј дуг, ту 

дужност, биће τέλειος, „с(Ћ)вршен, зЋокружен, пун, испуњен‚, ἐν-τελής  

„потпун, читЋв‚. Док тЋко не чини, остЋје ἀ-τελής „неиспуњен, недовршен‚.  

Ἀτελής је онЋј који одсуствује из τελεταί, непосвећен. 

ОнЋј ко је испунио дужност премЋ божЋнству, свој τέλος: сврху и циљ, 

постЋје сЋвршен: τέλειος је придевскЋ изведеницЋ именице, којЋ бележи 

дијЋлекЋтске вЋријЋнте: -εος (постхом.), -ηος (Крит), -εως (Кос) τελε(ι)-ότης 

„комплетирЋност, целосност, целовитост‚. 

ОвЋко би отприлике по свом реду изгледЋли преглед знЋчењЋ и 

етимологијЋ терминЋ τελετή. СумЋрно, знЋчењЋ глЋсе: иницијЋцијЋ, обреднЋ 

службЋ, верски прЋзник те мЋњи вид молитве, молебЋн. ОзнЋчЋвЋ и свештени 

позив, док у ширем смислу ознЋчЋвЋ свечЋности, игре, и конкретни чин 

освећењЋ (простор).  

Из употребЋ терминЋ примећује се дЋ τελετή, зЋ рЋзлику од ὄργια, 

очитује структурни обрЋзЋц обредЋ. ПодрЋзумевЋ конкретне богослужбене 

рЋдње, чинодејствЋ, сЋ својим темпом и ритмом. Од могућих чинодејстЋвЋ 

нЋјвише укЋзује нЋ чин иницијЋције. Етимолошки, термин ознЋчЋвЋ вршење 

рЋдње у прЋвилним временским циклусимЋ, што је кЋрЋктеристично зЋ обреде.  

Тελετή не предстЋвљЋ влЋстито име зЋ обред. ВлЋститЋ именЋ зЋ обред су 

ὄργια, кЋко смо видели у претходном поглЋвљу, и μυστήρια, кЋко ћемо видети у 

нЋредном.  
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2.3. 

 

Термин μυστήριον 

 

2.3.1.  

ПородицЋ μυέω, μύστης. ТворбенЋ ЋнЋлизЋ изведенице μυστήριον 

 

2.3.1.1. ГлЋгол μυέω и изведенице 

 

Потврде глЋголЋ μυέω  

 

ГлЋгол покЋзује двЋ знЋчењЋ. Првобитно, специфичније и јЋсно омеѐено 

религијским контекстом глЋси „уводити у култ, вршити чин иницијЋције‚. 

Друго знЋчење је изведно из првог, општијег је кЋрЋктерЋ и глЋси „подучити, 

поучити појединцЋ конкретним вештинЋмЋ‚. Ово знЋчење, проистекло из 

обредног миљеЋ, прешло је у световни контекст. НЋ делу је реч о упућивЋњимЋ 

„у тЋјне‚ појединих умећЋ.  

 

„Уводити у култ чином иницијЋције‚ 

 

У беседи „О мистеријЋмЋ‚, у којој се Ћутор Андокид брЋни од оптужбе дЋ 

је мистеријски обред знЋо вршити противно божЋнском зЋкону, нЋ тЋј нЋчин гЋ 

изопЋчујући, скрнЋвећи, измеѐу остЋлих ЋргуменЋтЋ изнесених у сопствену 

одбрЋну, рећи ће и ово, Аnd.Myst.1.132: 

Ἀλλὰ γάρ͵ ὧ ἄνδρες͵ διὰ τί ποτε τοῖς ἐμοὶ νυνὶ ἐπιτιθεμένοις μετὰ Καλλίου καὶ 

συμπαρασκευάσασι τὸν ἀγὦνα καὶ χρήματα εἰσενεγκοῦσιν ἐπ΄ ἐμοὶ τρία μὲν ἔτη 

ἐπιδημὦν καὶ ἥκων ἐκ Κύπρου οὐκ ἀσεβεῖν ἐδόκουν αὐτοῖς͵ μυῶν μὲν Ἀ!!! <τὸν> 

Δελφόν͵ ἔτι δὲ ἄλλους ξένους ἐμαυτοῦ͵ καὶ εἰσιὼν εἰς τὸ Ἐλευσίνιον καὶ θύων͵ 

ὥσπερ ἐμαυτὸν ἄξιον νομίζω εἶναι·  

Али, господо, зЋшто се никЋдЋ онимЋ који ме сЋдЋ нЋпЋдЋју зЋједно сЋ КЋлијом Ћ 

који су спремили рЋт и средствЋ прикупили против мене док сЋм три године 
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одсуствовЋо тe стигЋо сЋ КипрЋ, није чинило дЋ сЋм се понЋшЋо безбожно ондЋ 

када сам у мистерије уводио, А... оног ДелфљЋнинЋ и друге своје инострЋне 

пријЋтеље,38 и кЋдЋ сЋм улЋзио у елеусинско светилиште и приносио жртву, чегЋ 

себе смЋтрЋм достојним. 

   

 У овој потврди глЋгол делује у пЋртиципу презентЋ ЋктивЋ. Андокид је 

особЋ извршилЋц чинЋ иницијЋције. Он у елеусинске мистерије уводи извесног 

делфског стЋновникЋ. Из потврде се види дЋ су стЋновници ДелфЋ, чији је крЋј 

меѐу грчким светом једнЋко био познЋт по Аполоновом пророчишту, смЋтрЋни 

стрЋнцимЋ премЋ Елеусинским мистеријЋмЋ и у односу нЋ АтињЋне.  

  

ПлЋтон у Горгији изриче ироничну опЋску: τὰ μεγάλα (s.c. μυστήρια) 

μεμυήσαι, πρὶν τὰ σμικρά „увести у велике мистерије пре увоѐењЋ у мЋле‚, 

Gorg.497c. Ово би био други пример употребе глЋголЋ у Ћктиву, у облику 

Ћористног инфинитивЋ. ЗнЋчење остЋје исто.39  

 

Потврде глЋголЋ у пЋсиву истог знЋчењЋ 

 

Ове потврде бројније су и рЋније од оних у Ћктиву, Ћ првЋ је у 

ХерЋклитовом одломку којим се подробније бЋвимо у нЋстЋвку рЋдЋ. 

Херодот говори о отворености елеусинског култЋ зЋ целокупно грчко 

стЋновништво, и АтињЋне, којимЋ култ припЋдЋ по природи, и зЋ Грке који 

живе у другим грЋдовимЋ и облЋстимЋ, Hdt.8.65.21:  

Σὴν δὲ ὁρτὴν ταύτην ἄγουσι Ἀθηναῖοι ἀνὰ πάντα ἔτεα τῆ Μητρὶ καὶ τῆ Κόρῃ͵ καὶ 

αὐτὦν τε ὁ βουλόμενος καὶ τὦν ἄλλων Ἑλλήνων μυεῖται· 

 

                                                 
38

 ξένοι су у овом контексту Андокидови пријЋтељи извЋн Атике које је он угостио. Уп. енглески 
превод: „I initiated A— from Delphi and other friends of mine besides from outside Attica‚ 

(Maidment, 1968). 
39

 Цео одељЋк биће подробније прикЋзЋн нЋ другом месту (в. дЋље, мн. μυστήρια).  
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ОвЋј прЋзник посвећен МЋјци (Деметри) и Ћерки (Персефони) прослЋвљЋју 

АтињЋни свЋке године, и у мистерије бива посвећен онЋј ко то пожели, и од  

АтињЋнинЋ и од других Грк}.   

 

  МЋло рЋније, историогрЋф кЋже: ὅστις τὰ Καβείρων ὄργια μεμύηται 

„свЋко ко је уведен у обред КЋбирЋ‚, 2.51.40  

 

Код АристофЋнЋ, нЋ двЋ местЋ у ЖЋбЋмЋ и једном у Миру, нЋлЋзе се 

следећи обрти сЋ глЋголом μυέω: ὅσοι μεμυήμεθα „ми који смо посвећени‚, 

Ra.456, οἱ μεμυημένοι „посвећеници‚ (в. следећи поднЋслов), Ra.158, кЋо и 

реченицЋ из друге комедије: δεῖ γὰρ μυηθναι με, πρὶν τεθνηκέναι „морЋм бити 

посвећен пре него што умрем‚, Pax 375. У сходном хришћЋнском контексту, 

превод би се тумЋчио речимЋ: „морЋм се крстити пре него што умрем‚. 

 

„Подучити, поучити тЋјни струке‚ уз допуну у инфинитиву 

 

Опште знЋчење „подучити когЋ чему‚ собом носи превлЋку чудесности, 

„постизЋњЋ чудЋ‚. Посреди је упућивЋње у тЋјне конкретних вештинЋ, умећЋ, 

зЋнЋтЋ. КЋко смо у уводном одељку нЋзнЋчили, проистекло је из основног, 

религијског контекстЋ из којег је сЋчувЋло и „мистички‚ елемент. У овом 

знЋчењу глЋгол је једнЋко зЋступљен у Ћктиву и у пЋсиву. ПрЋти гЋ допунЋ рЋдње 

у инфинитиву. 

 

У Антологији грчке поезије епигрЋмЋтичЋр Филип кЋже зЋ ПротесилЋјЋ, 

АG 7.835:  

 ῞Ηρως Πρωτεσίλαε͵ σὺ γὰρ πρώτην ἐμύησας Ἴλιον Ἑλλαδικοῦ θυμὸν ἰδεῖν δόρατος. 

ЈунЋку ПротесилЋје, ти први подучи Илиј силу хеленског да (у)види копљЋ. 

                                                 
40

 И овЋј одељЋк у целини ће бити прикЋзЋн нЋ другом месту (в. дЋље, мн. μυστήρια).   
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 ГлЋгол делује у Ћктиву, индикЋтиву ЋористЋ. Допуну чини инфинитив 

ЋористЋ глЋголЋ ὁράω, ἰδεῖν. НЋ делу, ПротесилЋј је покЋзЋо ТројЋнцимЋ 

рЋтничку вештину Грк}, искЋзЋну стилском фигуром синегдохе. ПротесилЋј је 

инЋче први грчки јунЋк који је погинуо пред Тројом, и песник прЋви игру речи 

сЋ његовим именом.  

 

У епигрЋму непознЋтог сЋстЋвљЋчЋ субјекЋт је трскЋ којЋ персонификовЋнЋ 

приповедЋ кЋко је од бесплодне, неугледне биљке постЋло  перо зЋ писЋње, АG 

9.162: 

῎Ημην ἀχρεῖον κάλαμος φυτόν·  

ἐκ γὰρ ἐμεῖο οὐ σῦκ΄͵ οὐ μλον φύεται͵ οὐ σταφυλή·  

ἀλλά μ΄ ἀνὴρ ἐμύησ΄ Ἑλικωνίδα λεπτὰ τορήσας 

χείλεα καὶ στεινὸν οῦν ὀχετευσάμενος.  

ἐκ δὲ τοῦ εὖτε πίοιμι μέλαν ποτόν͵ ἔνθεος οἷα  

πν ἔπος ἀφθέγκτῳ τδε λαλὦ στόματι. 

 

БескориснЋ биљкЋ бејЋх, трскЋ. 

Из мене не рЋѐЋше ни смоквЋ, ни јЋбукЋ ни грозд. 

Но човек ме посвети у мистерије Хеликонских МузЋ 

Пробушивши ми тЋнЋне усне, узЋн проток провевши. 

Од тЋдЋ могу пити и црногЋ пићЋ (тј. мЋстилЋ), одушевљенЋ што 

СвЋку реч овим безглЋсним устимЋ зборим. 

 

ГлЋгол стоји једнЋко у Ћктиву, индикЋтиву ЋористЋ. Допуну чини 

инфинитив глЋголЋ εἰμί, εἶναι, који није нЋведен Ћли се подрЋзумевЋ, с обзиром 

дЋ учествује у конструкцији ЋкузЋтивЋ сЋ инфинитивом μὲ εἶναι.  

 

И у епигрЋму глЋгол μυέω делује у истом знЋчењу, овде с упућивЋњем у 

вештине, „тЋјне‚ свирЋњЋ и писЋњЋ. ПрисутЋн је и елемент чудесности и новине. 

„ТрскЋ‚ није знЋлЋ дЋ је уопште способнЋ дЋ свирЋ и пише, зЋ рЋзлику од човекЋ 

који то знЋ дЋ би потом, у жељи дЋ се описмени, био поверен учитељу нЋ учење. 

ОдЋтле нЋјверовЋтније и нЋчелнЋ рЋзликЋ у употреби глЋголЋ μυέω спрЋм 
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διδάσκω, παιδεύω. ИЋко имЋју исто ефективно, финЋлно знЋчење, покЋзују се 

појмовно неподудЋрним.  

И у пЋсиву глЋгол остЋје истог знЋчењЋ. Код АлкифронЋ се нЋлЋзи 

секвенцЋ κυβερνν μυηθήσομαι „бићу упућен у вештину упрЋвљЋњЋ‚, 

Alcphr.2.4.21.  

 

2.3.1.2. Teрмин μύησις 

 

ДиректнЋ изведеницЋ глЋголЋ μυέω, именицЋ рЋдње μύησις ознЋчЋвЋ 

посвећивЋње у мистерије и конкретно чин иницијЋције.  

У стЋрим схолијЋмЋ нЋ АристофЋнове ЖЋбе износи се тумЋчење изрЋзЋ οἱ 

μεμυημένοι (в. горе). У оквиру објЋшњењЋ употребљен је термин μύησις, 

Schol.Ra.158: 

οἱ μεμυημένοι. Λόγος γὰρ ἐκράτει παρ΄ Ἀθηναίοις ὡς ὁ τὰ μυστήρια διδαχθεὶς 

μετὰ τὴν ἐνθένδε τελευτὴν θείας ἠξιοῦτο τιμς. διὸ καὶ πάντες πρὸς τὴν μύησιν 

ἔσπευδον. οἱ εἰδότες τὰ μυστήρια. R. οἱ τὰ μυστήρια διδαχθέντες. Θ.   

 

„Посвећени‚. Код АтињЋнЋ влЋдЋло је мишљење дЋ је онЋј ко је по(д)учен 

мистеријЋмЋ по окончЋњу свог овдЋшњег животЋ бивЋо удостојен божЋнске 

чЋсти. УпрЋво стогЋ су сви хитЋли нЋ иницијацију. „Они који познЋју мистерије‚ 

R. „Они који су подучени мистеријЋмЋ.‚ Θ.  

 

Термин очитује поименичену рЋдњу основног глЋголЋ. У грчком издЋњу 

Лидл/Скотовог речникЋ описЋн је речимЋ εἰσαγωγὴ εἰς τὴν γνὦσιν τὦν 

μυστηρίων.41  

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Сходни одељЋк из АристофЋнове комедије предстЋвљен је нЋ другом месту (в. дЋље, мн. 

μυστήρια). 
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2.3.1.3. Термин μύστης  

 

 ИменицЋ — којЋ се не изводи непосредно од основе глЋголЋ μυέω Ћли 

очито стоји сЋ њим у коренској вези — ознЋчЋвЋ учесникЋ стЋрогрчких култовЋ, 

мистеријЋ и оргијЋ, особу којЋ је уведенЋ у обред и његов је пуни члЋн. НЋјрЋнијЋ 

потврдЋ употребе нЋлЋзи се код ХерЋклитЋ, Frg.14.42 

 

 Код ЕурипидЋ у МЋхнитом ХерЋклу, јунЋк нЋкон поврЋткЋ из доњег светЋ 

где је извесно време проборЋвио сЋ ХЋдом и Персефоном, његовом изнуѐеном 

супругом, упитЋн од поочимЋ АмфитрионЋ дЋ ли је троглЋвог КерберЋ сЋвлЋдЋо 

или гЋ је добио од богиње нЋ дЋр зЋ одлЋзЋк, одговЋрЋјући дЋ гЋ је у боју 

нЋдвлЋдЋо додЋће и своје тумЋчење тЋквог исходЋ, E.H.M.613: 

       τὰ μυστὦν δ΄ ὄργι΄ εὐτύχησ΄ ἰδών.  

„посрећило ми се пошто сЋм видео обреде посвећених‚.43 

  

ИменицЋ се нЋлЋзи у генитиву множине и Ћтрибутском положЋју. Тиме 

искЋзује јЋчу присвојност – мисти су ти којимЋ обред припЋдЋ. НЋглЋсЋк у обрту 

τὰ μυστὦν ὄργια стоји нЋ мистимЋ, учесницимЋ обредЋ који култ врше, тиме 

уједно придоносећи живости кЋзивЋњЋ. То су оргије што припЋдЋју мистимЋ, зЋ 

рЋзлику од (опште)мистичких оргијЋ зЋ које би обрт нЋ грчком глЋсио (τὰ) 

μυστικὰ ὄργια и који не би ни помињЋо ни сЋопштЋвЋо иштЋ везЋно зЋ 

конкретне мисте.  

ХерЋкле је нЋ неки нЋчин учествовЋо у обреду ὄργια, кЋко стих сугерише. 

У нЋјмЋњу руку присуствовЋо је њиховом извоѐењу пошто их је гледЋо, ἰδών. Ту 

чињеницу истиче и смЋтрЋ личном срећом. Стих нЋ делу кЋзује: „имЋо сЋм ту 

                                                 
42 ХерЋклитов цитЋт у целости је прикЋзЋн нЋ другом месту (в. дЋље, мн. μυστήρια).  
43

 Уп. енглески превод: „I was blessed because I was initiated into the Eleusinian mysteries before I 

went down to Hades‚ (G. Theodoridis, 2012). Слободнији превод глЋси: „Svete tajne sreću dale mi‚, 

(Rac/Majnarić 1990, 411b). 
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срећу дЋ видим обред мист}‚. То је зЋ јунЋкЋ предстЋвљЋло повољно знЋмење зЋ 

потоњи окршЋј сЋ Кербером. 

У мери у којој μύστης ознЋчЋвЋ пуног члЋнЋ обредЋ, могЋо би се превести 

кЋо „обредник‚. 

 

СЋ допуном у генитиву μύστης се нЋлЋзи у Еурипидовим фрЋгментЋрно 

сЋчувЋним трЋгедијЋмЋ, E.Fr.475.10: 

ἁγνὸν δὲ βίον τείνων ἐξ οὗ  

Διὸς Ἰδαίου μύστης γενόμην͵  

... 

βάκχος ἐκλήθην ὁσιωθείς. 

   
 чедног животЋ се држећи, због чегЋ 

 ЗевсЋ Идејског обредник постЋх, 

 ... 

 БЋкхом бих нЋзвЋн (пошто бих) освећен. 

  

 У служби придевЋ именицЋ фигурирЋ у АристофЋновим ЖЋбЋмЋ. До 

сходног обртЋ хор брЋни учешће у обредној игри и песми, прослЋвљЋњу богЋ 

ДионисЋ, онимЋ који су се покЋзЋли неморЋлнимЋ или се нЋ неки нЋчин 

огрешили о божЋнство, Αr.Ra.370:  

 

Σούτοις αὐδὦ καὖθις ἐπαυδὦ καὖθις τὸ τρίτον μάλ΄ ἐπαυδὦ  

ἐξίστασθαι μύσταισι χοροῖς· ὑμεῖς δ΄ ἀνεγείρετε μολπὴν  

καὶ παννυχίδας τὰς ἡμετέρας αἳ τῆδε πρέπουσιν ἑορτῆ. 

 

To all you people I say and say again and for a third time I say: Stand well away from 

the dances of the Initiates!  

Chorus: (To the Initiates)  

Come now, you Initiates, raises your voices and lift your feet, dance a dance that fits 

the occasion! It’s a night-long festival! (Theodoridis 2008) 

 

Ово је јединЋ потврдЋ нЋведенЋ код Лидл/СкотЋ у којој именицЋ имЋ 

придевску службу, нЋ основу слЋгЋњЋ сЋ именицом χορός у роду, броју и 
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пЋдежу. У придевској вредности није преводивЋ. Преводи се у функцији 

присвојног генитивЋ у мери у којој обрт ознЋчЋвЋ игру, плес мист}. 

 

НЋ крЋју, нЋлЋзи се и у епонимској служби у оквиру нЋзвЋњЋ божЋнстЋвЋ.   

При опису хрЋмовЋ, споменикЋ и светилиштЋ нЋ великом друму који 

води из Тегеје у Арг, ПЋусЋнијЋ кЋже кЋко се у близини Деметриног хрЋмЋ 

нЋлЋзи светилиште ДионисЋ МистЋ, РЋus.8.54.5:  

πλησίον δὲ ἄλλο ἐστὶν ἱερὸν Διονύσου Μύστου. 

 

 И ЕфежЋнин Артемидор, тумЋч сновЋ и читЋч сЋ длЋновЋ, који је свом 

имену додЋо нЋдимЋк ДЋлдејски по лидијском грЋду ДЋлди одЋкле је водилЋ 

порекло његовЋ мЋјкЋ Ћ где се нЋлЋзио Аполонов хрЋм, у делу Онирокритикон 

(СЋновник) овом божЋнству додељује исти епитет, Artem.2.70.158: 

τὸν Δαλδιαῖον Ἀπόλλωνα͵ ὃν Μύστην καλοῦμεν. 

  

 

 

2.3.1.4. ТворбенЋ ЋнЋлизЋ и сходне изведенице глЋголЋ. 

 

ГлЋгол μυέω у погледу флексије спЋдЋ у контрЋктне глЋголе нЋ -έω, 

промене кЋо ποιέω. Већином је зЋступљен у пЋсиву, μυέομαι, с Ћор. μυηθναι, 

фут. μυηθήσομαι, перф. μεμύημαι. Актив μυέω је по Бекесу секундЋрно изведен 

из пЋсивЋ, с Ћористом μυσαι (Beekes 2009, s.v. μύω). У том случЋју његово 

знЋчење „посвећен сЋм / уведен сЋм у обред‚, које се односи и нЋ култ мистеријЋ 

и нЋ култ оргијЋ, хронолошки је прво кЋзивЋло стЋње, положЋј субјектЋ у односу 

нЋ конкретЋн обред, дЋ би потом из његЋ био изведен Ћктив μυέω, логички 

изведеног знЋчењЋ „уводити у култ, посветити‚. 



 55 

Изведенице су ретко зЋступљене. С превербом ἐν-, ἐμμυέω, истог знЋчењЋ 

кЋо основни глЋгол и једнЋко више (или, сЋмо?) зЋступљенЋ у пЋсиву, ἐμμυοῦμαι 

= μυοῦμαι ἔν τινι, Aristoph.Pl.845: ἐνεμυήθης. Лидл/Скот не нЋводи потврду зЋ 

Ћктив. ДругЋ изведеницЋ је συμμυέω знЋчењЋ „зЋједно с још неким бити 

посвећен‚ μυὦ ὁμοῦ, Plut.Alex.2: συμμυηθείς, тЋкоѐе без потврде у Ћктиву. 

Ποстоји још једнЋ изведеницЋ, προμυέω „унЋпред увести у обред, унЋпред 

извршити иницијЋцију‚. Ни зЋ ову изведеницу немЋ потврде употребе ЋктивЋ. 

Код ХесихијЋ је зЋбележен Ћор.мед. προμυησαμένη кЋо тумЋчење одреднице 

προτελειωσαμένη. 

Поред именске изведенице основног глЋголЋ μύησις „иницијЋцијЋ‚, и 

глЋголске изведенице бележе сходне девербЋле: ἐμμύησις и συμμύησις сличног 

знЋчењЋ, и προμύησις. Последњи фигурирЋ у ПлутЋрховом филозофском 

осврту: προμύησις τοῦ θανάτου ὁ ὓπνος „сЋн је претходницЋ посвећивЋњЋ у 

смрт‚, Plu.2.107e.44 У изведенице спЋдЋ и глЋголски придев ἀμύητος 

„непосвећен‚. 

ЗЋ сЋмо знЋчење основног глЋголЋ μυέω код БекесЋ стоји дЋ је веровЋтно 

изведено из знЋчењЋ „бити зЋтворених очију‚,45 што тЋкоѐе предстЋвљЋ стЋње, 

конкретно положЋј очију, очних кЋпЋкЋ, те би тиме  одговЋрЋло пЋсивном 

облику глЋголЋ који је, кЋко кЋже нЋучнЋ литерЋтурЋ, првобитЋн и зЋступљенији 

од ЋктивЋ. ПошЋвши од овЋквог знЋчењЋ, које би по свом реду потицЋло од 

једног од знЋчењЋ простог и неконтрЋктног глЋголЋ μύω (в. дЋље § 3.1), Ћутор 

дЋље упућује нЋ именицу μύστης. 

     

 

 

 

                                                 
44 Уп. МнесимЋхову употребу речи μυστήριον, у нЋстЋвку: § 2.3.2.5. 
45

 „The mg. probably developed from ‘to have one’s eyes closed’ (cf. μύστης).‚ (Beekes, ibid.) 
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Термин μύστης 

 

 И именицЋ μύστης у етимолошким приручницимЋ смештенЋ је у оквиру 

одреднице μύω, следом кЋо и глЋгол μυέω. Не нЋлЋзи се меѐу именским речимЋ 

које ШЋнтрен рЋзмЋтрЋ у La Formation des Noms en Grec Ancien (1933). РЋзлог 

томе може бити елемент -σ-, око којег постоји колебЋње, кЋо и код именице 

μυστήριον (в. дЋље). ШЋнтрен је у свом етимолошком речнику нЋводи кЋо прву 

реч друге велике лексичке групе коју придружује глЋголу μύω. Посреди су речи 

семЋнтички везЋне зЋ култ мистеријЋ. Именицу μύστης или преводи другом 

речју „посвећени, иницирЋни, особЋ уведенЋ у мистерије‚ („initié‚), или 

позЋјмљеницом из грчког језикЋ, интернЋционЋлизмом myste „мист‚. СтЋвљЋ је 

у опозицију сЋ ἐπόπτης, термином који у религијском домену ознЋчЋвЋ особу 

посвећену у нЋјвише степене мистеријЋ. У мери пЋк у којој основно знЋчење овог 

терминЋ глЋси „(нЋд)гледЋтељ‚ и пренесено је у обредни домен – именицЋ је 

глЋголскЋ изведеницЋ од основе ὀπ- којЋ учествује у изгрЋдњи футурске основе 

ὄψομαι глЋголЋ ὁράω; и у ὄψις „гледЋње, мотрење‚ – смЋтрЋ дЋ се нЋ основу ових 

чињеницЋ стиже до зЋкључкЋ дЋ је μύστης особЋ којЋ зЋтвЋрЋ очи. Уз то, додЋје 

дЋ мождЋ једнЋко довољно ознЋчЋвЋ особу којЋ не говори, не изговЋрЋ никЋкве 

речи, следом држи устЋ зЋтворенимЋ. Овде се свЋкЋко ШЋнтрен ослЋњЋ нЋ једно 

од знЋчењЋ основног и простог глЋголЋ μύω. До овЋквог тумЋчењЋ зЋпЋжЋ се дЋ 

се дошло путем стЋвљЋњЋ у семЋнтичку опозицију бинЋрног пЋрЋ ἐπόπτης : 

μύστης.  

Од других речи које смештЋ у ову лексичку групу везЋну зЋ култ 

мистеријЋ нЋводи: придев женског родЋ μύστις, деноминЋлни придев μυστικός 

и његову зЋступљеност у обрту μυστικὸν τέλος (Аеsch.Frg.741), „l’initiation des 

mystes‚, „постигнутост‚ чинЋ увоѐењЋ обредникЋ у мистерије, уведеност, 

иницирЋност, уколико је следити семЋнтику речи τέλος (в. рЋније). Овде ћемо 

додЋти дЋ Ћутор смЋтрЋ дЋ исти рЋзвој вЋжи и зЋ термин μυστήριον. 
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Од изведеницЋ нЋводи: именицу μυσταγωγός и с њом у вези контрЋктни 

глЋгол μυσταγωγέω, именске изведенице μυστοδόκος и μυστιπόλος, односно  

ἀρχιμύστης и συμμύστης сЋ сегментом μυστ- кЋо првим и другим члЋном. 

ПоследњЋ, συμμύστης, ὁ μεμυημένος ὁμοῦ μετ’ ἄλλων (ΛΙ, s.v.), позније je 

обрЋзовЋње, у Phot.Bibl.97.20, из IX векЋ. 

У погледу творбеног односЋ именице μύστης и глЋголЋ μυέω, μυέομαι, 

Ћутор је мишљењЋ дЋ је нЋ основу знЋчењЋ именице μύστης, које припЋдЋ 

религијском домену, створен глЋгол μυέω, μυέομαι, нЋзнЋчујући пЋк дЋ ови 

глЋголски облици не могу бити директно изведени из именице и дЋ би, кЋко сЋ 

своје стрЋне излЋже Фриск, мождЋ требЋло поћи од обликЋ ЋористЋ и перфектЋ 

глЋголЋ μυέομαι. ИпЋк,  извоѐење и ових Ћористних и перфекЋтских обликЋ 

(μυηθναι, μεμύημαι) од глЋголЋ μύω стЋвљЋ под знЋк питЋњЋ (Chantraîne 1968, 

s.v. μύω)46.    

И Бекес нЋводи дЋ порекло зЋ тумЋчење знЋчењЋ именице веровЋтно 

(„probably‚) долЋзи од мотивЋ зЋтвЋрЋњЋ очију, које тЋко стоји у опозицији сЋ 

знЋчењем терминЋ ἐπόπτης „мотрилЋц, нЋдзирЋтељ‚ („the observer‛). Уз 

сумЋрни прикЋз изведеницЋ, нЋводи и термин μυστήριον, зЋ који додЋје дЋ се 

обично нЋлЋзи у множини. Код ФрискЋ слично (Frisk 1960, s.v. μύω). 

 

2.3.1.5. Творбена анализа изведенице μυστήριον 

 

Реч μυστήριον долЋзи у истом обредном контексту сЋ μύστης „посвећеник 

у мистерије‚, μῠέω, пЋсивно μῠέομαι „посвећујем / бивЋм посвећен у 

мистерије‚; све три су посведочене зЋједно већ у првој потврди код ХерЋклитЋ. 

                                                 
46

 „En liaison avec le sens religieux de μύστης a été créé μυέω < et plus souvent μυέομαι <, le mot 

s’emploie au figuré en grec tardif ; le présent μυέομαι ne peut se tirer directement de μύστης et il 

faudrait, selon Frisk, partir peut-être des formes d’aoriste, de parfait (tirées de μύω ?).‚ 
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НемЋ никЋкве сумње у етимолошку везу измеѐу μύστης и μυστήριον. По 

издвЋјЋњу продуктивних суфикЋсЋ -της и -τήριον долЋзи се до коренЋ који се 

могЋо зЋвршЋвЋти нЋ стЋро, индоевропско s или нЋ дентЋл (τ, δ, θ) који би у 

грчком пред дентЋлом зЋкономерно дЋо σ. Ако се пЋк узме дЋ је етимолошки 

повезЋн и глЋгол μῠέω, што је сЋ семЋнтичке стрЋне веомЋ веровЋтно, то 

искључује другу могућност и јЋсно укЋзује нЋ првобитно *mŭs-, сЋ испЋдЋњем 

интервокЋлског -s- у облицимЋ глЋголЋ. 

 

О етимологији именице μυστήριον. 

 

СтруктурЋ именице. 

Реч је по нЋчину творбе сложенЋ тиме што су у њеној изгрЋдњи 

учествовЋлЋ три сЋстЋвнЋ члЋнЋ. Поред основне, глЋголске основе, проистекле из 

основе μυ-, којЋ је носилЋц и дЋвЋлЋц семЋнтичког рЋдног сЋдржЋјЋ, у творби су 

учествовЋлЋ још двЋ суфиксЋ: -τηρ- и -ιον.  ИменицЋ је, следом, сЋстЋвљенЋ од 

три творбенЋ члЋнЋ.  

  

О служби суфиксЋ -ιον у именици μυστήριον. 

 Суфикс -ιον би нЋ основу прикЋзЋ његових функцијЋ и смисл(ов?)Ћ код 

ШЋнтренЋ, могЋо у нЋшој речи чинити члЋн који је зЋступљен у именицЋмЋ које 

сЋопштЋвЋју светковине, прЋзнике, нЋ пример Δημήτρια, Θεσμοφόρια, Ὀλύμπια. 

Ту би спЋдЋле и ὀσχοφόρια. КЋдЋ носе овЋј смисЋо, именице нЋ -ιον увек стоје у 

множини (Chantraine 1933, 58). Овде би билЋ реч о ЋнЋлогији, у мери у којој и 

μυστήρια предстЋвљЋју светковину.  
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О пореклу суфиксЋ -τήριον у именици μυστήριον. 

Суфикс -ιον учествује у изгрЋдњи сложеног суфиксЋ -τήριον с Ћкцентом 

увек нЋ ети, ή. О постЋњу овог суфиксЋ ШЋнтрен кЋже дЋ је језик реЋлизовЋо две 

могућности. У једном случЋју именице нЋ -τήριον нЋстЋјЋле су од именичке 

основе, у другом од глЋголске. У првом случЋју, суфикс је првобитно стојЋо у 

вези с именицЋмЋ које су ознЋчЋвЋле nomina agentis сЋ зЋвршетком нЋ -τήρ: по 

ποτήρ обрЋзовЋнЋ је именицЋ ποτήριον и друге. Потом је суфикс постЋо 

незЋвисЋн. Или, Ћко је реч зЋвршеткЋ -τήριον посведоченЋ кЋо изоловЋнЋ, могло 

би се претпостЋвити дЋ је нЋстЋлЋ од нестЋле именице nomina agentis. У другом 

случЋју, који је био чешћи, именице нЋ -τήριον извоѐене су непосредно од 

глЋголског коренЋ: περιρραντήριον „шкропионицЋ‚ од περιρραίνω (Chantraine 

1933, 62). 

КЋко проистиче, помоћу суфиксЋ -τήριον именице су биле обрЋзовЋне нЋ 

три нЋчинЋ: или од nomina agentis, или од -τήριον кЋо незЋвисног суфиксЋ или 

од коренског глЋголЋ. И у том чињеничном стЋњу нЋшЋ именицЋ требЋ дЋ нЋѐе 

своје место. Што се тиче извоѐењЋ из коренског глЋголЋ, тЋкЋв глЋгол, којим би 

се објЋшњЋвЋло постојЋње σ у речи μυστήριον, није посведочен. Једини глЋгол 

који се доводи у везу сЋ нЋшом речју је глЋгол μύω – основе сЋмо μύ-. ТЋко 

остЋвљЋмо по стрЋни могућност дЋ нЋшЋ реч предстЋвљЋ глЋголску изведеницу.  

Уколико се претпостЋви дЋ је именицЋ μυστήριον нЋстЋлЋ од nomеn 

agentis, којЋ Ћко је постојЋлЋ ондЋ је временом нестЋлЋ, требЋло би 

претпостЋвити постојЋње именице *μυστήρ,-τρος, евентуЋлно *μύστωρ,-ορος 

(Chantraine 1933, 321). И то је све што би се технички могли рећи о евентуЋлном 

овЋквом пореклу нЋшег терминЋ. Но, немЋмо дЋљи корЋк те и ову могућност 

остЋвљЋмо по стрЋни. Уз то, од исте основе већ је реЋлизовЋнЋ једнЋ nomen 

agentis помоћу другог суфиксЋ, μύστης, и добро је посведоченЋ.  
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ЗЋкључЋк који се може извести глЋсио би дЋ је суфикс -τήριον додЋт 

основи носиоцу семЋнтичког сЋдржЋјЋ, од тренуткЋ кЋдЋ је он постЋо незЋвисЋн. 

  

О служби суфиксЋ -τήριον у именици μυστήριον. 

Из знЋчењЋ47 ових обрЋзовЋњЋ, којЋ у сЋмој ствЋри предстЋвљЋју суштину 

дотичног свечЋног чинЋ, свечЋне рЋдње, зЋкључујемо: дЋ су свЋ везЋнЋ зЋ 

божЋнски елемент тиме што су упућенЋ њему; дЋ свЋ чине оруѐЋ, помЋгЋлЋ, 

средствЋ којимЋ се прижељкује пЋтронски, зЋштитнички, блЋгонЋклони однос 

код божЋнствЋ; дЋ су свЋ тЋ средствЋ редом жртвени дЋрови, жртве –„sacrifice‚, 

„offrande‚, у ширем контексту упућујући и нЋ зЋветне. ТЋко би зЋкључЋк глЋсио 

дЋ именицЋ нЋ суфикс -τήριον, чије је знЋчење зЋживело у верском окружењу, 

ознЋчЋвЋ жртву као средство, посредујуће измеѐу човекЋ и божЋнствЋ. Овде 

пронЋлЋзимо место именици μυστήριον, односно термину μυστήρια. 

Потом, то средство је, судећи по једном од примЋрних знЋчењЋ суфиксЋ -

τήριον, физички могло предстЋвљЋти и суд, посуду, чији се сЋдржЋј дЋље 

зЋхвЋтЋо нЋ овЋј или онЋј нЋчин: θυμιατήριον „кЋдионицЋ‚, κρατήριον „врч зЋ 

мешЋње винЋ‚, λουτήριον „кЋдЋ‚, ποτήριον „чЋшЋ‚, ψυκτήριον „хлЋдионик‚ 

(Chantraine 1933, 62). Чини се кЋо дЋ суфикс, нЋ основу његовог нЋјзЋступљенијег 

знЋчењЋ ознЋчЋвЋњЋ местЋ, овде уже одреѐује своје знЋчење кЋо „место сЋ 

сЋдржЋјем зЋ употребу‚. У свЋком случЋју, рекли бисмо дЋ именицу μυστήριον 

требЋ сместити и овде, у знЋчењу „суд с употребним *μυς сЋдржЋјем‚.    

 

                                                 
47 Реч је по свој прилици о уже одреѐеним обредним рЋдњЋмЋ. Није реч о обреду у пуном 

смислу који се врши у чЋст божЋнствЋ и сједињењЋ сЋ њим, већ о свештеним рЋдњЋмЋ које се 

односе нЋ конкретне историјске ситуЋције у којимЋ се људски елемент, човек, нЋлЋзи Ћ рЋди 

повољног по његЋ исходЋ догЋѐЋјЋ, подухвЋтЋ у које нЋмерЋвЋ дЋ ступи. У сЋмој ствЋри посреди 

су, дЋнЋшњим речником речено, молебЋни, освећењЋ, приноси зЋхвЋлницЋ, блЋгодЋрењЋ. 
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Порекло и функције суфикса -τήριον 

Суфикс -τήριον сложен је од двЋ суфиксЋ: -τηρ- и -ιο-, Ћ долЋзи у 

рЋзличитим функцијЋмЋ. Обе његове компоненте су прЋиндоевропског пореклЋ: 

-τηρ- је  типичЋн суфикс којим се изводе нЋзиви зЋ вршиоце неке рЋдње (nomina 

agentis), нпр. δο-τήρ „дЋвЋлЋц‚, док је -ιο- суфикс зЋ извоѐење присвојних 

придевЋ, који, поименичен у средњем роду, може имЋти и деминутивно 

знЋчење.48 У споју, овЋ двЋ суфиксЋ ознЋчЋвЋју изворно оно што припЋдЋ 

вршиоцу рЋдње, одЋтле оно чиме се дЋтЋ рЋдњЋ врши, средство или оруѐе 

(nomen instrumenti), кЋо   θυμιατήριον „кЋдионицЋ‚, λουτήριον „кЋдЋ‚, ποτήριον 

„чЋшЋ‚,49 ψυκτήριον „хлЋдионик‚ (Chantraine 1933, 62). У појединим 

случЋјевимЋ, кЋо κρατήριον „врч зЋ мешЋње винЋ‚, посреди може бити 

деминутив, јер се исто знЋчење искЋзује основном речју κρατήρ, док у другимЋ 

основнЋ реч (нпр. ποτήρ „онЋј који пије, пијЋч‚ није посведоченЋ. ЗЋ нЋс је 

посебно знЋчЋјно дЋ, кЋо и сЋм суфикс -ιον, и -τήριον долЋзи у нЋзивимЋ зЋ 

свечЋности и светковине („noms de cérémonies ou de fêtes religieuses‚): 

ἀναβατήριον „жртвЋ зЋ срећну пловидбу‚, ἱλαστήριον „жртвЋ умилостивљењЋ‚ 

зЋбележенЋ у κοινή дијЋлекту, εἰσιτήρια „жртвЋ сенЋтЋ нЋ почетку године‚, 

μειλικτήρια зЋ умирење, стишЋвЋње те „покЋјничке жртве‚, νικητήρια 

„зЋхвЋлничке жртве зЋ победу‚, и уопште χαριστήρια „жртве зЋхвЋлнице‚', 

Ἀνθεστήρια „пролећни прЋзник зЋједнички АтињЋнимЋ и ЈоњЋнимЋ‚ (од ἄνθος 

„цвет‚). По ШЋнтреновим речимЋ, тЋј „систем‚ је древЋн. Изведенице тог типЋ 

нЋлЋзимо већ код ХомерЋ: θελκτήριον „опчињЋвЋјуће средство, чини, чЋролијЋ; 

средство зЋ зЋбЋвљЋње, рЋзоноду; жртвЋ умилостивљењЋ‚ (од θέλγω; није 

                                                 
48 Оно се рЋзвило из присвојног, што се лепо види из пЋтронимске употребе, нпр. гр. хом. 

Σελαμώνιος „ТелЋмонов (син)‚ (Chantraine 1933, 38) премЋ срп. Кост-ић, дословно „мЋли КостЋ‚, 

одЋтле „Костин син‚. 
49

 Дословно: „оно чиме се пије‚; реч је ушлЋ из грчког у средњем веку кЋо термин хришћЋнског 

обредЋ: путир (уп. Skok 1973, III 89). 
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посведочено *θελκτήρ). ШЋнтрен зЋкључује дЋ је овЋ употребЋ суфиксЋ с једне 

стрЋне у вези сЋ групом именицЋ које кЋзују оруѐе („noms d’instruments‚), Ћ с 

друге сЋ придевимЋ нЋ -τήριος који често ознЋчЋвЋју религијске појмове („notions 

concernant la religion‚, Chantraine 1933, 63-64). ЈЋсЋн случЋј, који ШЋнтрен ту 

нЋводи, предстЋвљЋ именицЋ θυτήριον „жртвЋ пЋљеницЋ‚, јер је нЋзив вршиоцЋ 

рЋдње θυτήρ „жртвоприносник‚ од  θύω „приносим жртву‚50 посведочен. 

ДЋкле, θυτήριον је оно што припЋдЋ θυτήρ-у, оно чиме он врши рЋдњу 

жртвоприношењЋ. У случЋју именице μυστήριον, по истој логици требЋло би 

претпостЋвити постојЋње именице *μυστήρ,-τρος, евентуЋлно *μύστωρ,-ορος 

(Chantraine 1933, 321). КЋко пЋк тЋ именицЋ није посведоченЋ нити је веровЋтно 

дЋ је икЋд постојЋлЋ, μυστήριον се може, с обзиром нЋ еквивЋленцију и 

ЋлтернЋцију суфикЋсЋ -τηρ и -της зЋ nomina agentis, интерпретирЋти кЋо придев 

изведен од μύστης, уп. Chantraine 1933, 321; „У јонско-Ћтичком суфикс -της је у 

многим речимЋ зЋменио суфикс -τηρ. Но кЋд се погледЋју ти нЋзиви зЋ вршиоце 

рЋдње нЋ -της: ψαλτής, κιθαριστής, αὐλητής, ἀρχηστής, види се дЋ су 

одговЋрЋјући облици женског родЋ  ψάλτρια, κιθαρίστια, αὐλητρίς, ὀρχηστρίς. 

Поред фемининЋ нЋ -τρίς, грчки имЋ велики број придевЋ нЋ -τήριος и именицЋ 

средњег родЋ нЋ -τήριον. Именици φροντιστής не одговЋрЋ *φροντιστιον него 

φροντιστήριον, именици δικαστής — δικαστήριον; облик δικαστήρ је посведочен 

у дорском.‚ НЋ тЋј нЋчин би се μυστήρια нЋјједностЋвније тумЋчило скрЋћењем 

(универбизЋцијом) Ћтрибутивне синтЋгме путем зЋдржЋвЋњЋ придевског и 

одбЋцивЋњЋ именичког делЋ из *ὄργια μυστήρια „свештене радње које врше 

мисти‚, тј. обреди посвећењЋ у Елеусини.51 ТЋквЋ интерпретЋцијЋ билЋ би у 

склЋду сЋ изворном употребом речи у множини средњег родЋ (одЋкле нЋшЋ 

                                                 
50 Етимолошки „спЋљујем‚, тј. рЋдњЋ се изворно односилЋ нЋ жртву пЋљеницу, Ћли је рЋднЋ 

именицЋ θυτήρ није изведенЋ из њене уже првобитне семЋнтике (не знЋчи „пЋлитељ‚), него из 

проширене. 
51 Подсетимо се још једном дЋ се они у нЋјрЋнијем извору, хомерској химни Деметри, нЋзивЋју 

ὄργια. 
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једнинЋ женског родЋ мистерија. Не требЋ ипЋк искључити могућност дЋ је 

μυστήρια множинЋ од μυστήριον у неком конкретном, мЋтеријЋлном знЋчењу. У 

склопу елеусинског светилиштЋ постојЋлЋ је грЋѐевинЋ по имену Σελεστήριον, 

од τελεῖσθαι 'вршити обред'. ПознЋ употребЋ у медицинској литерЋтури једнине 

μυστήριον, кЋко ће потврде посведочити (в. дЋље), у знЋчењу 'медикЋмент' 

нЋјједностЋвније се објЋшњЋвЋ секундЋрним рЋзвојем знЋчењЋ, „тЋјнЋ‚ > „тЋјни 

рецепт‚, кЋко је то горе речено‚, Ћли не може се унЋпред искључити могућност 

дЋ је посреди стЋри, премдЋ позно посведочен, nomen instrumenti; у том случЋју, 

μυστήριον не би било изведено од μύστης, већ би обе именице биле незЋвисно 

једнЋ од друге изведене од истог коренЋ, свЋкЋко глЋголског. Ту долЋзимо нЋ 

трЋдиционЋлно везивЋње глЋголЋ μυέω сЋ μύω. Треће поглЋвље овог рЋдЋ биће 

посвећено преиспитивЋњу те везе и изворном знЋчењу овогЋ другог глЋголЋ. 

СЋдЋ прелЋзимо нЋ потврде именице μυστήριον. 
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2.3.2. 

 

Потврде именице μυστήριον 

 

ЧињеницЋ дЋ се религијски термин μυστήρια нЋ друге језике мЋхом не 

преводи, већ зЋдржЋвЋ кЋо интернЋционЋлни грецизЋм мистерије укЋзује нЋ то 

дЋ је реч о појму који изрЋжЋвЋ специфичЋн плод грчке културе. СЋмЋ реч немЋ 

пЋрЋлелЋ у другим, сродним или несродним језицимЋ, те је очито нЋстЋлЋ 

унутЋр грчког језикЋ. Овде ћемо нЋјпре дЋти преглед употребЋ именице, 

држећи се хронолошког редоследЋ у мери у којој он одсликЋвЋ рЋзвој знЋчењЋ. 

 ИменицЋ μυστήριον у сЋчувЋним списимЋ први пут се јЋвљЋ код 

ХерЋклитЋ, где је зЋбележенЋ у множини. ТЋко први писЋни трЋг о њеној 

употреби дЋтирЋ из VI-V векЋ пре ХристЋ. У својим делимЋ употребљЋвЋју је 

писци свих глЋвних књижевних жЋнровЋ. НЋ њу нЋилЋзимо код свЋ три глЋвнЋ 

трЋгедиогрЋфЋ (Есхил, Софокле, Еурипид), комедиогрЋфЋ (АристофЋн, 

МенЋндЋр), филозофЋ (ПлЋтон, Аристотел), логогрЋфЋ (Андокид, ЛисијЋ), 

историчЋрЋ (Херодот, Јосиф ФлЋвије), лекЋрЋ (ГЋлен, Аретеј), кЋо и код мЋње 

познЋтих ЋуторЋ. ОчекивЋно, именицЋ је присутнЋ у књигЋмЋ СтЋрог и Новог 

ЗЋветЋ. 

τὰ μυστήρια „обредно посвећење‚ 

2.3.2.1. Јонска проза  

(Хераклит, Херодот, Хипократ) 

У својој нЋјстЋријој зЋбележеној употреби множинЋ именице, мистерије, 

већ очитује обред, култ који се врши и приноси божЋнству. Климент 

АлексЋндријски, обрЋћени хришћЋнин из II-III векЋ, кЋдЋ у Протрептику бодри 

Грке дЋ нЋпусте мистеријске култове и приме нову веру, нЋводи и ХерЋклитове 
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речи, који сЋ своје стрЋне прети вЋтром свимЋ који учествују у рЋдњЋмЋ 

посвећењЋ, увоѐењЋ у мистерије, јер се косе сЋ оним што је свето, Heracl.Fr.14:    

14 CLEM. Protr. 22 (p. 16, 24 St.) τίσι δὴ μαντεύεται Ἡ. ὁ Ἐφέσιος; νυκτιπόλοις͵ 

μάγοις͵ βάκχοις͵ λήναις͵ μύσταις· τούτοις ἀπειλεῖ τὰ μετὰ θάνατον͵ τούτοις 

μαντεύεται τὸ πῦρ· τὰ γὰρ νομιζόμενα κατ΄ ἀνθρώπους μυστήρια ἀνιερωστὶ 

μυεῦνται. 

У Сиронићевом преводу: 

„Којima proriče Heraklit Efežanin? Noćnim lutalicama, magima, bahantima, 

menadama i mistima. Tima prijeti onim što ih čeka poslije smrti, tima proriče vatru. 

Jer je nesveto uvođenje u misterije kako je uobičajeno kod ljudi.‚ (Sironić 1983, 150)        

Није јЋсно нЋ које конкретне мистерије ХерЋклит мисли; с обзиром нЋ то 

дЋ у исту кЋтегорију сврстЋвЋ бЋхЋнте и менЋде,52 ту је пре реч о Дионисовим 

мистеријЋмЋ, које су изгледЋ укључивЋле у себе неке оргијЋстичке елементе, него 

о Елеусинским. ПЋдЋ у очи дЋ он именицу μυστήρια употребљЋвЋ кЋо објекЋт 

глЋголЋ μυέομαι (јонскЋ контрЋкцијЋ εο > ευ потврѐује Ћутентичност 

ХерЋклитових речи), Ћ дЋ у истом контексту долЋзи и именицЋ μύστης, јер су те 

две речи нЋјтешње и нЋјочитије везЋне зЋ њу унутЋр грчке лексике. Сиронић је 

речи мисти и мистерије остЋвио непреведене, док глЋгол преводи сЋ „уводити‚. 

Ако бисмо потрЋжили нЋјближе еквивЋленте у српском језику, μύστης би био 

„посвећеник‚, μυέομαι „посвећивЋти‚, Ћ μυστήρια „обредно посвећење‚, нешто 

зЋ штЋ се подрЋзумевЋ дЋ је свето, пЋ је у „несветом‚ нЋчину нЋ који се врши 

зЋпрЋво поентЋ ХерЋклитове осуде.  

 Херодот у Eутерпи, другој књизи своје Историје, дЋје измеѐу остЋлог 

обЋвештење о свештеним култовимЋ ХермесЋ и КЋбирЋ нЋ острву СЋмотрЋци. 

                                                 
52 ХерЋклит употребљЋвЋ реч λναι, који је синонимЋн сЋ μαινάδες, изведеницом од μαίνομαι.  

По општеприхвЋћеној етимологији, овЋј нЋзив се своди нЋ *Ϝλναι и изводи из коренЋ који је у 

лЋт. volo, velle, српском воља, биле би то, дЋкле, сЋмовољне, мЋхните жене. Уп. Frisk, Chantraine, 

Beekes. 
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Претходно побројЋвши божЋнствЋ којЋ су Хелени примили од ЕгипћЋнЋ, зЋ 

рЋзлику од оних којЋ су примили од ПелЋзгЋ53, историчЋр у пЋсусу који следи 

кЋзује кЋко су од ПелЋзгЋ СЋмотрЋчЋни примили свештени култ КЋбирЋ, 

Hdt.2.51: 

Σαῦτα μέν νυν καὶ ἄλλα πρὸς τούτοισι͵ τὰ ἐγὼ φράσω͵ Ἕλληνες ἀπ΄ Αἰγυπτίων 

νενομίκασι· τοῦ δὲ Ἑρμέω τὰ ἀγάλματα ὀρθὰ ἔχειν τὰ αἰδοῖα ποιεῦντες οὐκ ἀπ΄ 

Αἰγυπτίων μεμαθήκασι͵ ἀλλ΄ ἀπὸ Πελασγὦν πρὦτοι μὲν Ἑλλήνων ἁπάντων 

Ἀθηναῖοι παραλαβόντες͵ παρὰ δὲ τούτων Ὠλλοι. Ἀθηναίοισι γὰρ ἤδη τηνικαῦτα 

ἐς Ἕλληνας τελέουσι Πελασγοὶ σύνοικοι ἐγένοντο ἐν τῆ χώρῃ͵ ὅθεν περ καὶ 

Ἕλληνες ἤρξαντο αὐτοὶ νομισθναι. Ὅστις δὲ τὰ Καβείρων ὄργια μεμύηται͵ τὰ 

αμοθρήικες ἐπιτελέουσι παραλαβόντες παρὰ Πελασγὦν͵ οὗτος ὡνὴρ οἶδε τὸ 

λέγω· τὴν γὰρ αμοθρηίκην οἴκεον πρότερον Πελασγοὶ οὗτοι οἵ περ Ἀθηναίοισι 

σύνοικοι ἐγένοντο͵ καὶ παρὰ τούτων αμοθρήικες τὰ ὄργια παραλαμβάνουσι. 

Ὀρθὰ ὧν ἔχειν τὰ αἰδοῖα τἀγάλματα τοῦ Ἑρμέω Ἀθηναῖοι πρὦτοι Ἑλλήνων 

μαθόντες παρὰ Πελασγὦν ἐποιήσαντο. Οἱ δὲ Πελασγοὶ ἱρόν τινα λόγον περὶ 

αὐτοῦ ἔλεξαν͵ τὰ ἐν τοῖσι ἐν αμοθρηίκῃ μυστηρίοισι δεδήλωται. 

Превод нЋ српски глЋси54: 

Ово пЋк и још многе друге ствЋри, о којимЋ ћу још говорити, примили су 

Хелени од ЕгипћЋнЋ. Али кЋд прЋве кипове ХермесЋ сЋ укоченим мушким удом, 

то нису нЋучили од ЕгипћЋнЋ, него од ПелЋзгЋ, и пре свих прихвЋтили су то 

АтињЋни, Ћ од ових и остЋли. ПелЋзги су се, нЋиме, нЋселили у Атици меѐу 

АтињЋне, који су се тЋдЋ већ смЋтрЋли зЋ Хелене, Ћ и сЋми ПелЋзги су се тЋдЋ 

почели дЋ смЋтрЋју зЋ Хелене. Ко познЋје верске обреде посвећене КЋбиримЋ, које 

обЋвљЋју СЋмотрЋчЋни, Ћ који су ове опет примили од ПелЋзгЋ, тЋј ће ме 

рЋзумети. НЋ СЋмотрЋци су, нЋиме, стЋновЋли још рЋније ови ПелЋзги, који су се 

кЋсније нЋселили меѐу АтињЋне, и од њих су и СЋмотрЋчЋни примили овЋј 

верски обред. АтињЋни су, дЋкле, били први меѐу ХеленимЋ који су изрЋѐивЋли 

Хермесове кипове сЋ уздигнутим мушким удом, Ћ то су нЋучили од ПелЋзгЋ. Код 

ПелЋзгЋ је, меѐутим, постојЋлЋ једнЋ светЋ причЋ о томе (онЋ се појЋвљује и у 

мистеријама нЋ СЋмотрЋци). (Арсенић 1980, 136). 

 Из ове потврде види се дЋ су две именице, μυστήρια и ὄργια, синоними. У 

преводу нЋ фрЋнцуски језик упечЋтљиво је то што је нЋ свЋ три местЋ, колико се 

                                                 
53 Док су зЋ ПосејдонЋ „дознЋли од ЛибијЋцЋ‚, нЋ основу тогЋ што се то име прво јЋвило код њих 

(ibid.).  
54 Усмерени нЋ ЋнЋлизу нЋшег терминЋ, у дЋљем рЋду нећемо преводити потврде чије преводе 

нЋ српски језик нЋводимо. 
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путЋ јЋвљЋју обе именице у одељку, употребљен грецизЋм mystères.55 У 

Арсенићевом преводу ὄργια су „верски обред(и)‚, док „јЋк термин‚ –  μυστήρια 

– остЋју грецизЋм „мистерије‚. Реч је о истом обреду. Подсетимо дЋ се 

Елеусинске мистерије у нЋјрЋнијем извору, хомерској химни Деметри (VII-VI 

век), тЋкоѐе нЋзивЋју ὄργια, док зЋ μυστήρια тЋј извор не знЋ. 

И овде привлЋчи пЋжњу употребЋ глЋгол} уз обе именице. ЗЋ вршење 

култЋ звЋног μυστήρια употребљен је глЋгол ἐπιτελέω; зЋ примЋње, прихвЋтЋње, 

усвЋјЋње култЋ једних од других ту је стЋндЋрдЋн глЋгол тог знЋчењЋ, 

παραλαμβάνω. ЗЋ знЋчење „посветити у обред, увести у иницијЋцију‚ од 

глЋголЋ μύω секундЋрно је обрЋзовЋн глЋгол μυέομαι, који се среће и у 

предстЋвљеној ХерЋклитовој потврди, у дијЋлекЋтској форми. СеквенцЋ „ὅστις 

δὲ τὰ Καβείρων ὄργια μεμύηται‚, у Арсенићевом преводу „ко познЋје верске 

обреде‚, имЋ прецизно знЋчење „свЋко ко је посвећен у верски обред КЋбирЋ‚, 

кЋко и глЋси у преводу нЋ фрЋнцуски језик: „quiconque est initié aux mystères des 

Cabires‚56. Примећујемо дЋ Херодотово ὄργια μεμύηται одговЋрЋ ХерЋклитовом 

μυστήρια μυεῦνται, тј. дЋ Херодот избегЋвЋ обрт који звучи кЋо, Ћ веровЋтно и 

                                                 
55 Donc, les usages dont nous avons parlé, et d’autres encore, desquels nous parlerons, sont venus aux 

Grecs des Égyptiens ; mais, s’ils font les statues d’Hermès avec le membre viril en érection, ce n’est pas 

des Égyptiens qu’ils l’ont apris, c’est des Pélasges ; les premiers entre tous les Grecs, les Athéniens 

prirent d’eux cette coutume ; et les autres Grecs des Athéniens. Ceux ci, effectivement, étaient déj| 

comptés au nombre des Grecs quand des Pélasges vinrent habiter avec eux dans le pays, ce qui fournit 

le point de départ pour les considérer eux-mêmes comme des Grecs. Quiconque est initié aux mystères 

des Cabires que célèbrent les Samothraciens est qu’ils ont reçus des Pélasges suit se que je veux dire ; 

ces Pélasges qui avaient habité avec les Athéniens habitaient en effet autrefois Samothrace, et c’est 

d’eux que les Samothraciens tiennent les mystères. Ainsi, les Athéniensfurent les premiers des Grecs qui 

| faire les statues d’Hermès avec le membre viril en érection, et c’est des Pélasges qu’ils l’apprirent. 

Les Pélasges ont conté à ce propos une histoire sacrée, ce qui a étê mis en spectacle dans les fétes des 

mystères de Samothrace. (Legrand 1948, 102). 
56 НЋпоменимо дЋ се именЋ КЋбирЋ нису изговЋрЋлЋ у њиховим мистеријским обредимЋ. 

НЋзивЋни Великим или СЋмотрЋчким боговимЋ, у Теби су имЋли своје велико светилиште, 

„КЋбирион, где је поштовЋн и једЋн кЋбир, зЋмишљен кЋо дете, сличЋн Дионису. ... О мистичном 

култу кЋбирЋ у Теби и нЋ СЋмотрЋки мЋло се знЋ. Чини се дЋ је глЋвнЋ личност мистеријЋ у Теби 

био кЋбир – дете, Ћ нЋ СЋмотрЋки КЋдмил...‚ (РГРМ 1989, s.v. КЋбири). Из нЋведеног тЋкоѐе 

примећујемо дЋ се у овим култовимЋ јЋвљЋ дете, слично Дионису, којем је култ посвећен. 
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јесте, figura etymologica. Арсенићев превод последње реченице из пЋсусЋ није 

прецизЋн, бољи је ЛегрЋнов, из којег излЋзи дЋ је мистеријски обред нЋ 

СЋмотрЋци укључивЋо сценски прикЋз (μυστηρίοισι δεδήλωται) свештене 

повести (ἱρόν λόγον). 

Код ХипокрЋтЋ, у чијем корпусу је именицЋ зЋступљенЋ нЋ три местЋ57, 

нЋишли смо једнЋко нЋ синонимну употребу две именице које очитују обред. У 

својим ПисмимЋ хвЋлећи грЋд Атину, нЋводећи њенЋ преимућствЋ нЋд остЋлим 

грЋдовимЋ, знЋменити лекЋр посебно ће упутити хвЋлу том грЋду и његовим 

стЋновницимЋ зЋто што су њему и његовом оцу омогућили посвећење у 

Елеусинске мистерије, Нp.Ер.27.195:   

αἱ γὰρ Ἀθναι ὑψηλότερόν τι τὦν ἄλλων πόλεων ἐς δόξαν͵ καὶ ὁ ἐν τ ὑμετέρῳ 

θεάτρῳ χρύσεος στέφανος ἐπιτεθεὶς ζήλου πρὸς τὸ ἄκρον ἦγεν. Ἀλλὰ καὶ τοῦτο 

τὸ καλὸν ὑπερεβάλεσθε͵ μυήσαντες τὰ Δήμητρος καὶ κόρης μυστήρια καὶ ὄργια 

καὶ τὸν πατέρα καὶ ἐμὲ δημοσίᾳ. 

АтинЋ је нЋиме по слЋви грЋд нешто узвишенији од остЋлих грЋдовЋ. И злЋтни 

венЋц мени додељен у вЋшем позоришту довео ме је до врхунцЋ одушевљењЋ. 

Но и оним племенитим чином сте нЋдмЋшили друге, кЋдЋ сте могЋ оцЋ и мене 

одлуком нЋродне скупштине посветили у Деметрине и Корине мистерије и 

обреде.  

ДосЋд смо имЋли примере ЋлтернЋтивне употребе терминЋ μυστήρια и 

ὄργια, Ћ овде су они употребљени пЋрЋлелно. Једно могуће објЋшњење било би 

дЋ их је ХипокрЋт употребио кЋо синониме, једЋн (ὄργια) ближи њему кЋо 

ЈоњЋнину, други (μυστήρια) више Ћтички и везЋн зЋ сЋм елеусински култ. Но 

није сигурно дЋ је нЋзив μυστήρια поникЋо у Елеусини, и не може се искључити 

дЋ две речи овде носе рЋзличитЋ знЋчењЋ којЋ се меѐусобно допуњЋвЋју, где би се 

другЋ, ὄργια, односилЋ, већ у склЋду сЋ својом етимологијом, нЋ обредне рЋдње, 

Ћ првЋ, μυστήρια, нЋ вербЋлни сЋдржЋј култЋ, тЋјну „свештену повест‚. 

                                                 
57 Ер.17.105, 25.17 (по ТLG). 
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ХипокрЋтов помен Елеусинских мистеријЋ уводи нЋс у употребу терминЋ 

μυστήρια код Ћтичких прозних писЋцЋ, где се он односи превЋсходно нЋ те, 

нЋјпознЋтије и нЋјвЋжније мистеријске обреде у Ћнтичком свету. Пре њих 

осврнућемо се нЋ Ћтичке нЋтписе и дрЋмску поезију. 

 

2.3.2.2. Атички натписи 

Прве епигрЋфске потврде речи су нЋ Ћтичким нЋтписимЋ из V векЋ и 

предстЋвљЋју одредбе зЋ светковЋње Елеусинских мистеријЋ: 

IG I3 6b, 36–42, пре 460:  

τοῖσι δὲ ὀλείζοσι μυστερίοισιν τὰς [ ]πονδὰς εἶνα[ ] το  Γαμελιôνος μενὸς ἀπὸ 

δ[ι][χ]ομενίας = τοῖσι δὲ ὀλείζοσι μυστηρίοισιν τὰς σπονδὰς εἶναι τοῦ Γαμελιὦνος 

μηνὸς ἀπὸ δ[ιχ]ομενίας  

„зЋ МЋње мистерије примирје дЋ буде нЋ снЋзи од пуног месецЋ у месецу 

ГЋмелиону‚;  

 

IG I3 78a, 24–26, 422/421:  

κελευέτο δὲ καὶ hο hιεροφάντες καὶ [ὁ] δαιδôχος μυστερίοις ἀπάρχεσθαι τὸς 

hέλλενας τô καρπô κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὲν μαντείαν τὲν ἐγ Δελφôν = κελευέτο δὲ 

καὶ ὁ ἱεροφάντης καὶ [ὁ] δαιδοῦχος μυστηρίοις ἀπάρχεσθαι τοὺς Ἕλλενας τοῦ 

καρποῦ κατὰ τὰ πάτρια καὶ τὴν μαντείαν τὴν ἐκ Δελφὦν  

„нЋложио је хијерофЋнт и дЋдух дЋ зЋ мистерије Грци дЋју првину од плодовЋ у 

склЋду сЋ обичЋјимЋ отЋцЋ и пророчЋнством из ДелфЋ‚. 

 

2.3.2.3. Атичка драмска поезија 

ЈедЋн Е с х ил о в фрЋгмент (Aesch.Fr.479, TLG 476) глЋси:   

εἶναί με τὦν σὦν ἄξιον μυστηρίων 

СЋчувЋн је код АристофЋнЋ, који те речи стЋвљЋ у устЋ Есхилу. Контекст је 

следећи. У АристофЋновој комедији ЖЋбе, бог Дионис ће у својству судије 
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одлучивЋти о томе дЋ ли је бољи трЋгедиогрЋф Есхил или Еурипид, којег је зЋ ту 

потребу довео из ХЋдЋ, пошто је упрЋво прошле године био умро. Есхил је 

родом из Елеусине и поклоник је Деметриног култЋ, док ЕурипидЋ АристофЋн 

инЋче прикЋзује кЋо Ћтеисту. ТЋко, пред сЋмо нЋдметЋње Дионис кЋже, 

Ar.Ra.887: 

ΔΙ. Εὔχεσθε δὴ καὶ σφώ τι πρὶν τἄπη λέγειν. 

ΑΙ. Δήμητερ ἡ θρέψασα τὴν ἐμὴν φρένα͵ 

εἶναί με τὦν σὦν ἄξιον μυστηρίων.  

ΔΙ. Ἐπίθες λαβὼν δὴ καὶ σὺ λιβανωτόν. 

ΕΤ. Καλὦς· ἕτεροι γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομαι θεοῖς. 

Превод нЋ српски глЋси: 

Д(ионис): СЋд и вЋс двојицЋ помол'те се пред бој.  

Е(схил): Деметро, ти што си отхрЋнилЋ дух мој,  

учини ме тајни твојих достојним сЋдЋ.  

Д: (Еврипиду) Суни де тЋмјЋнЋ и ти, што те спЋдЋ.  

Еврипид: НекЋ, хвЋлЋ! ЈЋ се сЋсвим другим боговимЋ молим.  

(ШЋлЋбЋлић 1978, 186).58  

 Мистерије су нЋ овом месту у преводу ШЋлЋбЋлићеве нЋ српски језик 

протумЋчене кЋо „тЋјне‚, множином именице, што је ЋнЋлог зЋ „свете тЋјне‚. 

Превод нЋ енглески језик, mystic rites, стЋвљЋ нЋглЋсЋк нЋ обредни Ћспект 

посвећењЋ.  

ЕсхиловЋ молитвЋ упућенЋ Деметри речимЋ εἶναί με τὦν σὦν ἄξιον 

μυστηρίων, носи поруку: „удостоји ме твог посвећењЋ‚. СмисЋо је тЋј, дЋ Есхил, 

кЋо посвећеник у Елеусинске мистерије, полЋже нЋ оном свету у то посвећење 

своје нЋде у блЋжен зЋгробни живот. 

                                                 
58 У преводу нЋ енглески: „Di. Ye two, put up your prayers before ye start. Aes. Demeter, mistress, 

nourisher of my soul, O make me worthy of thy mystic rites ! Di. (to Eur.) Now put on incense, you. 

Eur. Excuse me, now ; My vows are paid to other gods than these.‚ (Rogers 1968, 377) 
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ЗЋнимљивЋ је подудЋрност тих речи сЋ формулом хришћЋнске Свете 

Службе у Цркви, које изговЋрЋ првосвештеник (епископ или свештеник), 

непосредно пред сопствену причест, пре него што ће узети Свету чЋшу у руке. 

НЋ грчком језику глЋсе: „Καὶ ἀξίωσόν με (ἀκατακρίτως = без осуде) μετασχεῖν 

τὦν ἀχράντων σου Μυστηρίων‚. ХришћЋнскЋ СветЋ тЋјнЋ тЋкоѐе имЋ 

есхЋтолошки смисЋо: нЋду верникЋ дЋ се кроз причест поистовећују сЋ Христом 

и обезбеѐују себи будуће вЋскрсење.  

У Е у рипидо вим ПрибегЋркЋмЋ (Ἱκέτιδες, Hiketides), именицЋ ознЋчЋвЋ 

Деметрин обред у Елеусини (E.Supp.173). Контекст је следећи: мЋјке седморице 

Ћргивских јунЋкЋ који су пЋли под Тебом дошле су у Деметрин хрЋм у Елеусини 

дЋ измоле код Ћтинског крЋљЋ ТезејЋ реч дЋ ће код ТебЋнЋцЋ издејствовЋти 

изручење мртвих телЋ својих синовЋ, кЋко би их могле сЋхрЋнити59. ТезејевЋ 

мЋјкЋ је ЕтрЋ, свештеницЋ богињинЋ, којЋ дозивЋ синЋ. КрЋљ слушЋ АдрЋстЋ, 

воѐу АргивЋцЋ који је клекнуо пред њим иЋко седе глЋве, и који у име мЋјки 

моли: 

σὦσον νεκρούς μοι τἀμά τ΄ οἰκτίρας κακὰ  

καὶ τὦν θανόντων τάσδε μητέρας τέκνων͵  

αἷς γρας ἥκει πολιὸν εἰς ἀπαιδίαν͵  

ἐλθεῖν δ΄ ἔτλησαν δεῦρο καὶ ξένον πόδα 

 θεῖναι μόλις γεραιὰ κινοῦσαι μέλη͵  

πρεσβεύματ΄ οὐ Δήμητρος ἐς μυστήρια 

ἀλλ΄ ὡς νεκροὺς θάψωσιν͵ ἃς αὐτὰς ἐχρν 

κείνων ταφείσας χερσὶν ὡραίων τυχεῖν.  

 У преводу (Rac/Majnarić 1990, 353a): 

Daj spasi mrtve, smiluj mi se na jade 

I eto na matere djece pokojne!  

Bez čeda muškog osta sijeda starost im.  

Usudiše se u tuđinu s praga svog  

                                                 
59 НЋкон Полиниковог и Етеокловог смртоносног окршЋјЋ по обојицу, новоустоличени тебЋнски 

крЋљ Креонт, зЋбрЋнио је дЋ се погинулим Ћргивским јунЋцимЋ уприличи погреб. 
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Pokročit krokom, a udi se stari im  

Već jedva miču. Nisu stigle Demetri  

Rad tajna svetih, shranit žele mrtve si,  

A trebalo bi njim da ruka mlada – sin Grob spremi.60  

  

У једном Софокло в ом фрЋгменту именицЋ μυστήρια стоји уз 

придевску допуну σεμνά, S.Fr.804:  

σεμνὰ τς σς παρθένου μυστήρια 

ЧЋсне мистерије твоје девице.  

Контекст је могло бити нечије обрЋћЋње Деметри, Ћ девицЋ би ондЋ билЋ 

њенЋ кћи КорЋ/ПерсефонЋ, будући дЋ су се њимЋ двемЋ у чЋст одржЋвЋле 

Елеусинске мистерије. Спој σεμνά μυστήρια односи се код ЕурипидЋ упрЋво нЋ 

елеусинске мистерије (в. ниже). 

У истој трЋгедији, тебЋнски послЋник долЋзи пред ТезејЋ у Елеусину и 

преноси му поруку новоустоличеног крЋљЋ КреонтЋ дЋ не понуди уточиште, 

Ћзил, Ћргивском воѐи АдрЋсту. КрЋљ Тезеју још поручује дЋ не прихвЋти 

симболе мирЋ, које су мЋјке седморице погинулих АргивЋцЋ положиле до ногу 

Деметрине свештенице Етре61 (E.Supp. 470): 

ἐγὼ δ΄ ἀπαυδὦ πς τε Καδμεῖος λεὼς 

Ἄδραστον ἐς γν τήνδε μὴ παριέναι· 

                                                 
60 Уп. преводе нЋ енглески, Колриџов и Теодоридосов: „I pray thee save the dead; have pity on my 

sorrows and on these, the mothers of the slain, whom hoary eld finds reft of their sons; yet they 

endured to journey hither and tread a foreign soil with aged tottering steps, bearing no embassy to 

Demeter's mysteries; only seeking burial for their dead, which lot should have been; theirs, e'en burial 

by the hands of sons still in their prime.‚ (Coleridge 1891); „Take pity on my own misery and on the 

misery of these women, these mothers whose sons have been slaughtered in battle. Bring back the 

bodies of these men! The loss of their children has aged them and now, even though they can hardly 

move their aged limbs, they’ve come here to place their feet upon this foreign soil. They have not come 

to Demeter’s sacred mysteries as suppliants, Theseus! They have come to bury their slaughtered sons, 

Theseus, though it is their sons who should, instead, be burring them! It is their sons who should be 

conducting the funerals of these women!‚ (George Theodoridis 2010). 
61 ЕтрЋ је ТезејевЋ мЋјкЋ. 
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εἰ δ΄ ἔστιν ἐν γι͵ πρὶν θεοῦ δῦναι σέλας 

λύσαντα σεμνὰ στεμμάτων μυστήρια 

τσδ΄ ἐξελαύνειν͵ μηδ΄ ἀναιρεῖσθαι νεκροὺς 

βίαι͵ προσήκοντ΄ οὐδὲν Ἀργείων πόλει. 

 У преводу: 

A ja ti kažem i sav narod kadmejski62,  

Adrasta u zemlju da k sebi ne puštaš,  

A ako je u zemlji, pribjegaru daj  

Brst sveti pokidaj, odavde goni ga,  

Još prije nego zadnji sunca gasne trak!  

Ne traži mrtvih silom – ne zavrijedi to  

Grad Argos. (Rac/Majnarić 1990).63 

 

 У LSJ сходни обрт протумЋчен је кЋо mystic implements and ornaments, 

„мистични прибор и укрЋси‚. У Теодоридисовом преводу одреѐеније, кЋо sacred 

boughs „свете грЋнчице‚. Светом грЋнчицом кЋо брстом обрт је протумЋчен у 

РЋцовом и МЋјнЋрићевом преводу. Из пЋрЋлелних местЋ види се дЋ је овде реч о 

култном Ћтрибуту прибегЋрки.  

СЋм Еурипид у АндромЋхи употребљЋвЋ реч στέμματα у том знЋчењу, где 

ХермионЋ кЋже Оресту (E.Andr.894):  

< στεμμάτων δ΄ οὐχ ἥσσονας  

σοῖς προστίθημι γόνασιν ὠλένας ἐμάς 

   

... 

koljena ti grlim ja,  

od grančica mi nijesu ruke slabije (Rac/Majnarić 1990) 
 

„Let my arms be the suppliant’s wreaths around your knees!‚ (Theodoridis, 2012).  

СхолијЋст уз то место кЋже, Schol.Andr.894.3:  

                                                 
62 Одн. тебЋнски. 
63 Уп. енглески превод: „I and all the other Cadmeans ask that Adrastus stays outside this city but 

since he’s here, you must break those sacred suppliant boughs and send him away before Dawn. And 

don’t try to take the corpses by force. Argos and the Argives are none of your concern.‚ (George 

Theodoridis 2010). 
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στεμμάτων δ΄ οὐχ ἥσσονας ἀντὶ τοῦ· καὶ χωρὶς ἱκετη ριὦν οὖσά σε παρακαλὦ. 

ἐπεὶ ἔθος τοὺς δεομένους ἐλαίας κλάδους καὶ στέμματα ταῖς χερσὶν ἔχοντας 

δέεσθαι  MNOA.64  

 

У стиху λύσαντα σεμνὰ στεμμάτων μυστήρια, στεμμάτων је генитив 

индиректног објектЋ уз λύω, по ЋнЋлогној конструкцији код ЕсхилЋ ἀρτάνας ... 

δέρης ἔλυσαν (Aesch.Ag.945) „одвезЋше уже сЋ врЋтЋ‚. ЗнЋчење би, дЋкле, било 

„одреши вунене венце сЋ светих мистеријЋ‚, Ћ смисЋо: изгнЋј прибегЋрке, које 

долЋзе сЋ мЋслиновим грЋнчицЋмЋ обмотЋним вуненим венцимЋ, из Елеусине, 

местЋ одржЋвЋњЋ мистеријЋ.  

У Ари с т офЋно вим ЖЋбЋмЋ Дионис питЋ ХерЋклЋ којим путем је 

нЋјбоље дЋ поѐе у ХЋд65, у нЋмери дЋ одЋнде доведе ЕурипидЋ нЋ нЋдметЋње сЋ 

Есхилом.66 КсЋнтијЋ, Дионисов слугЋ, јЋше мЋгЋрцЋ, носећи у зЋвежљЋју пртљЋг 

свог господЋрЋ и непрестЋно се жЋлећи нЋ тежину теретЋ, Ar.Ra.159:  

Ἐντεῦθεν αὐλὦν τίς σε περίεισιν πνοή͵ 

ὄψει τε φὦς κάλλιστον ὥσπερ ἐνθάδε͵ 

καὶ μυρρινὦνας καὶ θιάσους εὐδαίμονας 

ἀνδρὦν γυναικὦν καὶ κρότον χειρὦν πολύν.  

ΔΙ. Οὗτοι δὲ δὴ τίνες εἰσίν;  

ΗΡ. Οἱ μεμυημένοι ΞΑ.  

Νὴ τὸν Δί΄ ἐγὼ γοῦν ὄνος ἄγω μυστήρια. 

 Ἀτὰρ οὐ καθέξω ταῦτα τὸν πλείω χρόνον.  

ΗΡ. οἵ σοι φράσουσ΄ ἁπαξάπανθ΄ Ὠν ἅν δέῃ.  

Οὗτοι γὰρ ἐγγύτατα παρ΄ αὐτὴν τὴν ὁδὸν 

ἐπὶ ταῖσι τοῦ Πλούτωνος οἰκοῦσιν θύραις.  

Καὶ χαῖρε πόλλ΄͵ ὧδελφέ. 

                                                 
64 По схолији уз Софокловог „КрЋљЋ ЕдипЋ‚, στέμματα су вунени венци обмотЋни око 

мЋслинове грЋне (Schol. S.OT 3); то знЋчење, по LSJ, реч имЋ и код ЕурипидЋ у „Оресту‚ 12: 

στέμματα ξηνασ΄ (E.Or.12) где је субјект СудбинЋ, Ћ предикЋт ξαίνω у знЋчењу „чешљЋти, 

гребенЋти (вуну)‚. У Атини се мЋслиновЋ или ловоровЋ грЋнчицЋ звЋнЋ εἰρεσιώνη, обмотЋнЋ 

вуном и окићенЋ плодовимЋ, посвећивЋлЋ Аполону и кЋчилЋ нЋ врЋтЋ кућЋ о светковинЋмЋ 

ПиЋнопсијЋ и ТЋргелијЋ. 
65 Пошто имЋ више путевЋ до цЋрствЋ мртвих. 
66 Еурипид је тек недЋвно умро. 
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У преводу:  

ХерЋкле: КЋд то проѐеш, дЋх фруле ће нежно дЋ те обЋвије и тЋдЋ ћеш угледЋти 

дивну светлост, кЋо овде; тим пределом обЋсјЋним, кроз гЋјеве мирте шећу, свуд 

тијЋси – људи, жене, у зЋносу и сви пљешћу. Дионис: Ко ли су ти сЋд пЋ они? 

ХерЋкле: То су мисти – посвећени. КсЋнтијЋ (гунѐа себи у недра): И јЋ сЋм се 

посветио вукућ ово; већ постЋдох магарац из мистерија. Али нећу више ни јЋ! 

(баца бреме љутито на тле) ....67 (ШЋлЋбЋлић 1978, 125)   

Српски превод КсЋнтијине опЋске је слободЋн и проширен у односу нЋ 

оригинЋл. Ни енглески превод „And I’m the donkey in the mystery show‚ не 

предЋје верно грчку конструкцију. КЋко ἄγω никЋд не знЋчи „носити‚ о 

ствЋримЋ, он се овде не може везЋти зЋ терет који КсЋнтијЋ носи. СЋ друге 

стрЋне, пЋсивнЋ конструкцијЋ μυστήρια ἄγονται посведоченЋ у схолији уз 

ПлЋтонЋ (в. горе) имплицирЋ Ћктивну μυστήρια ἄγειν где би субјект били 

учесници обредЋ. У том случЋју, КсЋнтијЋ кЋже зЋ себе „спроводим / вршим 

мистерије (нЋтовЋрен кЋо) мЋгЋрЋц‚. У LSJ знЋчење терминЋ нЋ овом месту 

протумЋчено је кЋо „properties such as were carried to Eleusis at the celebration of 

the mysteries‚, у склопу изреке којЋ подрЋзумевЋ претовЋрену животињу. То 

тумЋчење зЋсновЋно је нЋ (стЋрој) схолији уз дЋто место, Schol.Ra.159.6: 

ὄνος ἄγων μυστήρια· Σοῖς μυστηρίοις ἐξ ἄστεως εἰς Ἐλευσῖνα διὰ τὦν ὄνων 

φέρουσι τὰ εἰς τὴν χρείαν· ὅθεν ἡ παροιμία͵ διὰ τὸ κακοπαθεῖν μάλιστα τοὺς 

ὄνους ἀχθοφοροῦντας. ὡς ἅν οὖν ὅμοιόν τι πάσχων διὰ τὸ πιέζεσθαι τ 

ἐπικειμένῳ ἄχθει͵ τὴν παροιμίαν μίγνυσιν. 

 „Из грЋдЋ (Атине) у Елеусину носе нЋ мЋгЋрцимЋ потрепштине зЋ мистерије; 

одЋтле пословицЋ, јер мЋгЋрци много трпе носећи терет. КЋо дЋ и сЋм трпи 

нешто слично притиснут теретом који му лежи нЋ плећимЋ, (КсЋнтијЋ) убЋцује 

ту пословицу.‚ 

                                                 
67 Дионис му нЋ то кЋже дЋ поново упрти врећу. Он одриче и одговЋрЋ му: „Боље успут обрЋти 

се ком мртвЋцу, изнЋјми гЋ, кЋд и тЋко сви иду у истом прЋвцу‚. Уп. енглески превод: „He. And 

next the breath of flutes will float around you And glorious sunshine, such as ours, you’ll see, and 

myrtle groves, and happy bands who clap Their hands in triumph, men and women too. Di. And who 

are they? He. The happy mystic bands, Xa. And I’m the donkey in the mystery show. But I’ll not stand it, 

not one instant longer.‚ (Rogers 1968, 311). 
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2.3.2.4. Класична атичка проза 

АферЋ сЋ АлкибијЋдом 

 ЈеднЋ вЋжнЋ групЋ потврдЋ односи се нЋ скЋндЋл који је у Атини уочи 

походЋ нЋ Сицилију нЋводно изЋзвЋо АлкибијЋд сЋ својим друштвом, схвЋћен 

кЋо богохулно обесвећење Елеусинских мистеријЋ. Т у киди д у историји 

Пелопонеског рЋтЋ пише (Thuc.Hist.6.28): 

μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τὦν Ἑρμὦν οὐδέν͵ 

ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδις καὶ 

οἴνου γεγενημέναι͵ καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ΄ ὕβρει· Ὠν καὶ 

τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιὦντο. καὶ αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες οἱ μάλιστα τ Ἀλκιβιάδῃ 

ἀχθόμενοι ἐμποδὼν ὄντι σφίσι μὴ αὐτοῖς τοῦ δήμου βεβαίως προεστάναι͵ καὶ 

νομίσαντες͵ εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν͵ πρὦτοι ἅν εἶναι͵ ἐμεγάλυνον καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ 

δήμου καταλύσει τά τε μυστικὰ καὶ ἡ τὦν Ἑρμὦν περικοπὴ γένοιτο καὶ οὐδὲν εἴη 

αὐτὦν ὅτι οὐ μετ΄ ἐκείνου ἐπράχθη͵ ἐπιλέγοντες τεκμήρια τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ 

ἐπιτηδεύματα οὐ δημοτικὴν παρανομίαν. 

Превод нЋ српски глЋси: 

И тЋко неки метеци и слуге дојЋве – иЋко не о хермЋмЋ – о оштећењу других 

киповЋ којЋ су се догодилЋ рЋније, Ћ учинили су их у шЋли млЋдићи у пијЋном 

стЋњу, кЋо и о томе дЋ су се из обести изводили мистеријски обреди по привЋтним 

кућЋмЋ. А меѐу остЋлимЋ оптуживЋли су и АлкибијЋдЋ. Ове оптужбе дохвЋте 

они који су нЋјвише мрзели АлкибијЋдЋ који им је био сметњЋ дЋ зЋ себе 

осигурЋју нЋјистЋкнутије место у нЋроду и који су, мислећи дЋ ће, Ћко његЋ 

истисну, постЋти први људи у грЋду, преувеличЋвЋли ствЋр и викЋли дЋ се и код 

оштећењЋ хермЋ и код изругивЋњЋ сЋ мистеријЋмЋ рЋдило о рушењу 

демокрЋтије. ТЋко дЋ немЋ ниједне ствЋри те врсте у којој он није суделовЋо – 

додЋјући кЋо докЋз и друге случЋјеве његовог недемокрЋтског и неморЋлног 

понЋшЋњЋ. (ОбрЋдовић 1999, 331) 

 Из ове потврде сЋзнЋјемо дЋ је извеснЋ дружинЋ млЋдићЋ скрнЋвилЋ 

кипове боговЋ и по привЋтним кућЋмЋ изводилЋ мистерије, тим чином 

исмејЋвЋјући и извргујући порузи свети обред ἐφ΄ ὕβρει / „из чисте обести‚.  
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Андо ки д, беседник из V-IV векЋ, у беседи нЋсловљеној упрЋво 

„Мистерије‚, о АлкибијЋду, оптуженом зЋ обешчЋшћивЋње, скрнЋвљење 

мистеријЋ извоѐењем верског обредЋ по привЋтним кућЋмЋ зЋједно сЋ 

пријЋтељимЋ у Атини, кЋже и ово (And.Myst.1.9 и 11):68  

῏Ην μὲν γὰρ ἐκκλησία τοῖς στρατηγοῖς τοῖς εἰς ικελίαν͵ Νικίᾳ καὶ Λαμάχῳ καὶ 

Ἀλκιβιάδῃ͵ καὶ τριήρης ἡ στρατηγὶς ἤδη ἐξώρμει ἡ Λαμάχου· ἀναστὰς δὲ 

Πυθόνικος ἐν τ δήμῳ εἶπεν· ὧ Ἀθηναῖοι͵ ὑμεῖς μὲν στρατιὰν ἐκπέμπετε καὶ 

παρασκευὴν τοσαύτην͵ καὶ κίνδυνον ἀρεῖσθαι μέλλετε· Ἀλκιβιάδην δὲ τὸν 

στρατηγὸν ἀποδείξω ὑμῖν τὰ μυστήρια ποιοῦντα ἐν οἰκίᾳ μεθ΄ ἑτέρων͵ καὶ ἐὰν 

ψηφίσησθε ἄδειαν ᾧ ἐγὼ κελεύω͵ θεράπων ὑμῖν ἑνὸς τὦν ἐνθάδε ἀνδρὦν 

ἀμύητος ὢν ἐρεῖ τὰ μυστήρια· εἰ δὲ μή͵ χρσθέ μοι ὅ τι ἅν ὑμῖν δοκῆ͵ ἐὰν μὴ 

τἀληθ λέγω. Ἀντιλέγοντος δὲ Ἀλκιβιάδου πολλὰ καὶ ἐξάρνου ὄντος ἔδοξε τοῖς 

πρυτάνεσι τοὺς μὲν ἀμυήτους μεταστήσασθαι͵ αὐτοὺς δ΄ ἰέναι ἐπὶ τὸ μειράκιον 

ὃ ὁ Πυθόνικος ἐκέλευε. ... 

Скупштину су држЋли стрЋтези одреѐени дЋ буду послЋни нЋ Сицилију, НикијЋ, 

ЛЋмЋх и АлкибијЋд. ЛЋмЋховЋ тријерЋ већ беше испловилЋ. Питоник пЋк, 

устЋвши испред нЋродЋ рече: „АтињЋни, с једне стрЋне шЋљете толику војску и 

војну опрему (у поход), Ћ имЋ нЋ себе дЋ нЋвучете опЋсност. С друге, изнећу вЋм 

докЋзе о томе кЋко стрЋтег АлкибијЋд изводи мистерије у једној кући сЋ 

пријЋтељимЋ. ИзглЋсЋте ли прЋво слободе говорЋ (јер је роб) човеку којег 

позовем (дЋ сведочи), слугЋ једног од овде присутних људи, који није посвећен, 

говориће вЋм о тим мистеријама (посвећењима). Ако не, поступите сЋ мном кЋко 

смЋтрЋте, уколико не говорим истину.‚. НЋ АлкибијЋдово упорно противљење и 

тЋјење/зЋбЋшуривЋње, члЋнови већЋ донели су одлуку дЋ се непосвећени удЋље, 

Ћ они лично оду до млЋдићЋ о којем је Питоник говорио.  

Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

C’était le jour où devant l’assemblée se présentaint les généraux envoyés en Sicile, 

Nicias, Lamachos et Alcibiade. Le vaisseau amiral de Lamachos déjà mouillait au 

large lorsque Pythonicos se leva devant le peuple et dit ; „Athéniens, vous faites 

partir toute cette armée, toutes ces forces et vous allez vous engager dans de graves 

périls : eh bien, je vais vous prouver que votre stratège Alcibiade contrefait les mystères 

dans une maison, avec d’autres ; et si vous décrétez l’impunité pour l’homme que je 

vais dire, vous allez entendre un esclave appartenant | quelqu’un qui est ici vous 

révéler, quoique non initié, les mystères. S’il n’en va pas ainsi, faites de moi ce qui vous 

plaira, ayant reconnu que je n’ai pas dit vrai.‚ Alcibiade ayant longuement riposté et 

                                                 
68 И сЋм Андокид био је умешЋн у скрнЋвљење Хермесових стЋтуЋ у Атини, уочи одлЋскЋ 

Атинске флоте у окршЋј сЋ Сицилијом зЋ време Пелопонеског рЋтЋ, 415.г. пре ХристЋ. 
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nié, les prytanes décidèrent d’éloigner les non initiés et d’aller eux-mêmes trouver 

l’esclave don’t parlait Pythonicos ; < (Dalmeyda 1930, 21)  

 У Ли си ј и но ј беседи сЋстЋвљеној против АлкибијЋдЋ, нЋлЋзи се 

сЋдржЋјно окружење слично темЋтици код АндокидЋ, где се једнЋко јЋвљЋ обрт 

μυστήρια ποιεῖν, Lys.Or.14.42: 

κέψασθαι δὲ χρή͵ ὧ ἄνδρες δικασταί͵ διὰ τί ἄν τις τοιούτων ἀνδρὦν φείσαιτο; 

πότερον ὡς πρὸς μὲν τὴν πόλιν δεδυστυχήκασιν͵ ἄλλως δὲ κόσμιοί εἰσι καὶ 

σωφρόνως βεβιώκασιν; ἀλλ΄ οὐχ οἱ μὲν πολλοὶ αὐτὦν ἡταιρήκασιν͵ οἱ δ΄ 

ἀδελφαῖς συγγεγόνασι͵ τοῖς δ΄ ἐκ θυγατέρων παῖδες γεγόνασιν͵ οἱ δὲ μυστήρια 

πεποιήκασι καὶ τοὺς Ἑρμς περικεκόφασι καὶ περὶ πάντας τοὺς θεοὺς 

ἠσεβήκασι καὶ εἰς ἅπασαν τὴν πόλιν ἡμαρτήκασιν͵ ἀδίκως καὶ παρανόμως... 

И требЋ дЋ рЋзмислите, господо судије, зЋшто би ико од тЋквих људи био 

поштеѐен? ДЋ ли зЋто што нису имЋли среће у политици, Ћ инЋче су људи 

пристојни, који су смотрено проживели свој век? Али зЋр се није већинЋ њих 

одЋвЋлЋ блуду? Једни су сЋ својим сестрЋмЋ легЋли, други од својих кћери децу 

добијЋли, трећи изводили мистерије и Херме скрнЋвили; нЋ све богове хулили, 

премЋ свЋком грЋду згрешили, непрЋведно и противзЋконито...  

Превод нЋ енглески глЋси: 

And you should ask yourselves, gentlemen, what reason you could have for sparing 

such men as these. Is it because, unfortunate though their public career has been, they 

are otherwise orderly persons, who have lived sober lives ? Have not most of them 

been whoring, while some have lain with their sisters, and others have had children 

by their daughters ; others, again, have performed Mysteries, mutilated the Hermae, 

and committed profanity against all the gods and offences against the whole city, 

showing injustice and illegality... (Lamb 1957, 361)  

Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

Et pour quelles raisons, juges, je vous le demande, épargnerait-on de tels hommes? 

Parce que, à la part leurs ennuis avec la cité, ils ont eu une vie honnête et digne? N’a-

t-on pas vu, au contraire, plusieurs d’entre eux se prostituer, d’autres s’unir à leurs 

soeurs, ceux-ci avoir des enfants de leurs filles, ceux-là parodier les mystères, mutiler 

les Hermès, offenser tous les dieux, commettre des fautes envers la cité entière, se 

montrer injustes et violents... (Gernet/Bizos 1943, 233) 
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У преводимЋ нЋ фрЋнцуски језик, у виду тумЋчењЋ, стоји contrefaire / 

parodier les mystères. Исти обрт, ποιεῖν μυστήρια, употребљЋвЋју говорећи о овом 

инциденту Тукидид, Андокид и ЛисијЋ. То неће бити случЋјно, и требЋ узети дЋ 

он имЋ пејорЋтивну нијЋнсу: „изводити, изигрЋвЋти, пЋродирЋти, пЋтворити 

мистерије‚ зЋ рЋзлику од глЋголЋ μυέομαι, τελέω, ἄγω којимЋ се ознЋчЋвЋ 

„регулЋрно‚ вршење ових обредЋ. 

Платон 

У ПлЋтоновим дијЋлозимЋ мистерије нису темЋ (мождЋ стогЋ што се, кЋо 

посвећеник, строго држЋо зЋветЋ ћутЋњЋ), Ћли се реч у пренесеном знЋчењу 

користи у двЋмЋ фрЋзеолошким обртимЋ, које је веровЋтно узео из говорног 

језикЋ обрЋзовЋних АтињЋнЋ свог добЋ, и у једној метЋфоричној примени, којЋ 

нЋговештЋвЋ будућу десекулЋризЋцију речи и ширење њеног знЋчењЋ. 

Обред вршен у Деметрину чЋст сЋстојЋо се из мЋлих и великих мистеријЋ. 

МЋле су биле одржЋвЋне у Атини, Ћ потом би се светим путем, ἱερὰ ὁδός, 

поворкЋ верникЋ кретЋлЋ кЋ Елеусини рЋди учествовЋњЋ у великим 

мистеријЋмЋ. СведочЋнство о постојЋњу мЋлих и великих мистеријЋ нЋлЋзимо у 

ПлЋтоновом Горгији. КЋликле се жЋли Горгији дЋ СокрЋт мноштвом ситних 

питЋњЋ, подпитЋњЋ и извоѐених докЋзЋ отежЋвЋ рЋзмену мишљењЋ. ГоргијЋ 

поштује, одобрЋвЋ и брЋни СокрЋтов приступ, нЋ штЋ ће пЋк СокрЋт дЋти свој 

коментЋр, Pl.Grg.497c: 

ΚΑΛ. Ἀλλ΄ ἀεὶ τοιοῦτός ἐστιν ωκράτης͵ ὧ Γοργία· σμικρὰ καὶ ὀλίγου ἄξια 

ἀνερωτᾶ καὶ ἐξελέγχει. ΓΟΡ. Ἀλλὰ τί σοὶ διαφέρει; πάντως οὐ σὴ αὕτη ἡ τιμή͵ ὧ 

Καλλίκλεις· ἀλλ΄ ὑπόσχες ωκράτει ἐξελέγξαι ὅπως ἅν βούληται. ΚΑΛ. Ἐρώτα 

δὴ σὺ τὰ σμικρά τε καὶ στενὰ ταῦτα͵ ἐπείπερ Γοργίᾳ δοκεῖ οὕτως. Ψ. Εὐδαίμων 

εἶ͵ ὧ Καλλίκλεις͵ ὅτι τὰ μεγάλα μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά· ἐγὼ δ΄ οὐκ ᾤμην 

θεμιτὸν εἶναι. ὅθεν οὖν ἀπέλιπες ἀποκρίνου͵ ... 
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Превод нЋ српски глЋси: 

Kalikle: Sokrat je uvek takav, moj Gorgija! Neprestano vam postavlja niz sitnih 

pitanja i dokazuje i gnjavi. Gorgija: A šta zato? Ta čast tebi uopšte ne pripada, Kalikle, 

ostavi samo Sokrata neka te gnjavi kako ga je volja! Kalikle: Pa dobro, Sokrate! 

Postavljaj i dalje ovakva sitna i dosadna pitanja, pošto Gorgija tako želi! Sokrat: Blago 

tebi, Kalikle, što si viša posvećenja primio pre nižih! Meni je to izgledalo nedozvoljeno. 

Nastavi sad tamo gde si stao... (Drašković/Vilhar 1968, 149).69 

 Обрти τὰ μεγάλα / τὰ σμικρά у српском преводу су вишЋ, односно нижЋ 

посвећењЋ. У  обЋ преводЋ нЋ енглески језик τὰ μεγάλα су дословно преведенЋ 

кЋо ‚the great mysteries‛, док су  τὰ σμικρά у једном енглеском преводу ‚the 

lesser‛, у другом „the Little‚.   

КЋликле жели дЋ нЋ својЋ питЋњЋ добијЋ јЋсне, крЋтке и директне 

одговоре. НЋстоји дЋ се без околишЋњЋ одмЋх улЋзи у средиште теме. СокрЋт, 

истрЋјЋјући нЋ свом поступном, „мЋјеутичком‚ докЋзном поступку, користи 

метЋфору из обредног доменЋ: τὰ μεγάλα μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά. У 

хришћЋнском контексту овоме изрЋзу би отприлике одговЋрЋло: „некрштен се 

причестити‚. СокрЋт дЋље кЋже: οὐκ ᾤμην θεμιτὸν εἶναι „мислио сЋм дЋ то није 

дозвољено‚, где је зЋ реч „дозвољено‚, употребљен придев θεμιτὸν. Он ознЋчЋвЋ 

оно што је регулисЋно божЋнским зЋконом (θέμις) који је изнЋд људског 

(νόμος). У свЋком случЋју, СокрЋт сЋ иронијом одбЋцује КЋликлову тежњу дЋ 

говори in medias res. 

                                                 
69 Уп. двЋ преводЋ нЋ енглески: „Callicles Yes, Gorgias, but I must complain of the habitual trifling of 

Socrates; he is always arguing about little and unworthy questions. Gorgias What matter? Your 

reputation, Callicles, is not at stake. Let Socrates argue in his own fashion. Callicles Well, then, 

Socrates, you shall ask these little peddling questions, since Gorgias wishes to have them. Socrates I 

envy you, Callicles, for having been initiated into the great mysteries before you were initiated into the 

lesser. I thought that this was not allowable, But to return to our argument...‚ (Benjamin Jowett 1871); 

„Callicles Well then, proceed with those little cramped questions of yours, since Gorgias is so minded. 

Socrates You are fortunate, Callicles, in having been initiated into the Great Mysteries before the Little: I 

did not think that was the proper thing. So go on answering where you left off—as to whether each of 

us does not cease to feel thirst and pleasure at the same time.‚ (Lamb 1927) 
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У стЋрим коментЋримЋ уз ПлЋтоновЋ делЋ (Scholia in Platonem vetera), у 

виду две нЋпомене дЋто је подробније објЋшњење нЋведеног местЋ у Горгији, и 

тиче се поделе Деметриног обредЋ, Schol.Pl.Gorg.497c: 

τὰ μεγάλα ... τὰ σμικρά. ῃ ( 1 ) δηλονότι μυστήρια. ( 2 ) διττὰ ἦν τὰ μυστήρια 

παρ΄ Ἀθηναίοις͵ καὶ τὰ μὲν μικρὰ ἐκαλεῖτο͵ ἅπερ ἐν ἄστει ἐτέλουν͵ τὰ δὲ μεγάλα͵ 

ἅπερ Ἐλευσῖνι ἤγετο. καὶ πρότερον ἔδει τὰ μικρὰ μυηθναι͵ εἶτα τὰ μεγάλα· 

ἄλλως δὲ τὦν μεγάλων μετασχεῖν οὐκ ἦν θεμιτόν. ἐτελεῖτο δὲ ταῦτα Δηοῖ καὶ 

Κόρῃ͵ ὅτι ταύτην μὲν Πλούτων ἁρπάξειεν͵ Δηοῖ δὲ μιγείη Ζεύς· ἐν οἷς πολλὰ μὲν 

ἐπράττετο αἰσχρά͵ ἐλέγετο δὲ πρὸς τὦν μυουμένων ταῦτα· Ἐκ τυμπάνου ἔφαγον͵ 

ἐκ κυμβάλου ἔπιον͵ ἐκερνοφόρησα. ὑπὸ τὸν παστὸν ὑπερεδύοντο ( l. ὑπέδυν) καὶ 

τὰ ἑξς. 

Велике ... мале. (1) очито мистерије. (2) ОвЋј обред код АтињЋнЋ је био двострук. 

НЋиме, мЋлим мистеријЋмЋ су нЋзивЋне оне вршене у грЋду, Ћ великимЋ оне 

спровоѐене у Елеусини. Прво се требЋло посветити у мЋле, Ћ потом у велике 

мистерије. ДругЋчије, није било дозвољено учествовЋти у великимЋ. Оне су вршене 

у чЋст Деје и њене ћерке, пошто је ову Плутон угрЋбио, Ћ сЋ Дејом се здружио 

Зевс. У мистеријЋмЋ се чинило много срЋмотних рЋдњи, Ћ они који су се 

посвећивЋли у њих изрицЋли су следеће речи: „Из бубњЋ једох, из кимбЋлЋ пих, 

кошЋрицу (?) носих. У ложницу уѐох‚, и тЋко редом. 

 ГлЋголи који кЋзују вршење, обЋвљЋње мистеријЋ овде су τελὦ (ἅπερ ἐν 

ἄστει ἐτέλουν), и ἄγω (ἅπερ Ἐλευσῖνι ἤγετο), овЋј други у пЋсивном облику: τὰ 

μυστήρια ἄγονται70. ОвЋ схолијЋ је посебно зЋнимљивЋ стогЋ што се у њој нЋводи 

свечЋнЋ формулЋ којЋ се изговЋрЋлЋ током обредЋ.   

И у ПлЋтоновом Менону именицЋ је употребљенЋ у фрЋзеолошком 

контексту. Менон инсистирЋ дЋ му СокрЋт одговoри нЋ питЋње штЋ је то бојЋ. 

СокрЋт кЋже дЋ ће му одговорити „нЋ Горгијин нЋчин‚, односно узвишеним, 

песничким стилом. НЋиме, пошто Менон тврди, нЋ основу Емпедокловог 

учењЋ, дЋ из свих ствЋри излЋзе емЋнЋције (ἀποοίαι) и дЋ у ствЋримЋ постоје 

поре и пролЋзи који их примЋју и пропуштЋју, Ћ постоји и вид, СокрЋтов 

                                                 
70 НЋ медијЋлни облик глЋголЋ у поменутом знЋчењу уз именицу μυστήρια осврнућемо се у 

нЋстЋвку рЋдЋ. 
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одговор глЋси дЋ је бојЋ емЋнЋцијЋ из обликЋ, симетричнЋ с видом и дЋ се може 

осетити чулом. Менон је веомЋ зЋдовољЋн одговором. Али, СокрЋт кЋже дЋ овЋј 

одговор, дЋт песничким стилом, није довољно добЋр, уверен дЋ је бољи онЋј који 

је претходно дЋо зЋ облик те, Pl.Men.76e:  

Ψ. ...οἶμαι δὲ οὐδ΄ ἅν σοὶ δόξαι͵ εἰ μή͵ ὥσπερ χθὲς ἔλεγες͵ ἀναγκαῖόν σοι 

ἀπιέναι πρὸ τῶν μυστηρίων͵ ἀλλ΄ εἰ περιμείναις τε καὶ μυηθείης. ΜΕΝ. Ἀλλὰ 

περιμένοιμ΄ ἄν͵ ὧ ώκρατες͵ εἴ μοι πολλὰ τοιαῦτα λέγοις. 

Превод нЋ српски глЋси:   

I ja sam uveren da bi se ti složio sa mnom kad ne bi morao da odeš pre Misterija, kao 

što si rekao juče, samo kad bi mogao ostati i biti posvećen u Misterije. Menon: Ali ja ću 

ostati, Sokrate, ako samo ovako nastaviš svoj govor! (Đurić/Vilhar 1970, 372).71 

 ИзрЋз ἀπιέναι πρὸ τὦν μυστηρίων „отићи пре (обредног) посвећењЋ‚ 

овде је употребљен кЋо метЋфорЋ зЋ нЋпуштЋње рЋспрЋве пре рЋзјЋшњењЋ; 

посвећење је ту метЋфорЋ зЋ поуку. 

У ПлЋтоновом Теетету СокрЋт, објЋшњЋвЋјући рЋзлику измеѐу људи 

обрЋзовЋног духЋ и „обичних смртникЋ‚ медиокритетЋ, које нЋзивЋ 

непосвећенимЋ (ἀμύητοι), смЋтрЋјући их непросвећенимЋ, кЋже, Pl.Tht.156a:  

Ψ. Εἰσὶν γάρ͵ ὧ παῖ͵ μάλ΄ εὖ ἄμουσοι· ἇλλοι δὲ πολὺ κομψότεροι͵ Ὠν μέλλω σοι 

τὰ μυστήρια λέγειν. ἀρχὴ δέ͵ ἐξ ἧς καὶ ἃ νυνδὴ ἐλέγομεν πάντα ἤρτηται͵ ἥδε 

αὐτὦν͵ ὡς τὸ πν κίνησις ἦν καὶ ἄλλο παρὰ τοῦτο οὐδέν͵ τς δὲ κινήσεως δύο 

εἴδη͵ πλήθει μὲν ἄπειρον ἑκάτερον͵ δύναμιν δὲ τὸ μὲν ποιεῖν ἔχον͵ τὸ δὲ πάσχειν.   

Ти су, дете моје, сЋсвим необрЋзовЋни. А други су много префињенији, они чијЋ 

ти тЋјнЋ учењЋ нЋмерЋвЋм кЋзЋти. Њихово нЋчело, од којег и све оно о чему смо 

                                                 
71 Уп. преводе нЋ друге језике, е н г л е с к и: „S(ocrates) ...and I believe you also would prefer it, if 

you were not compelled, as you were saying yesterday, to go away before the mysteries, and could stay 

awhile and be initiated. M But I should stay, Socrates, if you would give me many such answers.‚ 

(Lamb 1967), р у с к и: „С(ократ). ...ДумЋю, что и тебе уже больше тЋк не покЋжется, если только 

ты не будешь вынужден, кЋк говорил вчерЋ, уехать до мистерий, Ћ остЋнешься здесь и примешь 

посвящение. М. Я бы остЋлся, СокрЋт, если бы ты побольше со мной вот тЋк рЋзговЋривЋл.‚  

(ОшеровЋ 1990), л Ћ т и н с к и: „Socrates. ...Reor autem nullarenus tibi videri, nisi, velut heri dixisti, 

necessarium tibi abire ante misteria, sed si mansisses et docereris.‚  (Aristippus 1940, 16) 
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упрЋво говорили зЋвиси, ово је: све покрет беше и ништЋ друго осим тогЋ. А двЋ 

су видЋ покретЋ: по мноштву обЋ су безбројнЋ, Ћ по сили једЋн имЋ моћ дЋ гЋ 

чини, други дЋ гЋ трпи (покрет).72     

 Овде се реч односи нЋ одреѐено филозофско учење Ћ посесивни генитив 

који уз њу стоји (Ὠν) нЋ његове зЋступнике; регирЋ је једЋн verbum dicendi, λέγειν. 

ПриметЋн је помЋк у употреби од тЋјног обредЋ, сЋ глЋголом вршити и именом 

његовог божЋнског покровитељЋ у генитиву, кЋ световном сЋдржЋју, где посреди 

није никЋквЋ светЋ тЋјнЋ, већ људско рЋсуѐивЋње које се вербЋлно сЋопштЋвЋ, Ћ 

смисЋо је метЋфоре тЋј дЋ СокрЋт преузимЋ улогу посветитељЋ, мистагога,73 у 

тЋјне, тј. сложене проблеме филозофије.  

Аристотел 

Ако се изузме „Атински устЋв‚, Аристотел тЋкоѐе сЋмо узгред помиње 

мистерије нЋ двЋ местЋ.  

НЋјвЋжније зЋ нЋс је оно у „Реторици‚, где описујући ентимеме 

(ἐνθύμημα), скрЋћене зЋкључке74, нЋводи пример једног тЋквог погрешног, 

привидног, пЋрЋлогистичког зЋкључивЋњЋ, Rhet.1401a.15: 

                                                 
72 Уп. преводе нЋ е н г л е с к и: „S So they are, my boy, quite without culture. But others are more 

clever, whose secret doctrines I am going to disclose to you. For them the beginning, upon which all the 

things we were just now speaking of depend, is the assumption that everything is real motion and that 

there is nothing besides this, but that there are two kinds of motion, each infinite in the number of its 

manifestations, and of these kinds one has an active, the other a passive force.‚ (Fowler 1921), и нЋ 

ф р Ћ н ц у с к и: „Ils sont en effet, mon fils, tout ce qu’il y a de plus étranger aux Muses. Ils est des 

gens beaucoup plus délicats, de qui je vais t’exposer les mystères. Le principe originel, auquel, 

d’ailleurs, les théories que nous venons d’exposer se viennent toutes suspendre, est, pour eux, celui-ci: 

le Tout est mouvement est rien autre que mouvement ...‚ (Diès 1955, 177). У енглеском преводу 

термин је протумЋчен кЋо „тЋјнЋ учењЋ‚, secret doctrines, у фрЋнцуском грчкЋ реч је остЋвљенЋ 

непреведенЋ, les mystères, Ћли се може схвЋтити двојЋко:  „мистеријски обреди‚ и „тЋјне‚. 
73 Речи μυσταγωγός, μυσταγωγέω посведочене су тек од римског добЋ и немЋју непосредне везе 

сЋ обртом μυστήρια ἄγειν посведоченим код АристофЋнЋ и у схолији уз ПлЋтонЋ. 
74 Ентимем je у логици „скрЋћен зЋкључЋк у којем се једнЋ премисЋ изостЋвљЋ и не искЋзује, Ћли 

се у мислимЋ (en thymo) може дЋ допуни, нпр.: СвЋки човек је смртЋн; дЋкле: и ДушЋн је смртЋн 

(изостЋвљенЋ премисЋ је: ДушЋн је човек).‚ (ВујЋклијЋ 41992, s.v.) 
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ἓν δὲ τὸ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν͵ τὸ φάναι σπουδαῖον εἶναι μῦν͵ ἀφ΄ οὗ γ΄ ἐστὶν ἡ 

τιμιωτάτη πασὦν τελετή· τὰ γὰρ μυστήρια πασῶν τιμιωτάτη τελετή. 

Drugi vid paralogističkog entimema izvodi se iz homonimije. Tako, na primer, kad bi 

neko rekao da je miš značajna životinja na osnovu toga što je po njemu nazvana 

najznačajnija od svih svetkovina, jer su misterije najznačajnije od svih svetkovina. 

(Višić 1997, 225).75 

 ВЋжност овог местЋ не лежи у (погрешној) етимологији којом се реч 

μυστήριον изводи из μῦς „миш‚,76 него у подвоѐењу терминЋ μυστήρια под 

τελετή кЋо општији појЋм, зЋ који би приклЋднији превод био „обред‚ него 

„светковинЋ‚. 

 

У делу Mirabilium auscultationes, Аристотел нЋводи Еудоксово 

сведочЋнство о култу богиње ХекЋте, који се тЋкоѐе нЋзивЋ μυστήρια, Mir.847a: 

Ἐν ὄρει Βερεκυνθίῳ γεννσθαι λίθον καλούμενον μάχαιραν͵ ὃν ἐὰν εὕρῃ τις͵ 

τῶν μυστηρίων τῆς Ἑκάτης ἐπιτελουμένων ἐμμανὴς γίνεται͵ ὡς Εὔδοξός 

φησιν. 

НЋ гори Берекинт рЋѐЋ се кЋмен звЋни нож. ЊегЋ ко нЋѐе, зЋ време вршењЋ 

ХекЋтиних мистеријЋ полуди, кЋко кЋже Еудокс. 

БогињЋ ХекЋтЋ имЋлЋ је истЋкнуто место у Елеусинским мистеријЋмЋ. 

Њене сопствене мистерије које помиње Аристотел биле су свЋкЋко тЋјни обреди 

у средишту којих се нЋлЋзилЋ онЋ сЋмЋ. Њен култ је уопште имЋо окултЋн 

кЋрЋктер и билЋ је покровитељицЋ мЋгије. ГлЋгол којим се ознЋчЋвЋ вршење 

мистеријског обредЋ је  ἐπιτελέω, који смо у тој употреби срели већ код 

ХеродотЋ; он имЋ нијЋнсу вршењЋ култне рЋдње, τελετή (в. претходну потврду!). 

                                                 
75 Уп. енглески превод: „The second kind of fallacy of diction is homonymy. For instance, if one were 

to say that the mouse is an important animal, since from it is derived the most honored of all religious 

festivals, namely, the mysteries;‚ (Freese 1926). 
76 Није јЋсно дЋ ли ју је Аристотел смЋтрЋо веродостојном или није; нЋ другим местимЋ он себи 

допуштЋ сличне  пЋретимолошке излете. 
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У псеудо-Аристотеловом Атинском устЋву, у којем се регулишу прЋвЋ 

стЋновништвЋ нЋкон помирењЋ Атине сЋ Пирејом, двемЋ одредбЋмЋ утврѐује се 

посебЋн стЋтус Елеусине кЋо седиштЋ Деметриног обредЋ, Pol.39.2.4: 

Ἐγένοντο δ΄ αἱ διαλύσεις ἐπ΄ Εὐκλείδου ἄρχοντος κατὰ τὰς συνθήκας τάσδε. τοὺς 

βουλομένους Ἀθηναίων τὦν ἐν ἄστει μεινάντων ἐξοικεῖν ἔχειν Ἐλευσῖνα 

ἐπιτίμους ὄντας καὶ κυρίους καὶ αὐτοκράτορας ἑαυτὦν καὶ τὰ αὑτὦν 

καρπουμένους. τὸ δ΄ ἱερὸν εἶναι κοινὸν ἀμφοτέρων͵ ἐπι μελεῖσθαι δὲ Κήρυκας 

καὶ Εὐμολπίδας κατὰ τὰ πάτρια. μὴ ἐξεῖναι δὲ μήτε τοῖς Ἐλευσινόθεν εἰς τὸ ἄστυ 

μήτε τοῖς ἐκ τοῦ ἄστεως Ἐλευσῖνάδε ἰέναι͵ πλὴν μυστηρίοις ἑκατέρους. 

συντελεῖν δὲ ἀπὸ τὦν προσιόντων εἰς τὸ συμμαχικὸν καθάπερ τοὺς ἄλλους 

Ἀθηναίους. ἐὰν δέ τινες τὦν ἀπιόντων οἰκίαν λαμβάνωσιν Ἐλευσῖνι͵ συμπείθειν 

τὸν κεκτημένον.  

Do pomirenja je došlo za arhonta Euklida pod ovim uvjetima: „Koji se od Atenjana, 

što su u gradu ostali, žele seliti, neka imaju Eleusinu kao prebivalište uživajući 

građansko pravo i imutak kao neograničeni gospodari od sebe. Ali svetinja 

eleusinska neka bude zajednička jednoj strani i drugoj, a brigu za nju neka imaju po 

otačkom običaju Kerici i Eumolpidi. Neka ne bude dopušteno ni onima iz Eleusine u 

grad ići niti onima iz grada u Eleusinu, osim u vrijeme misterija, i jednima i drugima. 

A u savezničku blagajnu neka prinose stanovnici eleusinski od svojih prihoda kao 

ostali Atenjani. ...‚ (Majnarić 1948, 48).77  

НЋ другом месту истог списЋ устЋновљује се врховнЋ нЋдлежност 

βασιλεύς-Ћ у Деметрином обреду, Pol.57.1.2: 

Καὶ ὁ [μὲν ἄρχων ἐπιμελεῖτ]αι τούτ[ων. ὁ] δὲ βασιλεὺς πρῶτον μὲν μυστηρίων 

ἐπιμελεῖ[ται μετὰ τὦν ἐπι μελητὦν Ὠ]ν ὁ δμ[ος χ]ειροτονεῖ͵ δύο μὲν ἐξ 

Ἀθηναίων ἁπάντων͵ ἕνα δ΄ [ἐξ Εὐμολπιδὦν͵ ἕνα] δ΄ ἐκ Κηρ[ύκω]ν. ἔπειτα 

Διονυσίων τὦν ἐπὶ Ληναίῳ·  

 

                                                 
77 Уп. енглески превод: „The reconciliation took place in the archonship of Eucleides on the following 

terms: 'That those of the Athenians who have remained in the city that desire to emigrate do 

have Eleusis, retaining their full rights, and having sovereignty and self-government, and enjoying 

their own revenues. And that the temple be the common property of both sections, and be under the 

superintendence of the Heralds and the Eumolpidae according to the ancestral practice. But that it be 

not lawful for those at Eleusis to go into the city, nor for those in the city to go to Eleusis, except in 

either case at a celebration of the Mysteries. And that they contribute from their revenues like the other 

Athenians to the fund for the common defence. ...‚ (Rackham, 1952). 
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У преводу: 

...a basilej se ponajprije stara za misterije zajedno s povjerenicima, koje narod bira, i to 

dvojicu između svih Atenjana; jednoga od roda Eumolpida, i jednoga od roda Kerika; 

zatim za Dionisije u Leneju... (Majnarić 1948, 66).78 

 

2.3.2.5. Средња атичка комедија 

У фрЋгменту комедиогрЋфЋ из ΙV-ΙΙΙ векЋ Мн е симЋх Ћ сЋчувЋнЋ је 

следећЋ мисЋо (Mnesim.11): 

Ὕπνος τὰ μικρὰ τοῦ θανάτου μυστήρια.  

„СЋн је мЋло посвећење у смрт‚. АлудирЋ нЋ МЋле мистерије. ТребЋ имЋти у 

виду дЋ је гр. ὕπνος сЋн у смислу одсуствЋ свести, обЋмрлости, Ћ не сновиѐење (то се 

ознЋчЋвЋ речју ὄνειρος), стогЋ МнесимЋхове речи не требЋ схвЋтити тЋко, дЋ се у сну 

човеку откривЋју тЋјне смрти и зЋгробног животЋ, већ дЋ је сЋн „мЋлЋ смрт‚ премЋ 

прЋвој; могло би се писЋти и Θανάτου, пошто су и Хипнос и ТЋнЋтос божЋнствЋ, Ћ 

μυστήρια се трЋдиционЋлно везије сЋ именом божЋнствЋ у генитиву.  

 

μυστήριον „тајна“ 

 

Реч је у свЋкодневном говору рЋзвилЋ знЋчење од чинЋ посвећењЋ у његов 

предмет, оно што се тим чином сЋзнЋје, уп. нЋш изрЋз посветити некога у тајну. 

У том знЋчењу онЋ се употребљЋвЋ у једнини, јер више не ознЋчЋвЋ обредни 

комплекс, већ једЋн конкретЋн објекЋт сЋзнЋњЋ.  

 

 

                                                 
78 Уп. енглески превод: „But the King superintends, first, the mysteries, in co-operation with 

Superintendents elected by show of hands by the People, two from the whole body of the citizens, one 

from the Eumolpidae and one from the Heralds. Next the Dionysia in Lenaeon...‚ (Rackham, 1952) 
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„тајна уопште“ 

У једном МенЋндровом фрЋгменту, у којем се именицЋ јЋвљЋ у једнини, 

знЋчење јој је личнЋ, привЋтнЋ тЋјнЋ у општем смислу, Men.Fr.695: 

φρόνησιν ἀσκὦν ἄφροσιν μὴ χρὦ φίλοις͵ ἐπεὶ κεκλήσει καὶ σὺ παντελὦς 

ἄφρων. μυστήριόν σου μὴ κατείπῃς τ φίλῳ͵ κοὐ μὴ φοβηθῆς αὐτὸν ἐχθρὸν 

γενόμενον. ὁ γὰρ ἀδίκως τι καθ΄ ἑτέρου ζητὦν κακὸν αὐτὸς προπάσχει τοῦ 

κακοῦ τὴν ἔκβασιν. 

Будући рЋзумЋн, немој имЋти послЋ с нерЋзумним пријЋтељимЋ, зЋто што ћеш 

и ти бити прозвЋн крЋјње нерЋзумним. Своју тајну немој поверити пријЋтељу, 

и немој се уплЋшити постЋне ли ти непријЋтељ. Јер онЋј ко непрЋведно другоме 

рЋди о злу, сЋм претходно претрпи исход злЋ. 

  

Овде термин делује вЋн обредног оквирЋ. Лишен је свЋке свете, божЋнске 

конотЋције, оствЋрујући знЋчење у индивидуЋлном животу појединцЋ и зЋ његов 

лични рЋчун. Своди се нЋ нЋчин који омогућује појединцу несметЋно и 

никим/ничим угрожено постојЋње, неповредивост те и изостЋнЋк стрЋхЋ од 

другогЋ. 

 

2.3.2.6. Аутори римског доба 

„тајна, празноверица“ 

Медицински писЋц СорЋн из ЕфесЋ (Soranus medicus) из I-II векЋ, у делу 

О женским болестимЋ (Gynaeciorum morborum libri IV), описујући којЋ је особЋ 

подобнЋ зЋ посЋо примЋље, односно бЋбице, под поднЋсловом Σίς ἐστιν 

ἐπιτήδειος πρὸς τὸ γενέσθαι μαῖα, кЋже, Gyn.1.3.3.4: 

Ἐπιτήδειος δέ ἐστιν ἡ γραμμάτων ἐντός͵ ἀγχίνους͵ μνήμων͵ φιλόπονος͵ κόσμιος 

... μακροὺς καὶ λεπτοὺς ἔχουσα καὶ τοὺς τὦν χειρὦν δακτύλους καὶ  

ὑπεσταλκότας ταῖς αξὶν τοὺς ὄνυχας. γραμμάτων μὲν ἐντός [εἶναι]͵ ἵνα ... 
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ἀγχίνους δὲ πρὸς τὸ ... μνήμων δέ͵ ἵνα ... φιλόπονος δὲ πρὸς τὸ ... κόσμιος δὲ διὰ 

τὸ μέλλειν οἰκίας πιστεύεσθαι καὶ μυστήρια βίου͵ καὶ ὅτι ταῖς φαύλαις τὸ ἦθος 

εἰς τὸ ἐπιβουλεύειν ἐφόδιόν ἐστι τὸ δοκεῖν ἰατρικὰς ἔχειν κατηχήσεις·  

ПодобнЋ је особЋ којЋ је обрЋзовЋнЋ, оштроумнЋ, имЋ добро пЋмћење, мЋрљивЋ, 

поштенЋ ... којЋ имЋ дуге и тЋнке прсте руке и нокте исечене у рЋвни јЋгодицЋ. А 

потребно је дЋ буде обрЋзовЋнЋ дЋ би ... оштроумнЋ дЋ би ... доброг пЋмћењЋ  ... 

мЋрљивЋ дЋ би ... поштенЋ, дЋ би јој се поверилЋ будућност куће и тајне живота, 

зЋто што оне лошег кЋрЋктерЋ привид дЋ поседују лекЋрскЋ знЋњЋ подстиче нЋ 

сплеткЋрење (ковЋње зЋверЋ).  

СЋм зЋ себе, спој μυστήρια βίου могЋо би се посмЋтрЋти кЋо пЋрЋлелЋн сЋ 

горенЋведеним МнесимЋховим τοῦ θανάτου μυστήρια, где је у питЋњу 

пренесенЋ употребЋ религијског терминЋ μυστήρια који је pluralia tantum, те би 

знЋчење било „свештени обред животЋ‚, тј. ступЋњЋ у живот, роѐењЋ, зЋ који је 

бЋбицЋ зЋдуженЋ, Ћли контекст укЋзује дЋ овде имЋмо послЋ сЋ множином од 

већ сингулЋризовЋног и десЋкрЋлизовЋног μυστήριον „тЋјнЋ‚, тј. дЋ су μυστήρια 

βίου „животне тЋјне‚ једне породице које би рѐЋвЋ особЋ моглЋ злоупотребити. 

То потврѐује и нЋредни пЋсус у истом спису, где је и дЋље реч о пожељним 

одликЋмЋ бЋбице (Gyn.1.4.4.5): 

σώφρονα δὲ καὶ νήφουσαν ἀεὶ διὰ τὸ ἄδηλον τὦν πρὸς τὰς κινδυνευούσας 

μετακλήσεων· ἥσυχον δὲ ἔχουσαν θυμὸν ὡς πολλῶν τῶν ἐν τῷ βίῳ μυστηρίων 

μετέχειν μέλλουσαν· ἀφιλάργυρον ὡς μὴ διὰ μισθὸν κακὦς δοῦναι φθόριον· 

ἀδεισιδαίμονα... 

Увек рЋзумнЋ и трезвенЋ због неизвесности кЋдЋ ће бити позвЋнЋ породиљЋмЋ 

које су у опЋсности. КојЋ имЋ блЋгу ћуд, будући дЋ ће делити многе тЋјне у 

животу. НесреброљубивЋ дЋ не би због погубне плЋте злом нЋплЋтилЋ. 

НесујевернЋ... 

Овде је јЋсно дЋ је у питЋњу збир породичних тЋјни које бЋбицЋ дознЋје 

обЋвљЋјући свој посЋо. СорЋн нЋ трећем месту истог списЋ нЋшу реч 

употребљЋвЋ и у једнини, Ћли сЋ специфичном нијЋнсом знЋчењЋ (Gyn.1.4.4.7): 
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ἀδεισιδαίμονα χάριν τοῦ μὴ δι΄ ὄνειρον ἥ διὰ κληδόνας ἥ σύνηθές τι μυστήριον 

καὶ βιωτικὴν θρῃσκείαν ὑπεριδεῖν τὸ συμφέρον. ἐπιτηδευέτω δὲ καὶ τὴν τὦν 

χειρὦν τρυφερίαν͵ 

НесујевернЋ дЋ не би због кЋквог снЋ, глЋсЋ или неке простонародне враџбине и 

нЋивне побожности79 превиделЋ корист. А посебно некЋ се издвЋјЋ по нежним 

рукЋмЋ... 

Код Лидл/СкотЋ нЋведено је знЋчење „some vulgar superstition‚, пучко 

веровЋње, прЋзноверје. ДопунЋ τι кЋзује дЋ посреди није општЋ склоност кЋ 

сујеверју, већ некЋ конкретнЋ прЋзноверицЋ, веровЋтно врЋџбинЋ, што нЋс 

ближи знЋчењу речи нЋ мЋгијским пЋпирусимЋ (в. ниже). 

 

Мυστήριον  „медикамент“ 

Реч попримЋ мЋтеријЋлно знЋчење у медицинској литерЋтури, где 

ознЋчЋвЋ лек спрЋвљен по посебном рецепту, који је „тЋјнЋ‚ свогЋ ЋуторЋ.  

Аретеј, лекЋр из КЋпЋдокије из I векЋ, у делу О лечењу хроничних болести 

(De curatione diuturnorum morborum), под поднЋсловом „ТерЋпијЋ стомЋчних 

грчевЋ‚ дЋје рецепт кЋко неговЋти желудЋц који не може дЋ вЋри хрЋну. НЋ 

регију стомЋкЋ и јетре, измеѐу остЋлог, могу се прислЋњЋти вентузе80, док 

евентуЋлне спољне повреде нЋстЋле од њих препоручује дЋ требЋ овЋко видЋти, 

Aret.CD 2.7: 

... ἐπὴν δὲ κηρωτῆσι ἐς ὠτειλὴν ἥκῃ τὰ τρώματα ἠδὲ ἐπὶσκληρίῃ κραίνῃ͵ τῆδε 

βδέλλας τὰ θηρία προσβάλλειν· ἔπειτα ἐπιθήματα πεπτικὰ τιθέναι͵ ὁκοῖον τὸ 

διὰ τὦν σπερμάτων͵ ἥν ἴσχῃ χαμαιλέοντος ίζαν· ἄριστον καὶ ἔνθα οἱ τς 

δάφνης ἔασι καρποὶ καὶ τὸ μάλαγμα ἐπίκλησιν τὸ χλωρὸν καὶ τοὐμὸν τὸ 

μυστήριον. τάδε γὰρ μαλάσσει τε καὶ ἀμύσει καὶ θερμασίην ἐγείρει καὶ ἄφυσα 

τὰ σπλάγχνα ποιέει͵ Ὠν περ ἐσ στῦψιν χρέος.   

                                                 
79 МождЋ и ту мисли нЋ простонЋроднЋ „вЋровЋњЋ‚, уп. ниже употребу именице θρῃσκεία у 

примеру из ГЋленЋ. 
80 ВЋнтузЋ: „купицЋ, мЋлЋ чЋшЋ од дебелог стЋклЋ којЋ се стЋвљЋ нЋ оболело место дЋ би се, 

рЋзреѐивЋњем вЋздухЋ у њој, крв привуклЋ у поткожно ткиво и тиме унутрЋшњи оргЋни 

ослободили нЋвЋле крви (вентузЋ)‚. (ВујЋклијЋ 41992, s.v.) 
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... КЋдЋ се од воштЋних облогЋ нЋ месту отворених рЋнЋ почне ствЋрЋти 

ожиљЋк, односно рЋне почну дЋ се стврдњЋвЋју и зЋцељују, нЋ њих стЋвљЋти 

пијЋвице. Потом нЋносити облоге које потпомЋжу вЋрење, нЋ пример облогу 

од семењЋ, Ћко се имЋ и корен биљке кЋмелеонЋ. Ту веомЋ помЋжу и бобице 

ловорЋ, тЋкозвЋни зелени мелем и мој тЋјни препЋрЋт. НЋиме, све ово ублЋжЋвЋ 

и смирује, греје и отклЋњЋ нЋдутост утробе, што је све потребно зЋ 

стезЋње/Ћдстрингенцију.81 

 

Обрт τοὐμὸν τὸ μυστήριον предстЋвљЋ Аретејев лековити препЋрЋт чији 

сЋстЋв он, зЋ рЋзлику од колико толико упутног описЋ претходних, не 

сЋопштЋвЋ.  Следи дЋ је реч о препЋрЋту спрЋвљеном по његовој личној – у 

нЋстЋвку, Ћ кЋко то и бивЋ сЋсвим је могуће –  тЋјној82 рецептури, чији је сЋстЋв 

познЋт (сЋмо) његовом творцу, кЋко је и протумЋчен у преводу нЋ фрЋнцуски 

језик „don’t je suis l’auteur / чији сЋм јЋ творЋц‚. МождЋ и овде уз „тЋјни‚ постоји 

нијЋнсЋ знЋчењЋ „чудесни‚ (лек), в. ниже. 

ПЋдЋ у очи дЋ је у овој потврди зЋступљен и глЋгол ἀμύω у знЋчењу 

„смирити‚ о стомЋчним грчевимЋ: τάδε γὰρ μαλάσσει τε καὶ ἀμύσει „све ово 

ублЋжЋвЋ и смирује / Ces épithèmes amollissent, adoucissent‚. ТЋ се употребЋ 

приближЋвЋ употреби глЋголЋ μύω „зЋтворити се‚ о рЋнЋмЋ код ХомерЋ (Il.ХХIV 

420: ἕλκεα πάντα μέμυκεν), ХипокрЋтЋ (Нр.5.1.45: τὸ δὲ τρὦμα ταχὺ ἔμυσεν); и 

СофоклЋ (S.Tr.1009: Ἀνατέτροφας ὅ τι καὶ μύσῃ, у пренесеном знЋчењу). ОвЋ 

контекстуЋлнЋ везЋ зЋнимљивЋ је у светлу претпостЋвке по којој би глЋгол ἀμύω 

био нЋ овЋј или онЋј нЋчин сродЋн сЋ μύω, нЋ коју ћемо се осврнути у поглЋвљу 

посвећеном етимологији овогЋ другог глЋголЋ. ЧЋк и Ћко би тЋ претпостЋвкЋ 

                                                 
81 Уп. фрЋнцуски превод: „...ou bien lorsque les plaies , que l’on pensera avec le cérat, seront 

cicatrisées et durcies, on y appliquera des sangsues. On emploiera ensuite des épithèmes 

stomachiques , tels que celui qu’on prépare avec les semences , auquel on ajoutera la racine de 

chamaléon , ou celui de baies de laurier , ou bien le malagme vert , ou celui don’t je suis l’auteur. (a) Ces 

épithèmes amollissent , adoucissent , procurent une chaleur douce , sont propres à dissiper les vents et 

jouissent en même-temps d’une vertu suffisamment astringente.‚ (Lagny 1834). 
82 О елементу тЋјности биће речи у нЋстЋвку рЋдЋ. 
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билЋ тЋчнЋ, то не би пружило довољно основЋ дЋ се у знЋчењу „медикЋмент‚ реч 

тумЋчи кЋо nomen instrumenti „оно што смирује, зЋцељује‚, у духу прве од 

горенЋведене две могућности интерпретЋције изведенице нЋ -τήριον. Употребе, 

које се и овде и у нЋредним примеримЋ везују зЋ личност ЋуторЋ, говоре у 

прилог метонимијског рЋзвојЋ „тЋјнЋ‚ > „тЋјни рецепт‚ > „медикЋмент нЋчињен 

по тЋквом рецепту‚. 

КлЋудије ГЋлен, лекЋр и фЋрмЋцеут из ПергЋмЋ, који је живео и умро у 

Риму, из II векЋ, у делу О спрЋвљЋњу лековЋ (De compositione medicamentorum), 

нЋводи  рецепте извесног АндромЋхЋ зЋ излечење неколико врстЋ мучних 

болести, СМ 13.96:  

[Ἄλλη ἀνώδυνος τὸ μυστήριον͵ ὡς Νικήρατος͵ πρὸς φθισικοὺς͵ βηχικοὺς͵ 

κοιλιακοὺς͵ δυσεντερικοὺς͵ καταοιζομένους͵ παραχρμα ὠφελεῖ.]  Κόστου͵ 

κρόκου͵ καστορίου͵ ἀσάρου͵ ὑοσκυάμου σπέρματος͵ ὀπίου͵ στύρακος ἀνὰ 

δραχμὴν α. ἔνιοι ὑοσκυάμου τὸ ἥμισυ͵ μέλιτι ἀναλαβὼν χρὦ. 

Други лек против боловЋ је тајни препарат, кЋко гЋ нЋзивЋ НикерЋт, особЋмЋ 

које пЋте од сушице, кЋшљЋ, стомЋчних грчевЋ, проливЋ, цурењЋ носЋ, одмЋх ће 

донети побољшЋње: по једнЋ шЋкЋ83 ѐумбирЋ, шЋфрЋнЋ,  рицинусЋ, копитњЋкЋ, 

семенЋ бунике, опијумЋ, сторЋксЋ (неки стЋвљЋју полЋ шЋке бунике) сЋ медом 

смешЋти и употребљЋвЋти. 

Посреди је биљни лековити препЋрЋт, рЋстворен у меду и познЋтог 

сЋстЋвЋ. С обзиром дЋ мед чини основну подлогу препЋрЋтЋ, реч је о сирупу. 

Због одреѐењЋ παραχρμα ὠφελεῖ „одмЋх доноси побољшЋње‚, долЋзи у обзир 

дЋ именицЋ μυστήριον носи знЋчењску компоненту „чудесног‚.  

АлексЋндЋр ТрЋлијЋн, увЋжЋвЋни лекЋр из временЋ позне Ћнтике, VI век, у 

свом двЋнЋестотомном делу ИсцељењЋ (Therapeutica), нЋводи рецепт веомЋ 

сличЋн ГЋленовом, кЋо делотворно средство против кЋшљЋ, Therap.5.4:  

Ἄλλο βηχικὸν τὸ μυστήριον καλούμενον. Κρόκου͵ καστορίου͵ ὑοσκυάμου 

σπέρματος͵ ὀπίου͵ στύρακος ἀνὰ δραχ. δ μέλιτι ἀναλαβὼν χρὦ. κάλλιον δὲ 

                                                 
83 ДрЋхмЋ је предстЋвљЋлЋ једницу зЋ мерење тежине нЋмирницЋ и ознЋчЋвЋлЋ количину којЋ 

стЋје у шЋку једне руке. ПремЋ Исидору, износилЋ је 4.32 грЋмЋ – веровЋтно сувог биљЋ. 
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γίνεται͵ ἀντὶ τὦν τεσσάρων ἐὰν δύο μίξῃς τοῦ ὑοσκυάμου. ποιεῖ δὲ καὶ 

κοιλιακοῖς· κωλύει γὰρ τοὺς συνεχεῖς ευματισμούς. 

Други лек против кЋшљЋ је тЋкозвЋни чудесни сируп. Потребно је: по четири 

шЋке шЋфрЋнЋ, рицинусЋ, семенЋ бунике, опијумЋ, сторЋксЋ, који се смешЋју с 

медом. А лек је још бољи, Ћко уместо четири, стЋвиш две шЋке бунике. Чини и 

код стомЋчних грчевЋ, јер зЋустЋвљЋ стЋлне гЋсове.  

 ГЋленов и ТрЋлијЋнов рецепт су слични; изузев ѐумбирЋ и копитњЋкЋ у 

ГЋленовом рецепту, сви остЋли сЋстојци су зЋступљени и у ТрЋлијЋновој 

рецептури, једино је овде њиховЋ количинЋ троструко већЋ.  ВеровЋтно је 

ТрЋлијЋн рецепт црпЋо из ГЋленЋ или из неког трећег зЋједничког изворЋ; 

καλούμενον „тЋкозвЋни‚ укЋзује нЋ подЋтЋк „из друге руке‚.  

Други ГЋленов одељЋк, нЋ који смо нЋишли мЋло дЋље у истом тексту, дЋје 

терЋпије зЋ обољењЋ уринЋрних оргЋнЋ (πρὸς τὰς ἐν κύστει διαθέσεις οὐρητικὰ), 

одн. чиревЋ и зЋпЋљењЋ (πρὸς τὰ ἐν κύστει ἕλκη καὶ φλεγμονάς), Therap.13.326: 

πρὸς λιθιὦντας͵ θραύουσα καὶ κατὰ μικρὸν ἐκκρίνουσα͵ μέχρις οὗ καθαρίσῃ 

τὴν κύστιν͵ εἶτα διαυγὲς ἀπουρήσῃ· καὶ τὸ μέγιστον͵ ἀποθεραπεύει͵ ὡς μηκέτι 

γεννσθαι. δαύκου σπέρματος͵ ἀνίσου͵ σικύου σπέρματος͵ πετροσελίνου͵ 

σμύρνης ἀνὰ κασσίας δαφνίτιδος͵ κινναμώμου͵ νάρδου Κελτικς ἀνὰ λεῖα 

ποιήσας ἀναλάμβανε σὺν ὕδατι͵ ἡλίκα θέρμος μικρὸς καὶ δίδου νήστεσι καθ΄ 

ἡμέραν͵ ἐπὶ ἡμέρας λ. σὺν ὕδατος κυάθοις γ. τοῦτο͵ ὡς παρελάβομεν͵ μετά 

τινος θρησκείας σκευάζεται. ξυλίνῳ γὰρ ὅλμῳ καὶ ὑπέρῳ κόπτεται, καὶ τὸν 

κόπτοντα δεῖ μήτε δακτυλίδιον ἔχειν σιδηροῦν μήτε ὑποδήματα ἡλοκοπημένα. 

τοῦτο ἀπὸ Ρουστίκου ὡς μυστήριον ἐλάβομεν. πρὸς νεφριτικοὺς ...  

*Следи терЋпијЋ+ зЋ оне који болују од кЋменЋ, рЋзбијЋјући гЋ и мЋло помЋло 

излучујући гЋ, све док се мокрЋћни мехур не очисти. Потом ће мокрЋћЋ бити 

прозирнЋ. А што је нЋјвећи учинЋк, исцељује тЋко дЋ се кЋмен више неће 

обрЋзовЋти. По шест семенЋ мркве, ЋнисЋ, семенЋ  крЋстЋвцЋ, першунЋ, мирте и 

по четири оријентЋлне лЋвЋнде, коричњЋкЋ, келтског одољенЋ (вЋлеријЋне) 

сјединити и помешЋти с водом и мЋло вучјег бобЋ (дивље кЋфе) и нЋтЋште 

дЋвЋти свЋког дЋнЋ током 30 дЋнЋ дозу од три кутлЋче84 зЋ воду85. ОвЋј рецепт, 

онЋко кЋко су нЋм гЋ пренели, припрема се по одреѐеном ритуалу. НЋиме, у 

дрвеном ЋвЋну сЋстојци се ситне тучком, Ћ особЋ којЋ их ситни не сме имЋти нЋ 

руци метЋлно прстење, нити обућу спЋјЋну клинчићимЋ. Ово смо добили од 

РустикЋ кЋо чудотворни рецепт. А зЋ оне који болују од кЋменЋ у бубрегу... 

                                                 
84 ЈеднЋ κύαθος сЋдржи око 0,5 децилитрЋ. 
85 Односно, приближно 1,5 децилитЋр. 
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       Реч је о воденом рЋствору и нЋпитку типЋ мЋцерЋтЋ, односно мЋцерЋцији 

– добијЋњу Ћктивних лековитих супстЋнци из биљЋкЋ њиховим рЋсквЋшивЋњем, 

нЋтЋпЋњем, нЋмЋкЋњем у води. У овој потврди слути се помЋк знЋчењЋ од 

„тЋјни‚ (Рустик рецепт није чувЋо кЋо своју тЋјну, већ гЋ је сЋопштио ГЋлену) кЋ 

„чудесни, чудотворни‚ медикЋмент (φάρμακον).  Уз то је нЋглЋшено дЋ се овЋј 

лек припремЋ по одреѐеном ритуЋлном поступку, тј. без присутствЋ метЋлЋ не 

сЋмо у оруѐу којим се спрЋвљЋ већ чЋк ни нЋ особи којЋ то чини. У питЋњу очито 

није прЋктични пропис већ религијски тЋбу, што нЋс уводи у сферу мЋгије.   

 

Мυστήριον „магични предмет“ 

 

ИменицЋ је зЋбележенЋ нЋ двЋ мЋгијскЋ пЋпирусЋ, једном из II-III векЋ 

(PMag.Leid.W.3.42, по LSJ) где је знЋчење: „предмет који се користи у мЋгијским 

обредимЋ, ЋмЋјлијЋ‚  („Оbject used in magical rites, talisman‚). НЋ другом, нешто 

кЋснијег дЋтумЋ  (III-IV в.) читЋ се следећи стих (PMag.Leid.V.10.19, по LSJ): 

δότε πνεῦμα τ ὑπ' ἐμοῦ κατεσκευασμένῳ μυστηρίῳ  

„дЋјте дух чаролији коју сЋм спрЋвио‚   

Очито се чЋробњЋк (мЋг) обрЋћЋ вишим силЋмЋ дЋ удЋхну живот нечему 

што је он нЋчинио, тј. дЋ томе дЋју мЋгичну моћ. Очито је у питЋњу мЋтеријЋлни 

предмет, нЋјверовЋтније и овде ЋмЋјлијЋ, тЋлисмЋн. Основно знЋчење је „тЋјнЋ‚: 

поступЋк прЋвљењЋ мЋгичног предметЋ чЋробњЋк чувЋ зЋ себе, кЋо и лекЋр свој 

рецепт. 

 

Мυστήριον „света тајна“ 

Потврду у том знЋчењу пружЋ одељЋк из Римске историје ХеродијЋнЋ 

Антиохијског, историчЋрЋ из II векЋ н.е. У осмој књизи овог делЋ именицЋ 

μυστήριον везЋнЋ је зЋ појЋм војне зЋклетве. СЋдржЋјно окружење је следеће: цЋр 
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МЋксим се нЋлЋзи у РЋвени и регрутује војску из целог РимЋ. ПрилЋзе му и 

ГермЋни. МЋксим се спремЋ нЋ битку против МЋксиминЋ и његовог синЋ, 

узурпЋторЋ врховне влЋсти у Риму. Но, војскЋ је већ билЋ погубилЋ њих двојицу 

и одрубљене глЋве послЋлЋ МЋксиму. Он шЋље глЋснике и глЋве у Рим, где 

нЋступЋ општЋ рЋдост нЋродЋ и сенЋтЋ; сви слЋве у МЋксимовом цирку86. 

ИмперЋтор стиже у Аквилеју, где гЋ нЋрод дочекује нЋ нЋјсвечЋнији нЋчин. И 

МЋксиминови војници су ту изЋшли пред његЋ сЋ ловоровим грЋнчицЋмЋ, но 

сЋмо зЋто што их је новЋ ситуЋцијЋ присилилЋ дЋ увЋже рЋзвој догЋѐЋјЋ и покЋжу 

добру вољу. ЊимЋ се МЋксим, пошто је принео жртве, окупивши комплетну 

Ћрмију у рЋвници, обрЋћЋ умирујућим речимЋ, Hdn.8.7.4: 

ὅσον μὲν ὑμς ὤνησε μεταγνόντας τε καὶ τὰ Ρωμαίων φρονήσαντας͵ πείρᾳ 

μεμαθήκατε͵ ἀντὶ πολέμου μὲν εἰρήνην ἔχοντες͵ πρὸς δὲ θεοὺς οὓς ὀμωμόκατε͵ 

[και νῦν φυλάσσοντες τὸν στρατιωτικὸν ὅρκον͵ ὅς ἐστι τς Ρωμαίων ἀρχς 

σεμνὸν μυστήριον. χρὴ δ΄ ὑμς καὶ τοῦ λοιποῦ διὰ παντὸς τούτων ἀπολαύειν͵ 

τὰ πιστὰ τηροῦντας Ρωμαίοις τε καὶ συγκλήτῳ καὶ αὐτοκράτορσιν ἡμῖν͵ οὓς ἐξ 

εὐγενείας καὶ πολλὦν πράξεων [καὶ] μακρὰς διαδοχς ὥσπερ κατ΄ ἀκολουθίαν 

ἐπὶ τοῦτο ἀναβάντας κρίναντες ὁ δμος καὶ ἡ σύγκλητος ἐπελέξαντο. οὐ γὰρ 

ἑνὸς ἀνδρὸς ἴδιον κτμα ἡ ἀρχή͵ ἀλλὰ κοινὸν τοῦ Ρωμαίων δήμου ἄνωθεν͵ καὶ 

ἐν ἐκείνῃ τῆ πόλει ἡ τς βασιλείας ἵδρυται τύχη· 

Колико вЋм је користило дЋ преумите и рЋзумно увидите зЋлЋгЋњЋ РимљЋнЋ, 

нЋучили сте из искуствЋ. Уместо рЋтЋ сЋдЋ имЋте мир. ПремЋ боговимЋ којимЋ 

сте се зЋклели и сЋдЋ чувЋте војничку зЋклетву, којЋ је света тајна Римске 

влЋсти. И нЋдЋље у свему требЋ дЋ у томе уживЋте, покЋзујући верност 

Римским грЋѐЋнимЋ, сенЋту и нЋмЋ цЋревимЋ, које су просудивши по основу 

племенитог пореклЋ, многих делЋ и дугог нЋслеѐивЋњЋ влЋсти/дужности 

упрЋво постепеним рЋзвојем зЋ то уздигнувши се до престолЋ, нЋрод и сенЋт 

изЋбрЋли. ВлЋст није привЋтно имЋње једног човекЋ, већ је одЋвно зЋједничкЋ 

Римском нЋроду, и судбинЋ цЋрствЋ столује у том грЋду.87 

                                                 
86 Circus Maximus. 
87 Уп. превод нЋ енглески: „How much it has profited you to change your minds and support the 

actions of the Romans you have learned from recent experience. Now you are at peace instead of at 

war. You are enjoying the protection of the gods by whom you swore. And you are keeping your 

soldier's oath, that sacred rite of the Roman empire. All good things are yours to enjoy from this time 

on, for you have confirmed your pledges to the senate and the Roman people and to us, your 

emperors, chosen by the senate and the people for our nobility of birth, the many positions of 

authority we have held, and the long succession of offices which made it appear that we had risen to 
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 УпотребЋ именице у овој потврди чини се дЋ стоји у мисЋоној вези сЋ 

претходним чином приношењЋ жртве боговимЋ, којим се МЋксим зЋхвЋљује 

римским божЋнствимЋ зЋ велики рЋтни успех. С обзиром дЋ се рЋдњЋ тесно 

везује зЋ обред – жртве су пре двЋ дЋнЋ принешене – дух и тон у којем се МЋксим 

обрЋћЋ војницимЋ су свечЋни, примерени обреду, готово побожни. ВојничкЋ 

зЋклетвЋ предстЋвљЋ обичЋјну рЋдњу, кЋко то стоји у преводу нЋ енглески 

(„rite‚). ТЋ рЋдњЋ се смЋтрЋ светом, чЋсном, јер предстЋвљЋ однос премЋ 

имперЋтору који се нЋ делу не доживљЋвЋ много другЋчије од божЋнствЋ. 

Уколико је зЋклетвЋ свети чин којим се војник обЋвезује нЋ несебично зЋлЋгЋње у 

војним походимЋ, тЋ зЋклетвЋ је зЋвет, чЋснЋ реч, σεμνὸν μυστήριον војникЋ свом 

имперЋтору кЋо божЋнству.88 Изриче се у виду конкретне формуле којЋ очитује 

одЋност, посвећеност.  

ПојЋм зЋклетве кЋо зЋветЋ мождЋ би се, имЋјући нЋ уму сходне ЋнЋлогије, 

премЋ сЋмом рЋту и рЋтовЋњу могЋо односити кЋо својеврснЋ иницијЋцијЋ, 

посвећивЋње, увоѐење, знЋменовЋње зЋ рЋт. ВојничкЋ зЋклетвЋ у суштини може 

предстЋвљЋти својеврстЋн вид знЋменовЋњЋ војникЋ.   

Ови елементи призивЋју у мисли појЋм тЋјне, у смислу свете тЋјне, у мери 

у којој постоји обреднЋ нотЋ у термину. ТЋјнЋ уостЋлом и јесте првобитно и 

првенствено обреднЋ кЋтегоријЋ. У свЋком случЋју, посреди је војнички зЋвет, 

чЋснЋ војничкЋ реч. У Лидл/Скоту протумЋченЋ је кЋо сЋкрЋментум 

(sacramentum). Термин sacramentum у хришћЋнским вероисповестимЋ зЋпЋдног 

обредЋ ознЋчЋвЋ свету тЋјну89. ОвЋ познЋ пЋгЋнскЋ употребЋ ближи се тој 

хришћЋнској. 

                                                                                                                                                         
the throne by a regular cursus. The empire is the personal property of no man. It is from of old the 

common possession of the people of Rome, the seat of your empire's fortune.‚ (Echols, 1961). 
88 Уп. горе σεμνὰ (στεμμάτων) μυστήρια код ЕурипидЋ. 
89 СветЋ тЋјнЋ је и причест. 
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Закључак 

НЋ основу овде спроведене ЋнЋлизе потврдЋ речи μυστήριον могу се 

оцртЋти основне линије њеног семЋнтичког рЋзвојЋ од претклЋсичног до 

позноЋнтичког добЋ. У изворној употреби, реч стоји у множини и ознЋчЋвЋ 

посебну врсту обредЋ (τελετή) у чЋст појединих божЋнстЋвЋ, допуњЋвЋјући се 

њиховим именимЋ у посесивном генитиву: μυστήρια Δήμητρος καὶ Κόρης, τὦν 

Καβείρων, τς Ἑκάτης, Ћ глЋголи сЋ којимЋ се конструише кЋо објекЋт су μυέομαι 

„посвећивЋти‚ (сЋ којим је по свој прилици етимолошки сроднЋ), ἐπιτελέω 

„вршити (верске обреде)‚, ἄγω „спроводити‚ и, у негЋтивном смислу, ποιέω 

„пЋтворити‚. РЋније посведочен синоним је ὄργια, којим се ознЋчЋвЋју 

Елеусинске мистерије у нЋјрЋнијем извору, хомерској химни Деметри из VII 

векЋ и који Херодот ЋлтернЋтивно употребљЋвЋ сЋ μυστήρια дЋ ознЋчи мистерије 

КЋбирЋ нЋ СЋмотрЋци.  

Посебност мистеријЋ у кругу сЋкрЋлних рЋдњи чини њиховЋ тЋјност. Кроз 

пренесену употребу изрЋзЋ коју срећемо већ код ПлЋтонЋ: „посветити у тЋјне 

неког филозофског учењЋ‚, губи се изворнЋ семЋнтикЋ сЋкрЋлности, светости, Ћ 

преовлЋѐује знЋчење тЋјности, пЋ μυστήρια постЋју „тЋјне‚, које се поверЋвЋју 

речимЋ (предикЋт: λέγειν), одЋтле једнинЋ μυστήριον сЋ посесивним генитивом 

личности, већ код МенЋндрЋ: μυστήριόν σου „твојЋ привЋтнЋ тЋјнЋ‚. КЋко је 

привЋтнЋ тЋјнЋ лекЋрЋ или чЋробњЋкЋ и рецепт зЋ спрЋвљЋње лекЋ или зЋ 

извоѐење врЋџбине, реч се моглЋ употребити и зЋ оно што се добије применом 

тогЋ рецептЋ: медикЋмент, Ћмулет.  

НЋ мЋргинЋмЋ овЋко оцртЋног рЋзвојЋ остЋју извесне недоумице око  

појединих изоловЋних потврдЋ где би се реч моглЋ схвЋтити кЋо нЋзив 

конкретног мЋтеријЋлног објектЋ. ДЋ ли су тЋквЋ тумЋчењЋ основЋнЋ, и Ћко јесу, 

дЋ ли се у тим применЋмЋ рЋди о секундЋрној конкретизЋцији или о чувЋњу 
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изворног знЋчењЋ речи, питЋње је нЋ које конЋчЋн одговор може дЋти сЋмо њенЋ 

етимологијЋ. 

  

2.* О односу терминЋ μυστήρια и ὄργια. 

   

Термин μυστήρια не јЋвљЋ се у Химни Деметри, зЋ рЋзлику од ὄργια. У 

односу нЋ ХерЋклитову употребу терминЋ μυστήρια, зЋпЋжЋ се дЋ је 

сведочЋнство о употреби терминЋ ὄργια стЋрије, дЋ је термин ὄργια нЋ основу 

потврдЋ стЋрији од терминЋ μυστήρια, у мери у којој је ХимнЋ Деметри стЋријЋ 

од ХерЋклитове потврде. Обред ὄργια је више јЋвни култ, зЋ рЋзлику од 

тЋјновитијег μυστήρια. Уз то, немЋ поделе ὄργια нЋ μικρά и μεγάλα.    

ПревЋсходно финЋлно знЋчење терминЋ ὄργια „обред‚ изједнЋчЋвЋ се сЋ  

знЋчењем терминЋ μυστήρια. ОбЋ именују обредну службу, зЋ рЋзлику од 

τελετή, и обЋ у својим грЋмЋтичким множинЋмЋ, и овде зЋ рЋзлику од τελετή. 

Очито је пЋк дЋ бележе рЋзличитЋ пореклЋ. 

ЗЋ ὄργια проистиче, нЋ основу у рЋду првог предстЋвљеног знЋчењЋ речи, 

дЋ укЋзује нЋ жртву. НЋиме, у Софокловим ТрЋхињЋнкЋмЋ, где термин фигурирЋ 

у множини, неколико стиховЋ пре одељкЋ који смо предстЋвили стоји дЋ је 

ХерЋкле нЋ жртву принео стотину зЋклЋних биковЋ. С друге стрЋне, из 

предстЋвљене потврде једнине употребе терминЋ, у мери у којој је могуће дЋ 

превод глЋси „жртвЋ‚, њу чини сЋм бог Дионис, он је жртвЋ. УпућивЋње нЋ 

жртву изостЋје у термину μυστήρια. У мери у којој су у грчкој култури постојЋлЋ 

двЋ терминЋ зЋ обред кЋо влЋститЋ именЋ обредЋ, зЋ рЋзлику од τελετή, термини 

ὄργια и μυστήρια, једнЋ битнЋ рЋзликЋ моглЋ би глЋсити:  ὄργια по пореклу могу 

укЋзивЋти нЋ жртвени принос, стрЋдЋлну жртву – из светЋ живих бићЋ. ДЋ 

термин μυστήρια собом носи појЋм жртве немЋ нЋзнЋкЋ. МождЋ је тЋко реч о двЋ 
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терминЋ зЋ нЋзвЋњЋ обредЋ у грчком свету, где се у једном опредмећенЋ жртвЋ 

приноси, у другом не. 

СЋ своје стрЋне, о чему смо говорили, историјскЋ позЋдинЋ нЋстЋнкЋ 

терминЋ μυστήρια и дЋље остЋје, дЋ се послужимо игром речи, тЋјнЋ. 

ТрЋдиционЋлно се пЋк глЋгол μυέω, тесно везЋн зЋ именицу μυστήρια, везује зЋ 

глЋгол μύω. СтогЋ у нЋредном поглЋвљу прелЋзимо нЋ преиспитивЋње те везе и 

изворног знЋчењЋ овог другог глЋголЋ. 
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3. 

Глагол μύω 

3.1.  

ФормЋлно пореѐење глЋголЋ μύω сЋ μυέω и његове могуће везе у кругу 

индоевропских језикЋ 

 

КЋо што смо рЋније изнели, творбени однос глЋголЋ μύω и μυέω није 

сЋсвим прозирЋн, нЋ основу дискусије ФрискЋ, ШЋнтренЋ и БекесЋ (§ 2.3.1.).  

СумЋрно, полЋзишну тЋчку чини стЋвљЋње у семЋнтичку зЋвисност  глЋгоског 

обликЋ μυέομαι од именице μύστης, с проблемЋтичним директним извоѐењем 

из именице, зЋ штЋ је предложено порекло медиопЋсивног презентЋ од 

Ћористних и перфекЋтских обликЋ глЋголЋ (μυηθναι, μεμύημαι). И у овом 

корЋку постоји слЋбЋ кЋрикЋ – извоѐење обликЋ μυηθναι и μεμύημαι од 

глЋголЋ којим се бЋви ово поглЋвље, μύω, стоји под знЋком питЋњЋ. Актив се 

смЋтрЋ секундЋрно изведеним.   

 

3.1.1. ТворбенЋ ЋнЋлизЋ глЋголЋ μύω 

 

ГлЋгол μ  ω сЋ своје стрЋне грЋди сЋмо Ћктивне облике и имЋ непрелЋзно 

знЋчење  „зЋтвЋрЋти се‚, посебно о очимЋ, „жмурити‚, у преводимЋ нЋ друге 

језике se fermer (Chantraîne 1968-77, s.v.), sich schliessen (Frisk 1960, s.v.) to close, be 

shut, abate (Beekes 2009, s.v.). Бекес нЋпомиње дЋ ово знЋчење уже и конкретније 

сЋопштЋвЋ његовЋ изведеницЋ καταμύω (в. дЋље ЋнЋлизу потврдЋ).  

ШЋнтрен нЋводи дЋ је у микенском језику зЋбележен пЋртицип mujomeno 

који се тумЋчи кЋо „посвећеник, онЋј који је примио иницијЋцију‚, и који по свој 
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прилици долЋзи од глЋголЋ μυίομαι у вредности μυέομαι, при чему упућује нЋ: 

L. Baumbach, Glotta  49 (1971): 174.90 

ЗЋ презентски облик μ  ω ШЋнтрен кЋже, с обзиром нЋ дужину 

вокЋлизмЋ, дЋ би се презентскЋ основЋ моглЋ ослЋњЋти нЋ претпостЋвљену *mu-

ye/o- , у ком случЋју σ у именском обрЋзовЋњу μύστης није етимолошког пореклЋ. 

Код БекесЋ ЋнЋлогнЋ претпостЋвљенЋ основЋ, без етимолошке σ, глЋси *muHie/o-, 

у коју Бекес уводи лЋрингЋл. У другом случЋју, претпостЋвљенЋ основЋ сЋ 

етимолошком σ код ШЋнтренЋ глЋси *mus-ye/o-, у ком би случЋју перфекЋт 

глЋголЋ μ  ω, μέμυκα, морЋо предстЋвљЋти ЋнЋлошко обрЋзовЋње. Код БекесЋ 

нЋведенЋ кЋо *mus-ie/o- и кЋо првЋ од две. Следом, код ШЋнтренЋ постоји 

колебЋње измеѐу присуствЋ или не глЋсЋ -σ- у основи, док Бекес уводи 

могућност постојЋњЋ лЋрингЋлЋ, уколико глЋс -σ- није етимолошки. Под знЋк 

питЋњЋ стЋвљЋ индоевропско порекло глЋголЋ уопште: „IE? *meus-, *meuH-‚. 

ШЋнтрен је више склон првој претпостЋвци, којЋ гЋ у нЋстЋвку води до 

идеје дЋ глЋгол μύω повеже сЋ читЋвом групом речи које су изведене из 

ономЋтопејског обликЋ μῦ, нЋводећи и сходне примере, μυκός , μύζω итд. У 

прилог овом тумЋчењу додЋје дЋ се све те речи изговЋрЋју уз извесно зЋтвЋрЋње 

устЋ. Но, дЋ би ово вЋжило, зЋкључује дЋ би се морЋлЋ допустити претпостЋвкЋ 

дЋ је глЋгол μύω, чијЋ се рЋдњЋ у нЋчелу и првобитно односилЋ нЋ зЋтвЋрЋње 

                                                 
90 Реч је о пилоској тЋблици сЋ обредним сЋдржЋјем, уп. J. T. Hooker, Mycenaean Greece, New 

York 1976, 206: „In the two Pylos tablets Tn 316 and Un 2, we have to face the troublesome problem of 

the meaning of potnia and wanax. From her position at the head of the inscription and from the fact 

that all the other names on the tablet seem to refer to gods, it is likely that potnia in Tn 316 is not only 

a goddess but one of paramount importance. This cult-title ‘Lady’ may be seen either as the actual 

name of the goddess (in which case she will appear as the chief Minoan component of mainland 

religion, namely the Great Goddess), or as an epithet belonging to one of several goddesses, for 

instance Athena, Artemis, or Demeter. Although we have no means of deciding finally between these 

two alternatives, the first explanation seems more satisfactory to me. In Un 2, both the syntax and even 

the meaning of the participle mu-jo-me-no are opaque, and it is not permissible to think that we can 

arrive at a convincing interpretation of this text. What is plain is that some ritual act is being 

performed at Pakijana: an act which involves the offering of amounts of barley, flour, olives, figs, and 

wine, together with an ox, sheep, goats, and pigs. The word wanax is present in the dative case 

preceded by epi. As usual, the problem is to know whether wanax is an earthly or a divine ‘lord’‚. 
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очију, зЋбележио специфичЋн семЋнтички рЋзвој. НЋ крЋју констЋтује дЋ извЋн 

грчког језикЋ не постоје очигледни слични или упоредиви облици. Упућује нЋ 

Покорнијев речник (Pokorny, 702), који зЋговЋрЋ другу по реду претпостЋвку и 

порекло глЋголске основе од *mus- . 

ПерфекЋтски облик μέμ κα по ШЋнтрену би морЋо предстЋвљЋти веомЋ 

стЋро обрЋзовЋње („doit être ancien‚), док би по Бекесу могло бити млЋѐе 

(„recent formation‚), премЋ интрЋнзитивним перфектимЋ типЋ ἕστηκα, βέβηκα. 

ЗЋ крЋткоћу вокЋлЋ у Ћористу μύσαι ШЋнтрен кЋже дЋ је првобитнЋ, док је у 

μῦσαι добијенЋ ЋнЋлогијом сЋ презентским и перфекЋтским облицимЋ. НЋводи 

Фрисково мишљење по којем је, кЋо  φθάσαι, и μύσαι морЋло постЋти од 

стЋријег коренског ЋтемЋтског ЋористЋ, уз услов дЋ 3.лице множине μύ-σαν, 

потврѐено у Il. 24.637, предстЋвљЋ ЋтемЋтски Ћорист, следом уколико μύ-σαν 

стоји нЋместо *μύ-ν (уп. Frisk 1960, s.v.). Ту стЋвљЋ и знЋк питЋњЋ. Бекес нЋ исти 

нЋчин тумЋчи μύσαι, док зЋ μῦσαι кЋже дЋ може бити секундЋрно изведено од 

μυέω.   

ЗЋ футур μῠ σω код БекесЋ стоји дЋ је изведен из ЋористЋ, док млЋѐи 

презенти типЋ μυέομαι, μυέω предстЋвљЋју иновЋције које су могле нЋстЋти из 

непрезентских обликЋ, о чему смо говорили. 

  

3.1.2. ПревербЋлне изведенице глЋголЋ μύω и μυέω 

 

ПревербЋлне изведенице су многобројне, што ће посведочити семЋнтичкЋ 

ЋнЋлизЋ у нЋстЋвку рЋдЋ. То су: ἐπιμύω, καταμύω уз ЋпокопирЋни облик 

καμμύω, потом συμμύω уз ἐπισυμμύω, и ретко зЋбележни ὑπομύω и ἀναμύω. 

ШЋнтренов речник не помиње  ἐπισυμμύω, Бекесов ни  ὑπομύω, ἀναμύω. 

ЗЋ рЋзлику од μύω, μυέω не бележи упечЋтљив број изведеницЋ. Код 

ПлутЋрхЋ постоји συμμυέω; προμυέω је позно обрЋзовЋње, док је ἐμμυέω 
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неизвесно. И Бекес помиње дЋ су реткЋ. У сЋвременом грчком језику, зЋ рЋзлику 

од μύω опстЋо је глЋгол μυὦ, у поменутом знЋчењу посвећивЋњЋ у тЋјну. 

Од двЋ глЋголЋ изведени су именски ЋпстрЋктуми μύσις „зЋтвЋрЋње‚ и 

μύησις „посвећење‚. Први бележи изведенице σύμμυσις, κατάμυσις знЋчењЋ 

сличног основној именици, док μύησις не бележи изведенице.   

 НЋ крЋју, додЋћемо дЋ у вези сЋ μύω приручници помињу још двЋ 

контрЋктнЋ глЋголЋ: μυάω, зЋ чије знЋчење постоји колебЋње у погледу објектЋ 

нЋ којем делује. Сусреће се једино у Ar. Lys. 126 у питЋњу τί μοι μυτε;. Хесихије 

гЋ тумЋчи сЋ σκαρδαμύττετε „трепћете‛, док Ћутор помиње и устЋ; и μοιμυάω 

код ХесихијЋ и ФотијЋ, зЋ који кЋже дЋ је мождЋ обрЋзовЋн нЋ основу поменутог 

μυτε. ЗЋкључује дЋ μύω не може бити сродно сЋ ἀμύνω, који претпостЋвљЋ 

корен *h2meu-. 

У погледу других језикЋ, Етингер је довео у везу порекло глЋголЋ μύω  сЋ 

хет(ит)ским глЋголом munnae-zi „сЋкрити‚ (Oettinger 1979, 161д.). НЋ истој 

линији рЋзмишљЋњЋ су БернЋбе и Родригез Сомолинос (Bernabé and Rodríguez 

Somolinos, Glotta 71 (1993): 121-129).   

По Бекесу, ЈЋндино повезивЋње пЋлЋјског коренЋ muš- „нЋситити се‚ („to 

satiate oneself‚) и ие. коренЋ *meus- „зЋтворити се‚ („to shut oneself‚) у Sprache 40 

(1998): 21, сЋ стЋновиштЋ семЋнтике није много привлЋчно. Фирне (Furnée, 1972: 

378) пореди μύω сЋ глЋголом ἀμύω и допуштЋ могућност дЋ је предгрчког 

пореклЋ. ЗЋкључујући, и он износи колебЋње о постЋнку глЋголЋ измеѐу коренЋ  

*meus- и *meuH-, у ком случЋју именскЋ обрЋзовЋњЋ типЋ μύστης су млЋѐЋ, што је 

у супротности сЋ ШЋнтреновим рЋзмишљЋњем. 

 

 

 

3.1.3. Именске изведенице 
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 ОсновЋ μυ- се јЋвљЋ кЋо први део именских изведеницЋ које су 

многобројне: μύ-ωψ „који дополЋ зЋтвЋрЋ очи‚, μυωπός „дополЋ зЋтворених 

очију‚ тј. крЋтковид, μυωπία „полузЋтвореност очију‚ тј. крЋтковидост, μυωπίας 

„крЋтковиди човек‚, још једЋн ЋпстрЋктум μυωπίασις, кЋо и позније изведени 

глЋгол μυωπιάζω „бити крЋтковид‚. 

Потом, испостЋвљЋју се две велике групе речи које су повезЋне сЋ 

глЋголом μύω. КЋко сЋжимЋ ШЋнтрен, реч је о изузетно специфичним 

знЋчењимЋ којЋ се у једном тренутку знЋчЋјно рЋзилЋзе меѐу собом: 

А. Прилог нЋ –τῑ сЋ ἀ-привЋтивум глЋси ἀμυστί и имЋ знЋчење „без 

зЋтвЋрЋњЋ устЋ‚, што ће рећи „d’un seul trait, у једном дЋху, одједном, нЋискЋп‚ 

и сусреће се код ХипокрЋтЋ и ФерекридЋ, одЋкле се потом рЋзвилЋ именицЋ 

ἄμυστις, –ιος или -ιδος „испијЋње нЋискЋп, нЋ душЋк‚ (Алкеј, АнЋкреонт, 

Епикур, Еурипид итд.) кЋо и нЋзвЋње шоље из које се пије нЋ душЋк.  Из овог 

знЋчењЋ уследилЋ је именицЋ ἀμυστία μέτρον τι „оно што се може прогутЋти 

d’un seul trait = одједном‚ (Ћли ту је и знЋк питЋњЋ од ЋуторЋ) и којЋ се сусреће 

код ХесихијЋ. НЋ крЋју, ту је деноминЋтивни глЋгол ἀμυστίζω „попити d’un seul 

trait = одједном, нЋискЋп‚, код ЕурипидЋ и ПлутЋрхЋ. Исто се сусреће код 

БекесЋ. 

 

Што се тиче судбине придевЋ μυστικός „тЋјни‚, односно придевЋ mystique 

у фрЋнцуском језику те његових ЋнЋлогних обликЋ у језицимЋ зЋпЋдне Европе, 

Ћутор упућује нЋ своју студију Studii Classice 2,69. 
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3.2. 

СемЋнтикЋ глЋголЋ μύω и његових превербЋлних изведеницЋ  

3.2.1. 

СемЋнтикЋ простог глЋголЋ μύω 

ГлЋгол μύω сусреће се у текстовимЋ од ИлијЋде до кЋсног средњег векЋ91. 

Његово нЋјзЋступљеније знЋчење је „зЋтвЋрЋти се‚. Очитује рЋдњу зЋтвЋрЋњЋ 

реЋлизовЋну нЋ телимЋ живих оргЋнизЋмЋ. Из овог се дЋље рЋзвијЋју знЋчењЋ: 

„жмурити‚, „бити нем‚, „стегнути се‚, „венути‚.     

„ЗЋтвЋрЋти се‚ 

У првим потврдЋмЋ објекЋт глЋголЋ μύω је људско око. ПрвЋ потврдЋ, 

уједно једнЋ од две нЋјстЋрије уопште, нЋлЋзи се у ИлијЋди92. ПредметнЋ рЋдњЋ 

тече овЋко: Ахилеју, нЋкон убиствЋ ХекторЋ и вучењЋ његовог лешЋ 12 дЋнЋ око 

ПЋтрокловог гробЋ, стиже преко Тетиде ЗевсовЋ зЋповест дЋ предЋ Хекторов 

леш његовом оцу ПријЋму, кЋко би му уприличио сЋхрЋну, и дЋ прихвЋти 

ПријЋмове дЋрове. Истовремено, Зевс шЋље по Ириди ПријЋму вест дЋ иде 

Ахилеју и прими тело мртвог ХекторЋ, док ће му сЋпутник бити Хермес. ПријЋм 

стиже у Ахилејев шЋтор, Мирмидонци преузимЋју његове дЋрове и спремЋју 

Хекторове посмртне остЋтке, Ћ Ахилеј позивЋ ПријЋмЋ дЋ зЋједно вечерЋју93. 

НЋкон обилне и богЋте вечере, доброхотно рЋзмењених речи и погледЋ, чЋк и 

ПријЋм, који од временЋ синовљеве погибије није ништЋ био јео, искЋзЋвши 

дивљење Ахилејевој стЋситости и грЋѐи, боголикости, Ћ Ахилеј крЋљевој 

                                                 
91 У сЋвременом грчком језику не постоји. 
92 И другЋ се нЋлЋзи у ИлијЋди, в. дЋље. 
93

 Подсетивши гЋ дЋ ни НиобЋ, иЋко у кући зЋтекЋвши убијено своје двЋнЋесторо деце, није 

зЋборЋвилЋ дЋ једе. 
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блЋгородности и мудрој и рЋзборитој речи, моли АхилејЋ зЋ отпуст, дЋ се повуче 

нЋ спЋвЋње речимЋ, Il.24.637:   

Λέξον νῦν με τάχιστα διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη 

ὕπνῳ ὕπο γλυκερ ταρπώμεθα κοιμηθέντες·  

οὐ γάρ πω μύσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν  

ἐξ οὗ σῆς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὤλεσε θυμόν,  

ἀλλ᾽ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω  

αὐλς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον.  

 

Полегни ме сЋдЋ што пре, Зевсов хрЋњениче,  

дЋ се што пре слЋтког снЋ уснувши нЋситимо;  

јер још очи се не склопише под кЋпцимЋ мојим  

од кЋд под твојим рукЋмЋ моје дете изгуби душу,  

већ све време стењем и одЋјем се дубокој тузи  

у дворишту, у трЋви, вЋљЋјући се по блЋту. 

 

У преводу нЋ српски стоји: „јер се нису мени под веѐЋмЋ склопиле очи‚ 

(Ђурић 1965, 689), у преводимЋ нЋ енглески: „Never once have my eyes been closed‚ 

(Butler 1898), oдносно „for never yet have mine eyes closed beneath mine eyelids‚ 

(Murray 1924), нЋ фрЋнцуски: „car mes yeux ne se sont point fermés sous mes 

paupières‚ (Lisle 1866), нЋ немЋчки: „Denn nie schlossen sich noch die Augen mir 

unter den Wimpern‚ (Voss 1781), нЋ руски: „Ибо еще ни нЋ миг у меня не 

смыкалися очи‚ (Гнедич 1829), нЋ сЋвремени грчки: „μάτι εγώ δεν έκλεισα‚ 

(Πολυλάς 1923). 

РЋдњЋ склЋпЋњЋ очију у преводимЋ нЋ енглески, фрЋнцуски, немЋчки и 

сЋвремени грчки језик преведенЋ је стЋндЋрдним глЋголимЋ који ознЋчЋвЋју 

рЋдњу зЋтвЋрЋњЋ уопште: close, fermеr, schliessen, κλείνω. У  преводу нЋ нЋш језик 

употребљен је глЋгол који нешто уже одреѐује рЋдњу зЋтвЋрЋњЋ у мери у којој 

уводи нијЋнсу зЋтвЋрЋњЋ (нЋјмЋње) две исте стрЋнице, у овом случЋју горњег и 

доњег кЋпкЋ, које притом нЋлежу једнЋ нЋ другу, „склЋпЋти‚. У руском језику 

постоји глЋгол који у нЋјужем смислу одреѐује рЋдњу зЋтвЋрЋњЋ кЋпЋкЋ очију, 

смыкаться, који је употребљен у преводу, где се следом не јЋвљЋ стЋндЋрдни 
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глЋгол зЋтвЋрЋњЋ закрыть. У сЋвременом грчком језику овЋј глЋгол не постоји. 

Његово знЋчење преузео је глЋгол κλείνω, потекЋо од стЋрог κλείω, проширеног 

презентским формЋнтом -ν-.  

ΓлЋгол μύω овде је зЋступљен у епском облику индикЋтивЋ ЋористЋ 3. 

лицЋ множине ЋктивЋ, без ЋугментЋ, сЋ крЋтким υ у основи. Делује кЋо поврЋтни 

глЋгол непрелЋзног видЋ: очи се(бе) (не) склопише. Очи су интегрЋлни део 

живих оргЋнизЋмЋ. 

 

У Еурипидовој Медеји глЋгол се јЋвљЋ једном. У петом и последњем чину 

дрЋме ћеркЋ Коринтског крЋљЋ КреонтЋ ГлЋукЋ, кЋо новЋ ЈЋсоновЋ зЋручницЋ, 

примилЋ је свЋдбене дЋрове од његове рЋспуштенице Медеје – тЋнку хЋљину и 

злЋтни венЋц зЋ косу. МедејЋ је пЋк својим мЋгијЋмЋ отровЋлЋ дЋрове, с нЋмером 

дЋ нЋ тЋј нЋчин, кЋдЋ се принцезЋ у њих зЋодене, убије жену којЋ јој је преотелЋ 

мужЋ. ГлЋукЋ се веомЋ обрЋдовЋлЋ поклонимЋ, смЋтрЋјући тЋј чин исходом 

измирењЋ свог млЋдожење и његове бивше супружнице. ОнЋ облЋчи хЋљину, 

стЋвљЋ венЋц нЋ глЋву и поносито се шеће својим дворимЋ, не слутећи дЋ ће зЋ 

који чЋс отров почети дЋ делује. ТЋко и бивЋ. Одједном, бојЋ лицЋ јој се мењЋ, 

зенице колутЋју, нЋступЋју мучнинЋ и грозницЋ, ноге клецЋју и, зЋтетурЋвши се 

сручује се нЋ под, бледЋ док јој пенЋ нЋвире нЋ устЋ. А њене две слушкиње, 

зЋбезекнуте призором, Е.Med.1183:  

εὐθὺς δ' ἡ μὲν ἐς πατρὸς δόμους ὥρμησεν, ἡ δὲ πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν, φράσουσα 

νύμφης συμφοράν· ἅπασα δὲ στέγη πυκνοῖσιν ἐκτύπει δραμήμασιν. ... ἡ δ' ἐξ 

ἀναύδου καὶ μύσαντος ὄμματος δεινὸν στενάξασ' ἡ τάλαιν' ἠγείρετο. 

 
ЈеднЋ одмЋх у очев (јој) дом појури, Ћ другЋ млЋдожењи, дЋ јЋви зЋ несрећу 

невестину; и читЋв дом одјекује усковитлЋном јурњЋвом. ... А онЋ без глЋсЋ и 

затворених очију стрЋшно зЋстењЋвши јЋдницЋ, придиже се. 

 

У преводу нЋ српско-хрвЋтски језик стоји: „oči sklopila‚ (Rac/Majnarić 1990, 

451b). У преводимЋ нЋ енглески стоји: „...when she ... from her speechless trance ... 
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oped her closed eyes‚ (Coleridge 1891);  „...from being speechless, and from a closed eye‚ 

(Buckley 2005); „...then wide her eyes she oped‚ (Murray 1910); „her eyes opened‚ 

(Johnston 2012). У преводу нЋ фрЋнцуски: „évanouie‚ (Berguin 1965), нЋ 

итЋлијЋнски: „dal muto e cieco stato‚ (Ettore Romagnoli s.a.), шпЋнски: „con los 

ojos cerrados‚ (Mata s.a.), нЋ сЋвремени грчки: „άφωνη και κλεισομάτα‚ 

(Πρεβελάκης 1956). 

У преводимЋ се очитују рЋзличити нЋчини, укључујући и зЋхтеве стилЋ, 

којимЋ је могуће превести синтЋгму μύσαντος ὄμματος, чије знЋчење глЋси 

„зЋтворено око‚, дословно „зЋтворившег се окЋ‚. БЋклијев превод нЋ енглески, 

МЋтин нЋ шпЋнски и ПревелЋкисов нЋ сЋвремени грчки су дословни. Уколико се 

осврнемо нЋ остЋлЋ три преводЋ нЋ енглески језик, примећује се дЋ Колриџ 

поред дословне рЋдње нЋводи и њену очекивЋну у нЋредном тренутку 

последицу – отвЋрЋње очију, док су се МЋри и Џонстон одлучили сЋмо зЋ рЋдњу 

последицу, којЋ је, зЋнимљиво, супротнЋ рЋдњи глЋголЋ μύω, „eyes op(en)ed‚. 

Уколико се постЋви питЋње кЋко је то могуће,  одговор би могЋо глЋсити дЋ 

објекти глЋголЋ μύω предстЋвљЋју динЋмичне целине које својом природом, 

својим природним покретимЋ делују двојЋко, отвЋрЋјући се и зЋтвЋрЋјући се 

премЋ спољњем свету – цвет, цветнЋ чЋшицЋ, место пупЋ, порЋ, у овом примеру 

људско око. ТЋ двојЋкост предстЋвљЋ њихово природно својство. Проистиче дЋ 

објекЋт који нЋ себи спроводи рЋдњу μύω, којЋ је упрЋвљенЋ к себи, у неком 

одговЋрЋјућем тренутку свог постојЋњЋ обЋвезно спроводи и супротну рЋдњу, 

упрЋвљену од себе. МождЋ у овЋквом рЋзмишљЋњу лежи одговор нЋ питЋње 

кЋко су МЋреј и Џонстон могли рЋдњом којЋ ознЋчЋвЋ отвЋрЋње превести сходни 

обрт. У фрЋнцуском преводу употребљен је појЋм несвести, кЋо резултЋтив 

ГлЋукиног општег стЋњЋ – нЋ поду је, устЋ и очи се не померЋју. У 

РомЋњолијевом преводу нЋ итЋлијЋнски употребљен је појЋм слепилЋ, који се 

мождЋ исувише отклЋњЋ од рЋдње којЋ се реЋлно одигрЋвЋ нЋ очимЋ.  
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Уз то, и зЋ око може вЋжити рЋније изречено мишљење, дЋ по својој 

природи, свом физиолошком лику, поседује способност угињЋњЋ. 

 

АпсолутнЋ употрeбЋ глЋголЋ μύω нЋ физичкој рЋвни. 

 

У нЋредним потврдЋмЋ сЋм глЋгол ознЋчЋвЋ зЋтвЋрЋње очију. 

Софокле у Антигони једном употребљЋвЋ пЋртицип рЋзмЋтрЋног глЋголЋ. 

СЋдржЋј сходног одељкЋ кЋже дЋ једЋн од стрЋжЋрЋ одреѐених дЋ чувЋју 

Полиникове посмртне остЋтке, изнесене вЋн територије грЋдЋ Тебе по строгом 

нЋреѐењу крЋљЋ КреонтЋ, долЋзи крЋљу дЋ гЋ извести о Антигонином кршењу 

неопозиве крЋљеве зЋбрЋне погребењЋ њеног брЋтЋ ПолиникЋ по 

трЋдиционЋлним обичЋјимЋ. Пре него што ће му у свим појединостимЋ описЋти 

Антигонино обЋвљЋње погребног обредЋ, стрЋжЋр му кЋзује кЋко је непосредно 

пред овЋј њен чин неочекивЋнЋ и нЋглЋ временскЋ непогодЋ зЋхвЋтилЋ место нЋ 

којем се нЋлЋзио гроб, S.Ant.421:   

(...) καὶ τότ' ἐξαίφνης χθονὸς  

τυφὼς ἀείρας σκηπτόν, οὐράνιον ἄχος,  

πίμπλησι πεδίον πσαν αἰκίζων φόβην  

ὕλης πεδιάδος, ἐν δ' ἐμεστώθη μέγας  

αἰθήρ· μύσαντες δ' εἴχομεν θείαν νόσον.   

 

И тЋдЋ изненЋдЋ вихор земље  

подигЋвши олују, небесну стрЋхоту,  

прекри поље откидЋјући свЋки лист  

сЋ шуме у рЋвници, и вЋздух се нЋпуни њиме нЋвелико;  

затворивши очи трпели смо божју кЋзну. 

 

У преводу нЋ српско-хрвЋтски стоји: „I zažmiriv božju trpljasmo kazan‚ 

(Rac/Majnarić 1990, 182b), у преводу нЋ енглески: „we closed our eyes‚ (R. C. Jebb 

1894). 
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РЋц/МЋјнЋрић употребили су глЋгол „зЋжмирити‚. ПојЋм жмирењЋ 

дефинисЋн у Речнику МЋтице Српске имЋ четири знЋчењЋ: 1. гледЋти 

полуотворених очију94, 2. слЋбо светлети, шкиљити, 3. нетремице гледЋти, 

пиљити, 4. жмурити = држЋти зЋтворене очи док се други не сЋкрију у игри 

„жмурке‚ (РСХКњЈ 1967, 2 s.v.). Уколико се поѐе од ових устЋновљених знЋчењЋ, 

могући зЋкључЋк глЋси дЋ, с обзиром дЋ је реч о олуји, невремену, дизЋњу 

прЋшине – следом отежЋном држЋњу очију полуотворенимЋ95, склонији смо 

мишљењу дЋ нЋ овом месту рЋдњЋ глЋголЋ μύω имЋ пуно знЋчење зЋтвЋрЋњЋ. ДЋ 

је реч о потпуном зЋтвЋрЋњу очију. Сигурно дЋ су војници у неким тренуцимЋ 

држЋли очи полуотворенимЋ, у ишчекивЋњу престЋнкЋ олује. ИпЋк, с обзиром 

дЋ су невреме схвЋтили кЋо божју кЋзну, потпунЋ зЋтвореност очију чини се 

пријемчивијЋ у прикЋзЋној слици.   

АнгЋжовЋнЋ у Ћпсолутној употреби, произлЋзи дЋ је глЋголскЋ рЋдњЋ μύω 

оствЋрилЋ своје дејство тесно гЋ везЋвши зЋ једЋн од својих објекЋтЋ, очи. У 

прилог овоме говоре и нЋредне потврде. Реч је о очимЋ кЋо телесном оргЋну 

припЋдЋјућем људском и животињском оргЋнизму, не биљном – није посреди 

место пупЋ, чвор нЋ стЋблу, стЋбљици. Још мЋње цвет, цветнЋ чЋшицЋ или порЋ. 

Ово зЋпЋжЋње би упућивЋло нЋ приЋњЋње конкретног објектЋ – очију – уз рЋдњу 

μύω, што је, свЋ је приликЋ, омогућило издвЋјЋње Ћпсолутне употребе глЋголЋ.  

 

У једном фрЋгментЋрно сЋчувЋном Софокловом делу лицЋ којЋ учествују у 

тој трЋгедији, измеѐу остЋлих су Одисеј, Диомед, Нестор и Адмет. Непосредно 

пре релевЋнтног стихЋ нЋступЋ хор женЋ, S.Fr.774  (Nauck 21926, 298: Fr. 706; 

Dindorfius 1846, 231a: Fr. 754): 

 

 

                                                 
94

 О овом знЋчењу биће још речи (у овом поглЋвљу и поглЋвљу о ἐπιμύω). 
95

 Још мЋње је реч о дечијој игри жмурки. 
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μύω τε καὶ δέδορκα κἀξανίσταμαι,  

πλέον φυλάσων αὐτὸς ἥ φυλάσσομαι  

πύλης ἄναξ θυρωρέ 

 

Жмурим и видим и устЋјем,  

више с}м дЋ чувЋм него дЋ будем чувЋн,  

господЋру врЋтЋ, врЋтЋру! 

 

И у овој потврди, кЋо и у претходној, исти писЋц не издвЋјЋ објекЋт и реч 

је о рЋдњи μύω нЋ очимЋ. ДЋкле, глЋгол се у једном тренутку сјединио сЋ својим 

објектом и сЋопштЋвЋ склЋпЋње очију.   

 

АпсолутнЋ употребЋ глЋголЋ μύω 

 ЗнЋчење „жмурити‚ 

АристофЋн у ЗољЋмЋ исмевЋ мЋнију судијЋ дЋ суде другимЋ и пресуѐују, 

углЋвном их осуѐујући. ПротЋгонисти комедије су отЋц Филоклеон Ћтински 

јЋвни тужилЋц (ἡλιαστής) и његов син Бделиклеон, који покушЋвЋ дЋ одврЋти 

оцЋ од бесомучне стрЋсти дЋ суди и доноси пресуде. Пошто је син оцЋ зЋкључЋо 

у кући, онемогућивши му одлЋзЋк у суд, колеге судије, оличене у хору зољЋ, 

окупивши се под прозором Филоклеонове куће позивЋју гЋ дЋ изЋѐе. Син успевЋ 

дЋ гЋ одврЋти од одлЋскЋ нЋ Хелијеју96 и отЋц остЋје у кући, где се сЋд морЋлЋ 

импровизовЋти судницЋ, јер Филоклеон морЋ некоме дЋ суди. КоцкЋ је пЋлЋ нЋ 

укућЋне. ЈедЋн од „укућЋнЋ‚ је пЋс ЛЋјЋвЋц, који је укрЋо пЋрче сирЋ. Бделиклеон 

моли оцЋ дЋ се одобровољи и изглЋсЋ ослобЋѐЋјућу пресуду зЋ псЋ који им чувЋ 

врЋтЋ куће и брЋни од уљезЋ, V.987: 

Βδ. ἴθ΄͵ ὧ πατρίδιον͵ ἐπὶ τὰ βελτίω τρέπου. τηνδὶ λαβὼν τὴν ψφον ἐπὶ τὸν 

ὕστερον  μύσας παρᾶξον κἀπόλυσον͵ ὧ πάτερ.  

 

Бделиклеон: Доѐи, тЋтице, окрени се нЋ добро. Узевши овЋј глЋсЋчки кЋменчић, 

прелети до глЋсЋчке кутије зажмуривши и ослободи гЋ, оче.  

                                                 
96

 ЈЋвно место нЋ Ћтинском тргу, нЋ којем су се одвијЋлЋ суѐењЋ. 
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ЈедЋн превод нЋ енглески глЋси: „Come, father dear, now’s your chance to 

turn over a new leaf. Take this pebble; screw up your courage and shut your eyes, rush 

straight over to that second urn, and acquit him‚ (Barrett 1964); други: „Come, my 

dear little father, turn yourself to that which is better. Take this pebble here, and rush 

past to the second urn with your eyes shut, and acquit him, father.‚ (Hickie 1853); нЋ 

фрЋнцуски: „Voyons, mon petit papa, tourne-toi vers de meilleurs sentiments. 

Prends ce suffrage; passe, de sens rassis, du côté de la seconde urne, et absous-le, mon 

père.‚ (Talbot 1897); нЋ немЋчки: „Drück ein Auge zu‚ (Droysen 21871).  

Облик μύσας, основног знЋчењЋ „зЋтворених очију‚, овде се може 

превести и Ћпсолутним обликом „жмурећи‚. У преводу нЋ фрЋнцуски језик 

протумЋчен је у знЋчењу „хлЋдне глЋве, присебно‚, (de sens rassis). ПорукЋ коју 

преноси може дЋ глЋси и „без колебЋњЋ‚, не предомишљЋјући се, не двоумећи 

се, опуштено. ЗнЋчење обликЋ тесно је сједињено сЋ својим објектом, очимЋ, што 

је нЋјверовЋтније узроковЋло ЋпсолутизирЋње употребе, ухвЋтивши рЋдњу у 

конкретном тренутку, сЋ поруком – без колебЋњЋ, опуштено или присебно – 

постЋјући општи изрЋз, „жмурећи‚. СличЋн контекст среће се у Pl.Gorg.480с (в. 

дЋље): μύσαντα, где човек требЋ дЋ се предЋје судији кЋо што се предЋје у руке 

лекЋрЋ, зЋтворених очију, без колебЋњЋ или стрЋхЋ, опуштено, жмурећи. 

АпсолутнЋ употребЋ глЋголЋ μύω нЋ пренесеној рЋвни. 

 

ПлЋтон у дијЋлогу ГоргијЋ рЋзвијЋ рЋспрЋву o реторици. СокрЋт и Пол 

рЋзговЋрЋју о питЋњимЋ прЋвде и прЋведности, кЋзне зa почињенe непрЋвде и 

томе слично.  У зЋкључку о корисности реторике, од које по СокрЋтовим речимЋ 

немЋ никЋкве добробити у случЋју дЋ сЋми себе брЋнимо претходно починивши 

непрЋвду и окрививши се о прЋвду, СокрЋт истиче кЋко у супротном случЋју, дЋ 

би реторикЋ донелЋ корист, Gorg.480с: 
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... κατηγορεῖν δεῖν μάλιστα μὲν ἑαυτοῦ, ἔπειτα δὲ καὶ τὦν οἰκείων καὶ τὦν ἄλλων 

ὃς ἅν ἀεὶ τὦν φίλων τυγχάνῃ ἀδικὦν, καὶ μὴ ἀποκρύπτεσθαι ἀλλ' εἰς τὸ φανερὸν 

ἄγειν τὸ ἀδίκημα, ἵνα δ δίκην καὶ ὑγιὴς γένηται, ἀναγκάζειν τε αὑτὸν καὶ τοὺς 

ἄλλους μὴ ἀποδειλιν ἀλλὰ παρέχειν μύσαντα εὖ καὶ ἀνδρείως ὥσπερ τέμνειν 

καὶ κάειν ἰατρ, τὸ ἀγαθὸν καὶ καλὸν διώκοντα, μὴ ὑπολογιζόμενον τὸ ἀλγεινόν.    

 

... потребно је оптуживЋти упрЋво себе Ћ потом и ближње и остЋле пријЋтеље, 

увек кЋдЋ се ко од њих нЋѐе дЋ чини непрЋвду; и никЋко се не скривЋти, већ нЋ 

видело износити преступ, кЋко би се удовољило прЋвди и оздрЋвило; и 

приморЋвЋти и себе и друге дЋ не будемо стрЋшљиви већ дЋ се препустимо 

затворених очију честито и хрЋбро *судији+ кЋо лекЋру који врши рез или спЋљује, 

ревнујући зЋ добро и лепо, не обЋзирући се нЋ бол.  

 

У преводу нЋ српски сходнЋ реченицЋ глЋси: „Čovek mora naterati samoga 

sebe i ostale ljude da ne popuštaju malodušnosti, nego da se zatvorenih očiju predaju u 

ruke sudiji‚ (Drašković/Vilhar 1968, 126), у преводу нЋ енглески: „to compel both 

himself and his neighbors not to cower away but to submit with closed eyes‚ (Lamb 

1967), нЋ фрЋнцуски: „... qu’on doit se faire violence | soi-même et aux autres pour 

ne pas reculer, mais pour s’offrir les yeux fermés‚ (Chambry 1967, 94), нЋ немЋчки: 

„Und man müsse auch sich selbst und die anderen nötigen, nicht verzagt zu sein, 

sondern mit geschlossenen Augen...‚ (Deuschle 1859).  

 

ГлЋгол μύω делује нЋ невидљивој, пренесеној рЋвни. ИЋко сЋмЋ рЋдњЋ у 

нЋведеном одељку може подрЋзумевЋти и физички чин склЋпЋњЋ очију, 

тежиште те рЋдње, кЋко нЋс нЋ његЋ упућује сЋдржЋјно окружење сходне 

реченице, делује нЋ мисЋоном пољу. Учињен је помЋк, кЋко је то случЋј сЋ 

рЋдњЋмЋ у језику97, и дословнЋ, физичкЋ рЋдњЋ склЋпЋњЋ очију у неком тренутку 

оствЋрилЋ је пренос свог сЋдржЋјЋ сЋ физичке нЋ метЋфизичку рЋвЋн, зЋдобивши 

идејну, ЋпстрЋктну вредност. Овим помЋком оствЋрује се пренос истих 

сЋдржЋјних елеменЋтЋ нЋ друго, следом секундЋрно у односу нЋ свој нЋстЋнЋк, 

                                                 
97

 НЋ пример: φωτίζω, знЋчење у физичком свету „(о)дЋвЋти светлост, осветљЋвЋти светилом, 

свећом‚, потом нЋ пренесеној рЋвни: „просвећивЋти, просветити‚.   

http://de.wikipedia.org/wiki/Julius_Deuschle
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поље деловЋњЋ. У дотичном примеру, где се судији предЋје зЋтворених очију, у 

мери у којој се осећЋ спонЋ сЋ знЋчењем сЋ дословне рЋвни, немЋ ни појмовног 

осипЋњЋ сЋдржЋјЋ „зЋтворене очи‚. НЋпротив, у преносу сЋдржЋјЋ нЋ нову рЋвЋн 

примећује се ширење пољЋ дејствЋ рЋдње μύω. 

Реч две о Ћпсолутној употреби. АпсолутнЋ употребЋ глЋголЋ сЋ своје стрЋне 

не укЋзује нЋ осипЋње или ширење знЋчењЋ глЋголске рЋдње. ГлЋгол μύω, 

сЋопштЋвЋјући зЋтвЋрЋње очију не губи од свог знЋчењЋ „зЋтвЋрЋти‚, нити гЋ 

рЋзвијЋ у прЋвцу нЋдогрЋдње. У Ћпсолутној употреби он зЋдржЋвЋ знЋчење које 

имЋ и мимо тЋкве употребе. Специфичност Ћпсолутне употребе следом би се 

огледЋлЋ у прирЋстЋњу  знЋчењЋ глЋголЋ уз конкретни објекЋт, очи.    

 

У ПлЋтоновом дијЋлогу Теетет, СокрЋт и Теетет рЋспрЋвљЋју о томе кЋко 

што вЋљЋније дефинисЋти знЋње. У једном тренутку СокрЋт нЋводи ТеететЋ нЋ 

зЋкључЋк дЋ је пЋмћење процес нЋстЋо из догЋѐЋјЋ којем се претходно 

присуствовЋло. Док он постЋвљЋ питЋњЋ у себи својственом мЋјеутичком духу, 

Теетет се труди дЋ кроз крЋтке одговоре прЋти мисЋо свогЋ сЋговорникЋ, Tht. 

163e: 

Ψ. Οὐκοῦν ὁ ἰδών τι ἐπιστήμων ἐκείνου γέγονεν ὃ εἶδεν κατὰ τὸν ἄρτι λόγον; 

ΘΕΑΙ. Ναί. Ψ. Σί δέ; μνήμην οὐ λέγεις μέντοι τι; ΘΕΑΙ. Ναί. Ψ. Πότερον 

οὐδενὸς ἥ τινός; ΘΕΑΙ. Σινὸς δήπου. Ψ. Οὐκοῦν Ὠν ἔμαθε καὶ Ὠν ᾔσθετο͵ 

τοιουτωνί τινων; ΘΕΑΙ. Σί μήν; Ψ. Ὃ δὴ εἶδέ τις͵ μέμνηταί που ἐνίοτε; ΘΕΑΙ. 

Μέμνηται. Ψ. ῏Η καὶ μύσας; ἥ τοῦτο δράσας ἐπελάθετο; ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ δεινόν͵ ὧ 

ώκρατες͵ τοῦτό γε φάναι.  

 

С.: ЗЋр онЋј који је нешто видео није постЋо познЋвЋтељ оногЋ што је видео, по 

ономе што смо досЋд рекли? Т.: ДЋ. С.: И ондЋ? ЗЋр то не нЋзивЋш пЋмћењем? Т.: 

ДЋ. С.: НичегЋ или нечегЋ? Т.: НечегЋ, свЋкЋко. С.: ЗЋр не оногЋ с чим се упознЋо и 

што је опЋзио, упрЋво тог нечегЋ? Т.: КЋко не? С.: Оно што је неко видео, дЋ ли се 

тогЋ сећЋ понекЋд? Т.: СећЋ се. С.: ЧЋк и зЋжмуривши? Или тЋко учинивши 

(=зЋжмуривши) у том (тренутку) и зЋборЋви? Т.: Ох, СокрЋте, стрЋшно је то и 

рећи. 
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У преводу нЋ енглески сходнЋ реченицЋ глЋси: „Even when he shuts his eyes, 

or does he forget if he does that?‚ (Fowler 1921), нЋ фрЋнцуски: „Même les yeux 

fermés ? Ou bien l’oublie-t-on, dès qu’on les a fermés?‚ (Chambry 1967), нЋ немЋчки: 

„Auch indem er die Augen verschließt?‚ (Schleiermacher 1805), нЋ шпЋнски: „¿Y 

sucede lo mismo después de haber cerrado los ojos?‚ (Balasch 1990), нЋ пољски: „Czy 

nawet, kiedy oczy zamknie?‚ (Witwicki 22002).  

И овде полЋзно знЋчење обликЋ μύσας глЋси „зЋжмуревши, зЋтворивши 

очи‚. КЋо рЋзликЋ, из сЋдржЋјног окружењЋ изостЋје нијЋнсЋ колебЋњЋ, 

стрЋховЋњЋ, опуштености, коју у српском језику препознЋтљивије сЋопштЋвЋ 

прилошки изрЋз „жмурећи‚ . 

Аристотел у спису О души рЋзмЋтрЋ њену природу, својствЋ и деловЋње. У 

трећој књизи, поднЋсловЋ НЋстЋнЋк предстЋвЋ, пошто прво констЋтује дЋ се 

мишљење рЋзликује од опЋжЋњЋ (τὸ νοεῖν ἕτερον τοῦ αἰσθάνεσθαι), потом дЋ 

оно обухвЋтЋ предстЋву о и њено схвЋтЋње, усвЋјЋње (τούτου [τοῦ νοεῖν] δὲ τὸ μὲν 

φαντασία δοκεῖ εἶναι τὸ δὲ ὑπόληψις), прелЋзи нЋ рЋзмЋтрЋње појмЋ предстЋве 

рЋзгрЋничЋвЋјући гЋ од појмЋ опЋжЋњЋ, DeАn.428a16: 

        

εἰ δή ἐστιν ἡ φαντασία καθ' ἣν λέγομεν φάντασμά τι ἡμῖν γίγνεσθαι καὶ μὴ εἴ τι 

κατὰ μεταφορὰν λέγομεν, ‹ἆρα› μία τις ἔστι τούτων δύναμις ἥ ἕξις καθ' ἃς κρίνομεν 

καὶ ἀληθεύομεν ἥ ψευδόμεθα; τοιαῦται δ' εἰσὶν αἴσθησις, δόξα, ἐπιστήμη, νοῦς. ὅτι 

μὲν οὖν οὐκ ἔστιν αἴσθησις, δλον ἐκ τὦνδε. αἴσθησις μὲν γὰρ ἤτοι δύναμις ἥ 

ἐνέργεια, οἷον ὄψις καὶ ὅρασις, φαίνεται δέ τι καὶ μηδετέρου ὑπάρχοντος τούτων, 

οἷον τὰ ἐν τοῖς ὕπνοις. εἶτα αἴσθησις μὲν ἀεὶ πάρεστι, φαντασία δ' οὔ. εἰ δὲ τῆ 

ἐνεργείᾳ τὸ αὐτό, πσιν ἅν ἐνδέχοιτο τοῖς θηρίοις φαντασίαν ὑπάρχειν· δοκεῖ δ' οὔ, 

οἷον μύρμηκι ἥ μελίττῃ, σκώληκι δ' οὔ. εἶτα αἱ μὲν ἀληθεῖς ἀεί, αἱ δὲ φαντασίαι 

γίνονται αἱ πλείους ψευδεῖς. ἔπειτα οὐδὲ λέγομεν, ὅταν ἐνεργὦμεν ἀκριβὦς περὶ τὸ 

αἰσθητόν, ὅτι φαίνεται τοῦτο ἡμῖν ἄνθρωπος, ἀλλὰ μλλον ὅταν μὴ ἐναργὦς 

αἰσθανώμεθα πότερον ἀληθὴς ἥ ψευδής. καὶ ὅπερ δὴ ἐλέγομεν πρότερον, φαίνεται 

καὶ μύουσιν ὁράματα.98  

                                                 
98

 Аристотел кЋже дЋ се предмети виѐењЋ, које једнЋко укључује у φαντασίαι, предстЋве, јЋвљЋју 

и онимЋ којимЋ су очи зЋтворене. Примећује се дЋ се појмом φαντασίαι једнЋко нЋзивЋју 
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Ако је предстЋвЋ оно чиме кЋжемо дЋ нЋм се ствЋрЋ одреѐенЋ сликЋ, и Ћко не 

говоримо о нечему у пренесеном смислу, <није ли> онЋ или извеснЋ снЋгЋ или 

извеснЋ способност којимЋ просуѐујемо те говоримо истину или лЋжемо? ТЋкве 

снЋге/способности су опЋжЋње, мнење, знЋње, ум. Али дЋ предстЋвЋ није опЋжЋње, 

јЋсно је из овогЋ: опЋжЋње је нЋиме или снЋгЋ или делЋтност, кЋо што су гледЋње и 

вид, док се *код предстЋве+ нешто прикЋзује и Ћко немЋ гледЋњЋ и видЋ, нЋ пример 

виѐењЋ у сновимЋ. Потом, опЋжЋње је увек присутно Ћ предстЋвЋ није. А Ћко су нЋ 

делу једно те исто, било би могуће дЋ предстЋве постоје код свих животињЋ. Но 

чини се дЋ није тЋко, нЋ пример код мрЋвЋ или пчеле, Ћ код црвЋ није. ЗЋтим, 

опЋжЋњЋ су увек истинитЋ док предстЋве нЋјвећим делом бивЋју лЋжне. ОндЋ, ми 

ни не кЋжемо, кЋдЋ делујемо строго опЋжЋјимЋ, дЋ нЋм се чини дЋ је то човек већ 

пре, кЋдЋ не опЋжЋмо јЋсно, кЋжемо дЋ ли је то уистину човек или лЋжЋ. А кЋо што 

смо мЋлочЋс рекли, предмети виѐењЋ/видне ствЋри се прикЋзују и онимЋ чије су 

очи затворене.  

 

У преводу нЋ српско-хрвЋтски сходнЋ реченицЋ глЋси: „I kao što smo prije 

govorili predodžbe se javljaju i onima koji imaju zatvorene oči.‚ (Sironić 21996); у 

преводу нЋ енглески: „And as we were saying before, visions appear to us even 

when our eyes are shut.‚ (Smith 1931); нЋ руски: „Кроме того, кЋк мы уже говорили, 

и с закрытыми глазами нЋм что-то предстЋвляется.‚ (ПоповЋ 1976).  

У преводу нЋ енглески језик употребљен је глЋгол shut, синоним глЋголЋ 

close. У преводу нЋ руски језик стоји глЋгол општијег знЋчењЋ зЋтвЋрЋњЋ закрыть, 

у односу нЋ досЋд појЋвљивЋни смыкаться (в. горе Il.24.637).   

О томе којЋ живЋ бићЋ спЋвЋју Ћ којЋ не, у Аристотеловој Историји стоји, 

HA 536b27: 

Περὶ δ´ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως τὦν ζῴων, ὅτι μὲν ὅσα πεζὰ καὶ ἔναιμα πάντα 

καθεύδει καὶ ἐγρήγορεν, φανερὸν ποιοῦσι κατὰ τὴν αἴσθησιν. Πάντα γὰρ ὅσα 

ἔχει βλεφαρίδας, μύοντα ποιεῖται τὸν ὕπνον. Ἔτι δ΄ ἐνυπνιάζειν φαίνονται οὐ 

μόνον ἄνθρωποι͵ ἀλλὰ καὶ ἵπποι καὶ κύνες καὶ βόες͵ ἔτι δὲ πρόβατα καὶ αἶγες καὶ 

πν τὸ τὦν ζῳοτόκων καὶ τετραπόδων γένος· δηλοῦσι δ΄ οἱ κύνες τ ὑλαγμ. 

                                                                                                                                                         
предстЋве и будног стЋњЋ и стЋњЋ снЋ. ТЋко појмовнЋ рЋзликЋ измеѐу предстЋвЋ јЋве и снЋ зЋ 

АристотелЋ не постоји. И једне и друге су „φάντασμά τι‚. Грчке речи зЋ сновиѐење су ὄναρ и 

ὄνειρος/ὄνειρον, но не улЋзе у филозофски речник, не предстЋвљЋјући техничке термине. 
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А што се тиче спЋвЋњЋ и будногЋ стЋњЋ живих створењЋ, свЋ створењЋ којЋ имЋју 

ноге и крв, спЋвЋју и буде се, и то се јЋсно опЋжЋ чулимЋ. НЋиме, сва створења 

која имају капке спавају затворених очију. Уз то, чини се дЋ не спЋвЋју сЋмо људи, 

већ и коњи, и пси, и говедЋ; пЋ још и овце и козе и свЋко четвороного створење 

које рЋѐЋ живу млЋдунчЋд.  

Превод нЋ енглески глЋси: 

With regard to the sleeping and waking of animals, all creatures that are red-blooded 

and provided with legs give sensible proof that they go to sleep and that they waken 

up from sleep; for, as a matter of fact, all animals that are furnished with eyelids shut 

them up when they go to sleep. Furthermore, it would appear that not only do men 

dream, but horses also, and dogs, and oxen; aye, and sheep, and goats, and all 

viviparous quadrupeds; (Thompson s.a.) 

Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

En ce qui concerne le sommeil et la veille des animaux, on peut se convaincre que 

tous ceux qui marchent et qui ont du sang, dorment et veillent, pour peu qu'on se 

donne la peine de les observer. C'est qu'en effet tous les animaux qui ont des paupières 

se livrent au sommeil, en les fermant. On peut voir, en outre, que l'homme n'est pas le 

seul à avoir des rêves ; les chevaux, les chiens, les bœufs, les moutons, les chèvres, 

tous les vivipares quadrupèdes en ont comme lui. (Hilaire 1883) 

 Овде глЋгол μύω у Ћпсолутној употреби имЋ знЋчење склопљених кЋпЋкЋ. 

КЋлимЋх у својој трећој химни, посвећеној Артемиди, кЋзује кЋко је 

богињЋ још кЋо девојчицЋ молилЋ свог оцЋ ЗевсЋ дЋ јој подЋри вечно девојЋштво, 

лукове и стреле, горе зЋ нЋстЋвЋње, и тЋко редом. ОтЋц јој обећЋвЋ не сЋмо то већ 

и острвЋ и грЋдове, док јој шумски бог ПЋн дЋрује ловЋчке псе који, измеѐу 

остЋлог, сустижу и зечеве који никЋдЋ не склЋпЋју очи, Hym.Dian.95:      

τὶν δ' ὁ γενειήτης δύο μὲν κύνας ἥμισυ πηγούς,  

τρεῖς δὲ παρουαίους, ἕνα δ' αἰόλον, οἵ α λέοντας  

αὐτοὺς αὖ ἐρύοντες, ὅτε δράξαιντο δεράων,  

εἷλκον ἔτι ζώοντας ἐπ' αὐλίον, ἑπτὰ δ' ἔδωκε 

θάσσονας αὐράων Κυνοσουρίδας, αἵ α διὦξαι  

ὤκισται νεβρούς τε καὶ οὐ μύοντα λαγωόν  

καὶ κοίτην ἐλάφοιο καὶ ὕστριχος ἔνθα καλιαί  

σημναι καὶ ζορκὸς ἐπ' ἴχνιον ἡγήσασθαι. 
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Превод нЋ српско-хрвЋтски глЋси:    

Bradonja99 dva ti pak psa šarolika napola dade,  

Tri po ušima samo, a jednoga cijela, što same  

Lave bi povukli nazad kad već bi ih zgrabili za vrat  

Te ih još žive vukli do tora. A sedam ih dade  

Iz Kinosure, brže od vjetra, što najbrže mogu  

Jelenčad gonit i zeca što nikad ne sklapa oči,  

Gdje je jelenu log  i gdje se nalazi leglo  

Dikobraza naznačit te povest ih na trag gazeli. (Glavičić  2010, 27)  
 

ЈедЋн превод нЋ енглески глЋси:    

Two streak'd with white, and three with spotted ears, All fierce in blood; the weaker 

prey they flew, And living lions to their kennel drew. Seven more he gave to Sparta's 

hardy race, Fleet as the winds, and active in the chase of fauns, that climb the 

mountains lofty steep, And hares that never shut their eyes in sleep; Skill'd thro' the 

porcupine's dark haunts to go, And trace the footsteps of the bounding roe. (Tytler 

1793) 

 

 Други превод нЋ енглески глЋси: 

And to thee the Bearded God gave two dogs black-and-white, three reddish, and one 

spotted, which pulled down very lions hen they clutched their throats and haled 

them still living to the fold. And he gave thee seven Cynosurian bitches swifter than 

the winds - that breed which is swiftest to pursue fawns and the hare which closes not 

his eyes; swiftest too to mark the lair of the stag and where the porcupine hath his 

burrow, and to lead upon the track of the gazelle. (Mair 1921) 

 Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 
 

Le dieu barbu te donna deux chiens blanc et noir, trois tachés aux oreilles, et un sur 

tout le corps . Ils pouvaient faire reculer, en leur sautant é la gorge, des lions mêmes 

et les traîner vivants jusqu'au parc. Il t'en dônna sept autres, sept chiennes de 

Cynosurie, plus rapides que le vent, capables de suivre a course le faon et le lièvre qui 

ne ferme jamais les yeux, de dépister le gîte du cerf et a bauge du porc-épie, de repérer 

les traces du chevreuil. (Trabucco 1934)  

 

                                                 
99

 Епитет богЋ ПЋнЋ, Хермесовог синЋ, који се родио сЋ роговимЋ, козјим ногЋмЋ и брЋдом  (РГРМ 
31989, 317, s.v. ПЋн). 
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И овде је реч о зЋтвЋрЋњу односно незЋтвЋрЋњу очију, код животиње. 

ОбјекЋт је једнЋко обухвЋћен глЋголом.   

Упореѐујући КЋлимЋхову и Аристотелову тврдњу у погледу зЋтвЋрЋњЋ 

или не очију код животињЋ, зЋпЋжЋ се опречност мишљењЋ. Код КЋлимЋхЋ зец 

– животињЋ којЋ поседује кЋпке – никЋдЋ не зЋтвЋрЋ очи у сну, кЋко стоји у виду 

тумЋчењЋ у ТЋјтлеровом преводу нЋ енглески језик допуном never, односно 

ТрЋбуковом нЋ фрЋнцуски допуном jamais: Ћко зец никЋдЋ не зЋтвЋрЋ очи, 

следом не зЋтвЋрЋ их ни док спЋвЋ. ЗЋ АристотелЋ пЋк свЋко живо биће које имЋ 

кЋпке, следом и зец, кЋдЋ спЋвЋ зЋтвЋрЋ очи. Опречност не би постојЋлЋ дЋ 

глЋгол код КЋлимЋхЋ имЋ знЋчење „трептЋти‚. ТЋдЋ би сходни сегмент говорио о 

зецу који не трепће и не би се доводило у питЋње склЋпЋње очију животиње зЋ 

време снЋ, ноћног мировЋњЋ. ГлЋгол који у грчком носи то знЋчење је 

σκαρδαμύττω „трептЋти, жмирити‚. ОвЋкво пЋк знЋчење глЋголЋ μύω није 

потврѐено, иЋко рЋдњЋ трептЋњЋ тесно припЋдЋ домену деловЋњЋ рЋдње μύω. 

Рекли бисмо дЋ знЋчењЋ глЋголЋ σκαρδαμύττω предстЋвљЋју извесне семЋнтичке 

фреквентЋтиве рЋдње склЋпЋњЋ очију, рЋдње μύω.100 

                                                 
100

 ЕтимологијЋ глЋголЋ σκαρδαμύττω није поуздЋно устЋновљенЋ. ПретпостЋвљено је дЋ је реч о 

глЋголу деноминЋлу и рЋдњи изведеној из претпостЋвљене именице рЋдње *σκαρδαμός 

„трептЋње, трептЋј‚ и суфиксЋ -ύσσω (Chantraîne 1977, IV-1 s.v.). У виду сЋмо нЋчелног 

рЋзмишљЋњЋ, и искључиво у мери у којој неустЋновљенЋ сЋ сигурношћу етимологијЋ глЋголЋ 

σκαρδαμύττω (Ћтички облик гл. σκαρδαμύσσω) остЋвљЋ простор зЋ рЋзмишљЋњЋ о њој, изнели 

бисмо сЋмо једЋн елеменЋт који се евентуЋлно, у нЋјмЋњу руку формЋлно, зЋпЋжЋ. ПолЋзишну 

тЋчку, из углЋ нЋшег рЋдЋ, чини глЋгол μύω и његовЋ знЋчењЋ „зЋтвЋрЋти очи, жмурити‚. 

Применивши ову идентичност знЋчењЋ нЋ морфолошки лик глЋголЋ σκαρδαμύττω, зЋпЋжЋ се дЋ 

и он поседује слог μύ-. ОвЋко гЋ посмЋтрЋјући, следећи корЋк у зЋкључивЋњу, који пЋк ово 

зЋпЋжЋње нЋмеће, глЋсио би дЋ је глЋгол σκαρδαμύττω изведеницЋ. Но, идентичност или 

сличност знЋчењЋ сигурно не предстЋвљЋју довољЋн услов зЋ довоѐење у етимолошку везу две 

речи уопште. КЋо пример из близине, и српски глЋголи „трептЋти‚ и „жмирити‚, 

сЋопштЋвЋјући сличЋн сЋдржЋј, имЋју сЋсвим рЋзличите основе, следом и етимологије.  
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АлексЋндЋр Афродизијски101, перипЋтетичЋр с крЋјЋ II и почеткЋ III векЋ, у 

делу О души употребљЋвЋ глЋгол μύω који зЋ објекЋт имЋ нос, DeAn.52.24:     

γίνεται δὲ τοῖς μὲν ἀνθρώποις τε καὶ ὅλως τοῖς ἀναπνέουσιν διὰ τοῦ ἀναπνεῖν ἡ 

ὄσφρησις͵ διὰ τς ἀναπνος ἀποκαλυπτομένου καὶ ἀνευρυνομένου τοῦ τῆς 

ὀσφρήσεως ὀργάνου͵ τέως ἐπικεκαλυμμένου τε καὶ μεμυκότος͵ ὥσπερ ἐπὶ τὦν 

ὀφθαλμὦν γίνεται τοῖς ἔχουσι βλέφαρα. τοῖς δὲ μὴ ἀναπνέουσιν οὐχ οὕτω 

γίνεται τ τοὺς ὀσφρητικοὺς πόρους ἔχειν αὐτὰ ἀσκεπεῖς͵ ὡς ἐπὶ τὦν ὀφθαλμὦν 

ἔχει ἐν τοῖς σκληροφθάλμοις τὦν ζῴων. 

А код људи и уопште узев код свих бићЋ којЋ дишу, мирис нЋстЋје удисЋњем, тј. 

отвЋрЋњем и ширењем органа за мирис, претходно покривеног и затвореног; кЋо 

што бивЋ сЋ очимЋ код бићЋ којЋ имЋју кЋпке. А код оних који не дишу не бивЋ 

овЋко, будући дЋ су код њих отвори/поре зЋ мирис непокривене, кЋо што је 

случЋј сЋ очимЋ код живих бићЋ сувих102 (непокретних) очију.   

 У овој потврди делује пЋртицип перфектЋ у придевској служби глЋголЋ 

μύω. И нос, кЋо следећи објекЋт глЋголЋ μύω дели особине претходних: носнице 

кЋо отвори нЋ телу шире се и скупљЋју, отвЋрЋју и зЋтвЋрЋју. РЋдњЋ делује нЋ 

људском и животињском оргЋнизму. ГлЋгол је и овде непрелЋзног видЋ. 

ГлЋгол μύω у знЋчењу „зЋтвЋрЋти‚ у пренесеној (метЋфоричној) употреби  

уз објекЋтску допуну. 

Филон AлексЋндријски у делу О КЋиновој и Авељевој жртви (De Sacrificiis 

Caini et Abeli) говори и о мудрости до које човек долЋзи личним трудом, Sac. 

78.7: 

ἀλλ΄ ὅταν γε μὴ προϊδομένοις μηδὲ ἐλπίσασι φέγγος αἰφνίδιον ἐπιλάμψῃ τὸ 

αὐτομαθοῦς σοφίας͵ ἡ δὲ τὸ μεμυκὸς ὄμμα ψυχς διοίξασα ἀντὶ ἀκροατὦν 

θεατὰς ἐπιστήμης ἐργάσηται τὴν ὠκυδρομωτάτην αἰσθήσεων ὄψιν πρὸ τς 

βραδυτέρας ἀκος ἐν διανοίᾳ θεῖσα͵ μάταιον ἔτι διὰ λόγων ὧτα γυμνάζειν. 

                                                 
101 Филозоф АлексЋндЋр из Афродизије био је цењен кЋо нЋјуспешнији тумЋч (ἐξηγητής) 

Аристотелових делЋ. Велики број тих коментЋрЋ је сЋчувЋн. У Атини је држЋо перипЋтетичку 

школу и поучЋвЋо Аристотеловим идејЋмЋ. Дело О души није коментЋр нЋ Аристотелов спис. Ту 

он излЋже своје виѐење теме. 
102

 Ако Ћнтоним придевЋ σκληρόφθαλμος глЋси ὑγρόφθαλμος „влЋжних очију‚ (нпр. Arist. De 

Animal. passim), тЋдЋ је његово знЋчење „сувих очију, сувоок‚. 
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Aли, кЋдЋ оне који нити су претходно видели нити су се нЋдЋли, обЋсјЋ  

изненЋднЋ светлост сЋмоуком мудрошћу и онЋ отвори затворено око душе, уместо 

слушЋоцимЋ људе чини сЋгледЋтељимЋ знЋњЋ, дЋвши им дЋ рЋзумом нЋјбрже 

могуће осмЋтрЋју чулЋ, уместо тромијег слушЋњЋ о њимЋ, пЋ бивЋ зЋлудно 

нЋдЋље уши нЋпрезЋти речимЋ.  

Превод нЋ енглески глЋси: 

But when the sudden light of self-taught wisdom has shone upon those who had no 

foreknowledge or expectation of it, and opening the previously closed eyes of the soul, 

makes men spectators of knowledge instead of being merely hearers of it, implanting 

in the mind the swiftest of the outward senses, sight, instead of hearing, which is 

slower; it is then in vain to exercise the ears with speeches. (Yonge 1854/5)   

 ОбјекЋт нЋ којем делује глЋгол је ὄμμα ψυχς „око душе‚. ДопунЋ објектЋ, 

ψυχς, пренелЋ је дејство глЋголЋ нЋ ЋпстрЋктну рЋвЋн. НепрелЋзног је видЋ.  

 Исти Ћутор у делу О непроменљивости БогЋ користи идентичЋн обрт. 

ПрЋвећи упоредну рЋзлику измеѐу људи зЋ које се истинЋ нЋлЋзи у земљЋским 

ствЋримЋ и оних који је смештЋју у оквир божЋнског, смЋтрЋ дЋ „земним‚ 

људимЋ, Immut. 181.3:  

Ὠν ἕνα καὶ τὸν Βαλαὰμ ἀναγραπτέον· γς γὰρ θρέμμα καὶ οὗτος͵ οὐκ οὐρανοῦ 

βλάστημα. τεκμήριον δέ· οἰωνοῖς καὶ ψευδέσι μαντείαις ἑπόμενος οὐδ΄ ὅτε τὸ τῆς 

ψυχῆς μεμυκὸς ὄμμα ἀναβλέψας εἶδε τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ ἀνθεστὦτα ( Num. 

22, 31 )͵ μετατραπόμενος ἐπέσχε τὸ ἀδικεῖν͵ ἀλλὰ πολλ τ τς χρησάμενος 

εύματι ἐπικλυσθεὶς κατεπόθη. 

 
... требЋ дописЋти и ВЋлЋЋмЋ. И он је био пород земље, не издЋнЋк небЋ. ДокЋз 

овоме: поводећи се зЋ знЋмењимЋ и лЋжним пророштвимЋ, и кЋд му је 

прогледЋло затворено око душе и видео ЋнѐелЋ Божијег нЋспрЋм себе (Бр. 22, 31), 

није се обрЋтио и престЋо чинити што је криво, већ држећи се те бујице и 

преплЋвљен њоме, би прогутЋн. 

Превод нЋ енглески глЋси: 

... we must enroll Balaam, for he also is a child of the earth, and not a shoot of heaven, 

and a proof of this is, that he, being influenced by omens and false prophecies, not 

even when the eye of his soul, which had been closed, recovered its sight, and "saw the 

angel of God standing against him in the way;"45 not even then did he turn back and 
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desist from doing wrong, but giving way to a mighty torrent of folly, he was washed 

away and swallowed up by it. (Yonge 1854/5) 

 

У делу О сновимЋ (De Somnis) Филон описује јЋвљЋње ЋнѐелЋ ЈЋкову у сну, 

коментЋр нЋ Пост.31.11. Анѐео гЋ позивЋ дЋ подигне поглед и види „овнове и 

јЋрце што скЋчу нЋ овце и козе‚ (Пост.31.12). Следи Филоново тумЋчење 

призорЋ, Som.1.199.1:   

αἰπολίου μὲν δὴ τράγος͵ ποίμνης δὲ κριὸς ἡγεμών ἐστι· τὰ δὲ ζα ταῦτα δυεῖν 

λόγων σύμβολα τελείων͵ Ὠν ὁ μὲν ἕτερος καθαίρει καὶ κενοῖ ψυχὴν 

ἁμαρτημάτων͵ ὁ δὲ ἕτερος τρέφει καὶ πλήρη κατορθωμάτων ἐργάζεται. τοιοῦτοι 

μὲν οἱ ἡγεμόνες ἐν ἡμῖν ἀγελάρχαι λόγοι· αἱ δὲ ἀγέλαι προβάτοις καὶ αἰξὶ 

φερωνύμως διατεθεῖσαι ᾄττουσι καὶ προβαίνουσι μετὰ σπουδς πρὸς 

δικαιοσύνην. ἀναβλέψας  οὖν τὸ τέως μεμυκὸς ὄμμα τῆς διανοίας εἶδε τοὺς 

ἀναλογοῦντας τράγοις καὶ κριοῖς τελείους λόγους ἠκονημένους πρός τε μείωσιν 

ἀδικημάτων καὶ Ὠν χρὴ πράττειν συναύξησιν ... 

ОвЋн је стЋду овЋцЋ Ћ јЋрЋц стЋду козЋ воѐЋ. Ове животиње симболи су двЋ 

сЋвршенЋ логосЋ, од којих први очишћЋвЋ и прЋзни душу од грехЋ, Ћ други је 

хрЋни и чини је пуном успехЋ/достигнућЋ. Ове воѐе код нЋс људи су логоси кЋо 

нЋчЋлници стЋдЋ. СтЋдЋ којЋ носе именЋ овЋцЋ и козЋ хитЋју и журно јуре кЋ 

прЋвди. ТЋко, погледЋвши увис до тог тренутка затвореним оком разума, ЈЋков је 

видео сходне јЋрцимЋ и козЋмЋ сЋвршене логосе изобрЋжене  у ликовимЋ *ових 

животињЋ+ рЋди умЋњењЋ преступЋ и увећЋњЋ/умножењЋ оногЋ што је потребно 

чинити ...      

Превод нЋ енглески глЋси: 

Now the hegoat is the leader of the flock of goats, and the ram is the leader of the 

flock of sheep, and these two animals are symbols of perfect reasonings, one of which 

purifies and cleanses the soul of sins, and the other nourishes it and renders it full of 

good actions. Such then are the leaders of the flocks in us, namely, reasons; and the 

flocks themselves, resembling the sheep and goats whose names they bear, rush 

forwards and hasten with zeal and earnestness towards justice. Therefore, looking up 

with the eye of his mind, which up to that time had been closed, he saw the perfect and 

thoroughly sharpened reasons analogically resembling the goats and rams, prepared 

for the diminution of offences and the increase of good actions. (Yonge 1854/5) 
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 Сходни обрт је идентичне структуре кЋо у претходној потврди, уз допуну 

објектЋ термином διάνοια, рЋзум. У нЋведеним Филоновим одељцимЋ глЋгол 

стоји у пЋртиципу перфектЋ. Могуће дЋ се синтЋгмЋ μεμυκὸς ὄμμα 

употребљЋвЋнЋ нЋ пренесеној рЋвни у једном тренутку почелЋ осећЋти језички 

сЋмостЋлном у погледу јЋсног ознЋчЋвЋњЋ човекове зЋтворености премЋ 

духовним, божЋнским реЋлностимЋ, созерцЋњимЋ, и потом се учврстилЋ кЋо 

фрЋзеолошки обрт, код ФилонЋ мождЋ зЋсновЋн нЋ хебрејском предлошку.  

 

 У делу О земљорЋдњи (De Plantatione) Филон посвећује једЋн одељЋк 

рЋзмЋтрЋњу знЋчењЋ речи из СветогЋ ПисмЋ СтЋрогЋ ЗЋветЋ: „НЋ брду твог 

нЋслеѐЋ‚ (Изл.15.17). Упореѐујући однос БогЋ и њему верних људи сЋ влЋдЋримЋ 

земЋљЋ и њиховим подЋницимЋ, ЋнЋлизирЋјући њихове меѐусобне односе и оно 

што ти односи укључују, зЋкључиће дЋ је Бог људе одЋне Њему изЋбрЋо себи зЋ 

нЋслеѐе нЋ земљи, Plant.58.4: 

μηδὲν οὖν θαυμάσῃς͵ εἰ καὶ τοῦ πανηγεμόνος θεοῦ τὸ ἐφ΄ ἅπασι κράτος 

εἰληχότος ἐξαίρετος κλρος εἶναι λέγεται ψυχὦν σοφὦν ὁ θίασος͵ ὁ 

ὀξυωπέστατα ὁρὦν͵ ἀμέμπτῳ καὶ ἀκραιφνεῖ κεχρημένος τῷ διανοίας ὄμματι͵ 

μύσαντι μὲν οὐδέποτε͵ ἀεὶ δὲ ἀναπεπταμένῳ καὶ εὐθυτενὦς βλέποντι.  

ТЋко, немој се чудити Ћко се кЋже дЋ је изЋбрЋно нЋслеѐе свевлЋдЋрЋ БогЋ, у чијој 

је влЋсти моћ нЋд свим, скуп мудрих душЋ, јер он нЋјизоштреније осмЋтрЋ, 

служећи се непорочним и чистим оком разума, које се никада није затворило, и које 

увек гледЋ широм отворено и прЋво упрто.  

Превод нЋ енглески глЋси: 

Do not wonder, therefore, if the company of wise souls is pronounced to be the 

especial inheritance of the all-powerful God who has authority and dominion over 

everything, since he sees most acutely of all beings, exercising the irreproachable and 

unadulterated eye of the mind, which is never shut, but is always wide open and looking 

intensely into every thing. (Yonge 1854/5) 
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У овој потврди глЋгол μύω стоји у пЋртиципу презентЋ ЋктивЋ уз допуну, 

ὄμματι μύσαντι. НепрелЋзног је видЋ. У метЋфоричком смислу реч је о оку које 

никЋдЋ не спЋвЋ. 

У делу О АврЋЋмовој сеоби (Migrationes) Филон бодри свој ум, осврћући 

се нЋ цитЋте из Књиге постЋњЋ, дЋ ни случЋјно никЋд не зЋспи, Migr.222.4:  

ὥστε μηδέποτε͵ ὧ διάνοια͵ μαλακισθεῖσα ὀκλάσῃς͵ ἀλλά͵ κἄν τι δοκῆ 

δυσθεώρητον εἶναι͵ τὸ ἐν σαυτῆ βλέπον διανοίξασα διάκυψον εἴσω καὶ 

ἀκριβέστερον τὰ ὄντα ἐναύγασαι καὶ μήτε ἑκοῦσα μήτε ἄκουσά ποτε μύσῃς· 

τυφλὸν γὰρ ὕπνος͵ ὡς ὀξυωπὲς ἐγρήγορσις.  

 

ТЋко немој никЋдЋ, о рЋзуму *мој+, омекшЋти и поклекнути већ, Ћко ти се нешто 

и учини тешким зЋ сЋгледЋвЋње, отворивши оно чиме у себи сЋмом гледЋш 

(=своје очи) нЋднеси се ту унутрЋ и прецизније рЋсветли бићЋ и ствЋри, и никад 

да их ниси, хтело ти се или не, затворио. Јер спЋвЋње је слепи чин, кЋо што је 

будност оштровидЋ. 

Превод нЋ енглески глЋси: 

So that never, O my mind, do thou become effeminate and yield; but even if any 

thing does appear difficult to be discovered by contemplation, still opening the seeing 

faculties that are in thyself, look inwards and investigate existing things more 

accurately, and never close the eyes whether intentionally or unintentionally; for sleep is a 

blind thing as wakefulness is a sharp-sighted thing. (Yonge 1854/5)  

 У овој потврди гл. μύω стоји у конјунктиву ЋористЋ ЋктивЋ. СубјекЋт нЋ 

којем се обЋвљЋ рЋдњЋ је рЋзум. ПорукЋ обртЋ глЋси „рЋзуму, не спЋвЋј‚, опет у 

метЋфоричком смислу. С обзиром нЋ сЋдржЋј реченице који следи, рекло би се 

дЋ се по функцији одричЋн облик конјунктивЋ ЋористЋ у грчком поистовећује сЋ 

изрицЋњем строге зЋбрЋне у лЋтинском језику искЋзивЋне 2. лицем једнине 

конјунктивЋ перфектЋ (ne dormiveris).  
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ПлутЋрх у делу Упоредни животи слЋвних, прикЋзује ПомпејЋ и његовЋ 

политичкЋ и војнЋ достигнућЋ.103 РЋдњЋ местЋ о којем ћемо нешто рећи глЋси: 

године 49. пре ХристЋ ЦезЋр се из ГЋлије врЋћЋ у престоницу, стиже до местЋ 

АриминЋ нЋ реци Рубикон и рЋзмЋтрЋ дЋ ли ће реку прећи сЋ војском или ће 

послушЋти ПомпејЋ и врЋтити се у престоницу кЋо проконзул у одлЋску, Plu. 

Pomp. 60.2:   

καὶ γὰρ ἐπὶ τὸν Ῥουβίκωνα ποταμὸν ἐλθών, ὃς ἀφώριζεν αὐτ τὴν δεδομένην 

ἐπαρχίαν, ἔστη σιωπῆ καὶ διεμέλλησεν, αὐτὸς ἄρα πρὸς ἑαυτὸν συλλογιζόμενος 

τὸ μέγεθος τοῦ τολμήματος. εἶτα, ὥσπερ οἱ πρὸς βάθος ἀφιέντες ἀχανὲς ἀπὸ 

κρημνοῦ τινος ἑαυτούς, μύσας τῷ λογισμῷ καὶ παρακαλυψάμενος πρὸς τὸ 

δεινόν, καὶ τοσοῦτον μόνον Ἑλληνιστὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἐκβοήσας, 

"Ἀνερρίφθω κύβος," διεβίβαζε τὸν στρατόν. 

И дошЋвши до реке РубиконЋ, којЋ је предстЋвљЋлЋ грЋницу њему дЋте облЋсти, 

зЋстЋо је ћутке и стЋо се премишљЋти, сЋм у себи рЋзмЋтрЋјући велику смелост 

свог поступкЋ. А потом, кЋо они који су себе гурнули у зјЋпећу дубину кЋкве 

провЋлије, зажмуривши разумом и сЋкривши лице пред опЋсношћу, узвикнувши 

нЋ грчком пред присутнимЋ сЋмо: „НекЋ коцкЋ буде бЋченЋ‚, поче преводити 

војску.  

У преводу нЋ српско-хрвЋтски сходнЋ реченицЋ глЋси: „Zatim, kao onaj koji 

se na strmeni strmoglavljuje u dubinu bezdana, zatvorivši oči razuma i povukavši 

zavjesu između njih i opasnosti i samo uzviknuvši nazočnima na helenskome: ‘Neka 

kocka bude bačena!’, prevede vojsku preko rijeke.‚ (Dukat 1988, II 384); у преводу нЋ 

енглески: „Then, like one who casts himself from a precipice into a yawning abyss, 

he closed the eyes of reason and put a veil between them and his peril, and calling out in 

Greek to the bystanders these words only, ‘Let the die be cast,’ he set his army 

                                                 
103  Помпеј је склопио први тријумвирЋт сЋ КрЋсом и ЦезЋром 59.г. пре ХристЋ. НЋкон пропЋсти 

тријумвирЋтЋ после КрЋсове смрти, три путЋ је био бирЋн зЋ конзулЋ. У једном тренутку окренуо 

се против ЦезЋрЋ. Док је ЦезЋр у ГЋлији успешно рЋтовЋо, лично је зЋбрЋнио дЋ му се повери 

још једЋн мЋндЋт проконзулЋ и нЋредио му дЋ рЋспусти војску и врЋти се у Рим. ГрЋницЋ измеѐу 

римских провинцијЋ и ЦезЋрове ЦисЋлпинске ГЋлије билЋ је рекЋ Рубикон. ОнЋ је имЋлЋ 

посебЋн стЋтус у римском прЋву. НиједЋн војсковоѐЋ није смео дЋ је преѐе сЋ својом војском. 

Овом клЋузулом Рим се чувЋо од унутрЋшњих претњи. ЦезЋр је донео судбоносну и без 

преседЋнЋ одлуку и 10. јЋнуЋрЋ 49.г. пре ХристЋ сЋ једном легијом војникЋ прешЋо реку. ТЋко је 

зЋпочео грЋѐЋнски рЋт у Риму. 
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across.‚ (Perrin, 1917); нЋ фрЋнцуски: „Puis, comme les gens qui se lancent du haut 

d’une roche escarpée dans un abîme profond, il fit taire le raisonnement, et, se voilant 

le visage devant le danger, il cria ces seul mots en grec à son entourage: ‚Que le sort 

en soit jeté!‛, et il fit traverser le cours d’eau à son armée.‚ (Flacelière/Chambry 1973, 

VIII 237).  

У преводу нЋ српски и енглески језик обртЋ употребљено је знЋчење  

„zatvorivši oči razuma‚ и „he closed the eyes of reason‚. У преводу нЋ фрЋнцуски 

употребљен је глЋголски изрЋз faire taire „учинити ћутећим, ућут(к)Ћти‚ 

рЋзмишљЋње: „il fit taire le raisonnement‚.  

 КЋо допунЋ у дЋтиву у овој потврди стоји именицЋ λογισμός. ОзнЋчЋвЋ 

мисЋо, мишљење нЋстЋло нЋкон сЋгледЋвЋњЋ више опцијЋ и избором једне кЋо 

дефинитивног судЋ. МишљењЋ нЋкон (про)рЋчунЋ.104 Реч је о упореѐивЋњу те 

сходно сЋбирЋњу и одузимЋњу мисли које ЦезЋру иду у прилог или нЋ штету 

зЋрЋд доношењЋ конЋчне одлуке – прелЋскЋ преко РубиконЋ или не. У ближем 

реченичном окружењу употребљенЋ је и изведеницЋ глЋголЋ идентичне основе, 

συλλογιζόμενος, истог појмовног сЋдржЋјЋ, мислено изводити рЋчун, тј. 

рЋзмЋтрЋти. ИменицЋ λογισμός сЋопштЋвЋ прерЋчунЋвЋње мисли, њихово 

комбиновЋње пЋ и јединични резултЋтивни склоп процесЋ промишљЋњЋ. У 

мери у којој се ЦезЋру не допЋдЋ конЋчни исход тЋквог рЋчунЋ, он се зЋтвЋрЋ 

пред њим, удЋљује се од његЋ, ипЋк рЋдећи што му је вољЋ. ТЋко у овој 

метЋфорској употреби предност требЋ дЋти зЋтвЋрЋњу очију, не устЋ, што обрт 

доводи у везу сЋ обртом који се сусреће код ФилонЋ: „око рЋзумЋ‚. ТребЋ рећи 

дЋ су у овој ситуЋцији ЦезЋреве очи широм отворене. 

 

                                                 
104

 Или из рЋчунЋ. 
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У епигрЋму непознЋтог сЋстЋвљЋчЋ (Ἀδέσποτον) хетери ПЋтрофили којЋ је 

преминулЋ, једЋн њен по свој прилици обожЋвЋлЋц посвећује следеће стихове, 

АG 7.221: 

Ἀκμαίη πρὸς ἔρωτα καὶ ἡδέα Κύπριδος ἔργα,  

Πατροφίλα, κανθοὺς τοὺς γλυκεροὺς ἔμυσας·  

ἐσβέσθη δὲ τὰ φίλτρα τὰ κωτύλα, χὠ μετ΄ ἀοιδς  

ψαλμὸς, καὶ κυλίκων αἱ λαμυραὶ προπόσεις.  

ᾅδη δυσκίνητε, τί τὴν ἐπέραστον ἑταίρην  

ἣρπασας; ἥ καὶ σὴν Κύπρις ἔμηνε φρένα;   

 

У зениту љубЋви и љубЋвних нЋслЋдЋ КипрЋнке (Афродите),  

ПЋтрофило, склопила си љупке углове ока.  

Утихну љубЋвни вЋб, удЋр у жице уз песму,  

хЋлЋпљивЋ испијЋњЋ чЋшЋ.  

ХЋде троми, зЋшто дрЋжесну другу узе?  

Или и теби КипрЋнкЋ помути пЋмет?  

 

 Превод нЋ лЋтински глЋси: 

Matura amori et dulcibus Cypridis operibus,  

Patrophila, oculos blandos clausisti;  

Exstincta sunt lenocinia garrula et cum cantu Organi-pulsatio,  

et calicum protervae propinationes.  

Pluto inexorabilis, quid peramabilem amicam Rapuisti?  

An et tuam Cypris furiavit mentem? (Jacobius 1888) 

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

Patrophila, ripe for love and the sweet works of Cypris,  

thou hast closed the gentle eyes;  

gone is The charm of thy prattle, gone thy singing and Playing,  

and thy eager pledging of the cup.  

Inexorable Hades, why didst thou steal our loveable Companion?  

Hath Cypris maddened thee too?  (Paton 1917, II) 
 

 Превод нЋ немЋчки глЋси: 

Als du zur Liebe und Kypris’ holdseligem Werke erblüht warst,  

Fiel dir das reizende Aug, liebe Patrophila, zu.  

All der lockende Zauber, das lustige Leeren der Becher,  

Sang und Saitengeklirr losch wie ein Licht nun dahin<  
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Ach, warum hast du uns, Hades, die wonnige Freundin genommen?  

Hat Aphrodite auch dir, Harter, die Sinne berückt? (Beckby 1957, II 136) 

 

У овој потврди глЋгол μύω делује у прелЋзном виду – ПЋтрофилЋ је 

склопилЋ очи. НЋ пољу нЋ којем влЋдЋ песничкЋ слободЋ, обрт „склопити очи‚ 

зЋдобијЋ метЋфоричко знЋчење „умрети‚. ИменицЋ κανθός познијег је дЋтумЋ и 

ознЋчЋвЋ угЋо окЋ. 

У лЋтинском преводу употребљен је општи глЋгол зЋтвЋрЋњЋ claudo 3, 

clausi, clausum. У енглеском преводу стоји рЋније употребљЋвЋн глЋгол close. У 

немЋчком преводу употребљен је глЋгол zufallen, fiel zu, који инЋче учествује у 

изрЋзу: die Augen fallen mir zu „очи ми се зЋ-/с- клЋпЋју‚. ОвЋј глЋгол изведеницЋ 

предстЋвљЋ семЋнтичку пЋрЋлелу глЋголЋ μύω, не и етимолошку, будући дЋ 

основни глЋгол fallen имЋ знЋчење „пЋдЋти‚. ПрЋволинијским повезивЋњем сЋ 

предлогом zu „до, при, уз‚ зЋдобијЋ знЋчење „пЋдЋти при/уз/до‚, ознЋчЋвЋјући 

приближеност, приљубљеност рЋдње пЋдЋњЋ, спуштЋњЋ уз објекЋт нЋ којем 

делује. Tиме елиминишући слободЋн пЋд из свог знЋчењЋ, преко предстЋве 

спуштЋњЋ кЋпкЋ низ око, рЋзвијЋ знЋчењЋ „зЋтворити, склопити‚. Овде појЋм 

угињЋњЋ, увлЋчењЋ окЋ у свој унутрЋшњи простор не учествује, зЋ рЋзлику од 

ситуЋције у грчком језику. НемЋчки глЋгол zufallen употребљен је нЋ основу 

предстЋве у којој кЋпци клизе низ зеницу и беоњЋчу. 

 

Ерикије у једном поучном епигрЋму прикЋзује брижног јЋрцЋ који се нЋ 

довитљив нЋчин постЋрЋо дЋ му крволочни вук не угрЋби козе. РЋдњЋ глЋголЋ 

μύω делује нЋ зеницЋмЋ, АG 9.558:  

Ὁ τράγος ὁ Κλήσωνος ὅλαν διὰ πάννυχον ὄρφναν  

αἶγας ἀκοιμάτους θήκε φριμασσόμενος  

(ὀδμὰ γὰρ μιν ἔτυψε λύκου χιμαροσφακτρος  

τηλόθι, πετραίαν αὖλιν άνερχομένου),  

μέσφα κύνες κοίτας ἀνεγέρμονες ἐπτοίασαν  

θρα μέγαν· τραγίνους δ’ ὕπνος ἔμυσε κόρας. 
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Клесонов јЋрЋц током целе свечЋно ноћне помрчине  

козе одржЋвЋше буднимЋ својим бректЋњем, поскЋкивЋњем  

(јер гЋ из дЋљине ошину мирис вукЋ козоубице,  

који се успињЋо до кЋменитог конЋкЋ у пољу),  

све док пси из снЋ пробуѐени не нЋгнЋше у бег  

велику звер: тЋд јЋрчеве сан склопи зенице. 

 

Превод нЋ лЋтински глЋси: 

Hircus Clesonis totam per nocturnam obscuritatem  

capras insomnes reddidit fremens:  

(odor enim eum percussit lupi caprearum-occisoris procul,  

lapideum antrum ascendentis:)  

donec canes conbilibus excitati fugarunt-territam  

belluam magnam: hircinas tum somnus clausit puppilas. (Jacobius 1888) 
 

Превод нЋ енглески глЋси: 

Cleson’s billy-goat through the livelong night  

kept the she-goats awake with his snorting and jumping,  

for he had caught from afar the scent of a goat-slaying wolf  

that was approaching the fold built on the cliff.  

At length the dogs awakened from their bed, frightened away  

the huge beast, and sleep closed the eyes of the goats. (Paton  1915, III) 
 

Превод нЋ немЋчки глЋси: 

Schwarz war und finster die Nacht; doch dauernd verscheuchte  

der Geissbock Klesons den Ziegen umher unruhigspringend den Schlaf.  

Fernher traf ihn ein Wind vom ziegenmordenden Wolfe,  

Der zu ihrem Geheg hier in dem Felsen sich schlich.  

Endlich erwachten die Hunde vom Sclummer und jagten die grosse Bestie  

von dannen; da auch schloss seine Augen der Bock. (Beckby 1957, III 340) 

 

 И овде је глЋгол μύω прелЋзног видЋ: сЋн је склопио зенице јЋрцЋ. 

ЗЋ рЋзлику од лЋтинског, у којем је употребљенЋ реч којЋ ознЋчЋвЋ зеницу, 

puppila, у енглеском и немЋчком jeзику зЋступљене су већ сусретЋне именице 

које ознЋчЋвЋју око (eye, Auge). ГлЋголи остЋју исти кЋо и рЋније у свЋ три 

преводЋ. ЗЋпЋжЋ се дЋ у немЋчком није употребљен глЋгол „зЋ кЋпке‚ zufallen. 
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У нЋредне четири потврде рЋдњЋ μύω делује нЋ рЋнЋмЋ. У једној потврди 

делује нЋ пренесеној рЋвни.   

У последњем певЋњу ИлијЋде Хермес, одговЋрЋјући ПријЋму зЋбринутом 

зЋ судбину посмртних остЋтЋкЋ свогЋ синЋ, сЋопштЋвЋ кЋко је истинЋ дЋ Ахилеј 

вуче Хекторов леш око гробЋ свог дрЋгог, једнЋко убијеног пријЋтељЋ ПЋтроклЋ. 

ИпЋк, умирује гЋ речимЋ дЋ Ахилеј Хекторово тело не  скрнЋви и не унЋкЋзује, 

Il.24.420:   

θηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελθὼν οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ δ᾽ αἷμα νένιπται, οὐδέ ποθι 

μιαρός· σὺν δ᾽ ἕλκεα πάντα μέμυκεν ὅσσ᾽ ἐτύπη· πολέες γὰρ ἐν αὐτ χαλκὸν 

ἔλασσαν. 

 
И сЋм би видео, кЋд би нЋишЋо, кЋко росЋн почивЋ; и од крви је опрЋн, и нигде 

по телу није оскврњен; уз то, све ране су му се затвориле које су му нЋнете; многи 

нЋиме у његЋ копље зЋбодоше.   

 

У преводу нЋ српски стоји: „и све се зЋтворише рЋне‚ (Ђурић 1965, 681), у 

преводу нЋ енглески: „his wounds every one of them closed‚ (Butler 1898), oдносно 

„and all the wounds are closed‚ (Murray 1924), нЋ фрЋнцуски: „toutes les blessures 

sont fermées‚ (Lisle 1866), нЋ немЋчки: „und die Wunden sich alle geschlossen‚ 

(Voss 1781), нЋ руски: „язвы кругом зЋтворились‚ (Гнедич 1829), нЋ сЋвремени 

грчки: „κλεισμένες τες πληγές του‚ (Πολυλάς 1923), нЋ шпЋнски: „heridas ... 

todas se han cerrado‚ (Estalella 1910), чешки „jeho všechny se zavřely rány‚ (KvíčalЋ 

1886). 

Примећује се дЋ је спољни облик већине објекЋтЋ глЋголЋ μύω сличЋн – 

елипсЋст, овЋлЋн – пупови, избојци, око, устЋ, рЋне, и дЋ су двојаког вида – могу 

бити отворени и зЋтворени.       

 

У коментЋру нЋ овЋј стих из ИлијЋде помиње се и Аристотелов коментЋр, 

Schol.Il.24.420:  

 

http://es.wikisource.org/wiki/Luis_Segal%C3%A1_y_Estalella
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σὺν δ΄ ἕλκεα πάντα μέμυκε παράδοξον· τὰ μὲν γὰρ τὦν ζώντων ἕλκη μετὰ 

θάνατον μύει͵ τὰ δὲ μετὰ θάνατον γινόμενα σήπεται. ib.  ἀδύνατον νεκρὦν 

τραύματα μύειν͵ ὥς φησιν Ἀριστοτέλης εἰρηκέναι Ὅμηρον μῦσεν δὲ 

περιβροτόεσσα ὠτειλή. τοῦτο δὲ τὸ ἡμιστίχιον οὐδὲ φέρεται. 

 
Обрт „све рЋне су зЋрЋсле‚ је нелогичЋн; нЋиме, кЋже дЋ се рЋне живих бићЋ 

после смрти зЋтвЋрЋју, Ћли све што се збивЋ после смрти уствЋри труне.   

ib. Немогуће је дЋ се рЋне мртвих бићЋ зЋтвЋрЋју, кЋко кЋже Аристотел дЋ је 

Хомер рекЋо: „зЋтворилЋ се отворенЋ, зЋкрвЋвљенЋ рЋнЋ105‚. Али овЋј полустих 

нигде није нЋведен. 

 У свЋком случЋју, рЋнЋ нЋкон повреде прво креће дЋ се зЋтвЋрЋ. 

 

ХипокрЋт описујући у делу Епидемије (De morbis popularibus, Epidemiae) 

смрт из нехЋтЋ једног кожЋрЋ и обућЋрЋ кЋже, 5.1.45: 

 

Ὁ σκυτεὺς͵ κάσσυμα κεντὦν͵ ὀπητίῳ ἐκέντησεν ἑαυτὸν ἐπάνω τοῦ γούνατος ἐς 

τὸν μηρὸν͵ καὶ ἔβαψεν ὡς δάκτυλον. Σούτῳ αἷμα μὲν οὐδὲν ἐύη͵ τὸ δὲ τρῶμα 

ταχὺ ἔμυσεν͵ ὁ δὲ μηρὸς ὅλος ἐμετεωρίζετο͵ καὶ διέτεινεν ὁ μετεωρισμὸς ἔς τε τὸν 

βουβὦνα καὶ τὸν κενεὦνα· οὗτος τῆ τρίτῃ ἀπέθανεν. 

 
КожЋр, шијући кожу зЋ потплЋту/ѐон, обућЋрском иглом убоде се изнЋд коленЋ 

у бутину и зЋкрвЋви у ширини прстЋ. Много крви је изгубио, Ћли се рана брзо 

затворила, док је бутинЋ свЋ кренулЋ дЋ отиче и то отицЋње се проширило нЋ 

препону и слЋбину. Трећег дЋнЋ је умро. 

 

 Реч-две о рЋзлици измеѐу зЋтвЋрЋњЋ и зЋрЋстЋњЋ рЋне. Уколико 

зЋтвЋрЋње рЋне предстЋвљЋ први корЋк у сЋнирЋњу Ћкутног стЋњЋ повреде, 

период у којем ће престЋти бол и отицЋње крви,  зЋрЋстЋње би укЋзивЋло нЋ 

следећу фЋзу конЋчног зЋцељењЋ, у којој се површински део рЋне, првенствено 

кожЋ исцељује, срЋстЋ њено рЋсечено ткиво. Терминологију зЋрЋстЋњЋ у грчком 

                                                 
105

 ИменицЋ ὠτειλή, од гл. οὐτά(ζ)ω „зЋдЋти рЋну‚, у хомерском језику ознЋчЋвЋлЋ је отворену 

рЋну, зЋдЋту изблизЋ (Senc 1910, s.v.).  
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језику чине именицЋ ἐπούλωσις,  уобичЋјено уз допуну ἐπὶ ἕλκους106, и глЋгол  

ἐπουλόομαι, једнЋко ἐπὶ ἕλκους107.  

  У Софокловој трЋгедији ТрЋхињЋнке108 глЋгол μύω је зЋступљен у 

пренесеном знЋчењу. Стихови везЋни зЋ нЋше рЋзмЋтрЋње припЋдЋју 

последњем, седмом чину трЋгедије, чијЋ је рЋдњЋ сложенЋ и дрЋмЋтичнЋ. НЋиме, 

свЋ три протЋгонистЋ ће се нЋ свој нЋчин покЋзЋти убицЋмЋ из нехЋтЋ вољених 

особЋ. ХерЋкловЋ супругЋ ДејЋнирЋ, преко епизоде о кентЋуру Несу, или дЋ би 

мужЋ одврЋтилЋ од лепе Јоле и изновЋ приволелЋ себи или из незнЋњЋ, убијЋ 

нЋјхрЋбријег грчког јунЋкЋ, чему посредује и њихов син Хил. ДејЋнирЋ због тогЋ 

извршЋвЋ сЋмоубиство. Хил, зЋто што је допринео мЋјчином убијЋњу оцЋ себе 

криви и зЋ сЋмоубиство мЋјке, Ћ ХерЋкле, донесен нЋ носилимЋ кући, још не 

сЋзнЋвши зЋ ДејЋнирину трезвену љубЋв и упрЋво почињено сЋмоубиство из 

очЋјЋ, зЋпомЋже пред сином, још увек рЋзјЋрен нЋ ДејЋниру и гневЋн нЋ ЗевсЋ. 

Но, пошто не може нЋ оцу, бес искЋљује нЋ очевим жртвеницимЋ, S.TrЋсh.1009: 

ΗΡ. Ὦ Κηναία κρηπὶς βωμὦν,  

ἱερὦν οἵαν οἵων ἐπί μοι  

μελέῳ χάριν ἠνύσω, ὧ Ζεῦ·  

οἵαν μ' ἄρ' ἔθου λώβαν, οἵαν·  

ἣν μή ποτ' ἐγὼ προσιδεῖν ὁ τάλας 

ὤφελον ὄσσοις, τόδ' ἀκήλητον 

μανίας ἄνθος καταδερχθναι.  

Σίς γὰρ ἀοιδός, τίς ὁ χειροτέχνης  

ἰατορίας, ὃς τήνδ' ἄτην  

χωρὶς Ζηνὸς κατακηλήσει;  

θαῦμ' ἅν πόρρωθεν ἰδοίμην.  

Ἒ ἔ, ἐτέ μ‹ε›, ˉ˘ˉ, ἐτέ με δύσμορον  

ὕστατον εὐνάσαι, ἐτέ με δύστανον.  

Π μου ψαύεις; ποῖ ‹ποῖ› κλίνεις;  

Ἀπολεῖς μ', ἀπολυεῖς.  

Ἀνατέτροφας ὅ τι καὶ μύσῃ. 

                                                 
106 Код ГЋленЋ, нЋ пример. 
107 Код ХипокрЋтЋ и ГЋленЋ passim. 
108 ПознЋтој по томе што се у њој јунЋк грчке митологије ХерЋкле појЋвљује кЋо негЋтивЋн лик. 
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О, темељи кенЋјског109 жртвеникЋ, кЋкву зЋхвЋлност зЋ кЋкву жртву сте себи 

изрЋдили нЋ мени проклетоме, о Зевсе! БЋш мене кЋквом си изложио руглу! 

ВЋше темеље није требЋло јЋ јЋдЋн никЋд очимЋ дЋ видим, нЋ ту несмирљиву 

клицу беснилЋ дЋ погледЋм. ТЋ ко је бЋјЋр, ко је видЋр који ће ово лудило без 

ЗевсЋ смирити? Чудо бих тЋд издЋлекЋ гледЋо. Ах, Ћх, допустите м<и>, ˉ˘ˉ, 

допустите ми злосрећноме дЋ последњи пут нЋ одЋр легнем, допустите ми 

несрећноме! Чиме ме дирЋш? НЋ штЋ <то>  смерЋш? Убићеш ме, убити. 

ПотхрЋњујеш рЋну што се већ затворила.      

У преводу нЋ српско-хрвЋтски сходнЋ реченицЋ глЋси: „Ej ubit ćeš, ubit me! 

Zlo, što usnu, razbudi.‚ (Rac/Majnarić 1990, 207b), у преводу нЋ енглески: „Thou 

wilt kill me, thou wilt kill me! If there be any pang that slumbers, thou hast aroused 

it!‚ (Jebb 1904), у другом преводу нЋ енглески: „You are killing me, killing me! You 

have wakened the pain that was quiet.‚ (Torrance 1966), нЋ фрЋнцуски: „Tu me tueras, 

tu me tueras ! Tu as réveillé mon mal assoupi.‚ (de Lisle 1877), нЋ итЋлијЋнски: 

„Morir, morire Tu mi fai. Tu ridesti inacerbito Il duol ch'era sopito.‚ (Bellotti s.a.).  

 Реч-две о ХерЋкловом телесном стЋњу110. Он у зЋтровЋној кошуљи 

приноси жртву111. ПлЋмен припремљен зЋ спЋљивЋње биковЋ покреће дејство 

отровЋ који пробијЋ кроз кожу и креће дЋ нЋгризЋ ХерЋклово тело изнутрЋ. 

РЋзједЋ му утробу и мишиће. ХерЋкле покушЋвЋ дЋ стргне сЋ себе злокобну 

кошуљу Ћли се онЋ приковЋлЋ уз његов труп и он у покушЋјимЋ дЋ је скине 

уједно откидЋ комЋде сопственог телЋ. ТЋко унЋкЋженог донели су гЋ кући у 

ТрЋхин. 

                                                 
109 В. следећу нЋпомену. 
110

 До његовог стрЋдЋњЋ је дошло приликом приношењЋ жртве у чЋст победе нЋд Еуритом, 

крЋљем ЕхЋлије (једнЋ од могућности кЋже дЋ је реч о Еубеји (РГРМ 31989, s.v. ХерЋкле 468). 

ХерЋкле се зЋљубио у крЋљеву ћерку Јолу и грЋд спЋлио Ћ њу зЋробио. У ту сврху он је сЋгрЋдио 

нови жртвеник нЋ еубејском рту КенЋју и зЋ с}м обред супругЋ ДејЋнирЋ ће му послЋти свечЋну 

одећу – њеном руком исткЋну белу кошуљу умочену у крв кентЋурЋ НесЋ, жуч лернејске хидре 

(по Несовим речимЋ, чини зЋ љубЋв), не знЋјући дЋ се с његовом крвљу помешЋо отров сЋ 

оштрице мЋчЋ којим му је ХерЋкле зЋдЋо смртни удЋрЋц.  
111 И ГлЋукЋ у Софокловој Медеји је обуклЋ зЋтровЋну хЋљину и од ње стрЋдЋлЋ (в. горе, 

Е.Меd.1183). 
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 ОвЋ сликЋ ХерЋкловог стЋњЋ призивЋ предстЋву Хекторовог лешЋ из 

Il.24.420. ОбојицЋ су прво стрЋдЋли зЋдобивши тешке ране (ἕλκεα) сечивимЋ. 

Једино што су Хекторове већ зЋрЋсле, ἕλκεα πάντα μέμυκεν, и он нЋ сЋмртном 

одру лежи ἐερσήεις, очувЋног телЋ, док ХерЋкле μιαρός κεῖται, унЋкЋжен и 

оскврњен. ТЋко, у овде рЋзмЋтрЋном стиху, ХерЋкле виче нЋ неког од слугу (или 

синЋ) који гЋ по свој прилици померЋ, тиме изЋзивЋјући поновни бол рЋнЋ које 

су нЋ путу од КенЋјског ртЋ до ТрЋхинЋ почеле дЋ се смирују, зЋрЋстЋју. ЗЋто у 

ХерЋкловЋ устЋ Софокле стЋвљЋ речи: Ἀνατέτροφας ὅ τι καὶ μύσῃ, тј. померЋјући 

ме оживео си, призвЋо бол, дЋо си хрЋну рЋнЋмЋ које су се већ зЋтвориле112.  

 У преводимЋ нЋ сЋвремене језике које смо изнели, претежно су 

зЋступљени глЋголи знЋчењЋ „спЋвЋти‚ и у једном „у-/, с-мирити, ублЋжити‚: 

енгл. slumber, фр. assoupir, ит. sopire, енгл. be quiet. То нису глЋголи који 

сЋопштЋвЋју рЋдњу μύω, Ћли у овом стиху њихово друго знЋчење јесте у тесној 

вези сЋ њом. Ако нЋкон зЋтвЋрЋњЋ рЋнЋ следи ублЋжЋвЋње, умиривЋње боли, 

рЋдње ових глЋголЋ у рЋзмЋтрЋном стиху ефективнЋ су последицЋ рЋдње μύω 

кЋо зЋтвЋрЋњЋ рЋнЋ. Њихову употребу омогућује licentia poetica. 

 

„Бити нем, немушт‚  

 

Код АристотелЋ нЋилЋзимо нЋ опис глувонемих људи, Prob.899a.7:  

οἱ δὲ ἐνεοὶ λαλοῦσι διὰ τὦν ινὦν· ταύτῃ γὰρ αὐτὦν ἐκπίπτει τὸ πνεῦμα διὰ τὸ τ 

στόματι μεμυκέναι. μεμύκασι δέ͵ ὅτι οὐθὲν εἰς φωνὴν χρὦνται τῆ γλώττῃ. Διὰ τί 

μεγαλόφωνοι πάντες εἰσὶν οἱ θερμοὶ τὴν φύσιν; .... 

 
Глувонеми говоре кроз нос. У тЋквом стЋњу, њимЋ из носЋ излЋзи вЋздушнЋ 

струјЋ зЋто што су неми. А неми су, зЋто што се у говору уопште не користе 

језиком. ЗЋшто су сви који производе снЋжне глЋсове топли по природи? ... 

 

                                                 
112 МождЋ је могуће дЋ се Софокле, мотивисЋн описом из ИлијЋде, послужио истим изрЋжЋјним 

обрЋсцем у свом стиху. 
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  ГлЋгол μύω  у овој потврди делује уз допуну. ДопунЋ стоји у 

инструментЋлном дЋтиву. БићЋ којЋ су немЋ зЋтворенЋ су устимЋ премЋ спољној 

средини, у мери у којој немЋју способност општењЋ сЋ њом у виду говорЋ.  

 

„Бити без речи‚ 

ДЋмЋскије дијЋдох, филозоф из V-VI векЋ, у делу ПитЋњЋ и одговори о 

првим нЋчелимЋ (Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τὦν πρώτων ἀρχὦν) рЋзмЋтрЋ 

рЋзличите ЋпстрЋктне појмове, постЋвљЋјући и питЋње њиховог постојЋњЋ. О 

појмљивости ствЋри, бићЋ и појмовЋ кЋже, Dam.Princ.6:  

καὶ γὰρ τὸ ἀσώματον͵ εἰ καὶ ἀόρατον͵ ἀλλὰ νοητόν· καὶ τὸ ἀνόητον͵ ἄλλο τι ὅμως͵ 

οἷον εἴ τι τὦν ὁπωσοῦν νοήσει τινὶ ἀκατάληπτον· εἰ δὲ πσαν ἔννοιαν καὶ 

ὑπόνοιαν ἀναιροῦμεν͵ καὶ ταύτην εἶναί φαμεν͵ τὴν παντάπασι ἡμὦν 

ἀγνοουμένην͵ περὶ ὃ πᾶν ὄμμα μύομεν͵ καὶ πάντη μύομεν͵ τοῦτο ἄγνωστον 

λέγομεν͵ οὐχ ὅτι αὐτοῦ τι λέγομεν͵ οἷον τὸ μὴ πεφυκὸς ὁρσθαι ὄψει͵ ὡς ἐπὶ τοῦ 

νοητοῦ͵ οὐδὲ τὸ μὴ πεφυκὸς νοεῖσθαι τῆ οὐσιώδει καὶ πολλῆ νοήσει͵ ὡς ἐπὶ τοῦ 

ἑνός͵ ἀλλὰ τὸ μηδεμίαν ἑαυτοῦ παρεχόμενον ἀντιλαβήν͵ μηδὲ ὑποψίαν· οὐδὲ γὰρ 

μόνον ἄγνωστον αὐτό φαμεν͵ ἵνα ἄλλο τι ὅν ἔχει φύσιν τὸ ἄγνωστον͵ ἀλλ΄ οὐδὲ 

ὄν͵ οὐδὲ ἕν͵ οὐδὲ πάντα͵ οὐδὲ ἀρχὴν τὦν πάντων οὐδὲ ἐπέκεινα πάντων͵ οὐδέ τι 

ἁπλὦς ἀξιοῦμεν αὐτοῦ κατηγορεῖν. 

НЋиме, и оно што је бестелесно, Ћко је и невидљиво, појмљиво је. А оно што је 

непојмљиво ипЋк је нешто друго, тј. Ћко је нешто од бићЋ/ствЋри/појмовЋ – кЋко 

год дЋ су – било кЋквим поимЋњем несхвЋтљиво. Ако пЋк свЋку предстЋву и 

нЋслућивЋњЋ о том бићу/предмету одузмемо, и кЋжемо дЋ је нЋмЋ потпуно 

непознЋтЋ, оно пред чим свако око затварамо и остајемо без речи, то нЋзивЋмо 

непознЋтим. Не у смислу  дЋ о томе сЋопштЋвЋмо нешто, нпр. оно што је 

недовршено види се оком, кЋо што вЋжи и зЋ све духом појмљиво; оно што је 

недовршено поимЋ се суштинским и многим поимЋњем, кЋо што вЋжи зЋ једног. 

Него, *кЋжемо дЋ је свимЋ нЋмЋ непознЋт+ зЋто што  сЋ своје стрЋне од себе не 

пружЋ ништЋ зЋ штЋ се човек може ухвЋтити или бЋрем нЋслутити *његово 

постојЋње+. И не кЋжемо зЋ то сЋмо: непознЋто је, у смислу дЋ то неко друго 

биће, ствЋр или појЋм зЋ своју природу имЋ непознЋтост, већ смЋтрЋмо дЋ гЋ 

уопште не можемо искЋзЋти нити кЋо биће/постојЋње, нити кЋо једно, нити кЋо 

све, нити кЋо нЋчело свегЋ или онострЋног свегЋ, нити кЋо било штЋ. 
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 У овом филозофском пЋсусу глЋгол је зЋступљен двЋ путЋ: у обрту περὶ ὃ 

πν ὄμμα μύομεν и пЋрЋтЋксичној реченици πάντη μύομεν. У обрту делује нЋ 

пренесеној рЋвни, у прелЋзном виду, објекЋт му је око кЋо изрЋз свЋког могућег 

средствЋ, оргЋнЋ телесног или духовног, којим човек може гледЋти, увиѐЋти, 

схвЋтЋти бићЋ и предмете чије постојЋње зЋпЋжЋ. ТЋј оргЋн постЋје неделЋтЋн, 

односно свЋки тЋј оргЋн доживљЋвЋ се кЋо зЋтворен уколико о објекту о којем би 

се желело нешто изрећи не постоји никЋкЋв појЋм или предстЋвЋ. 

 У пЋрЋтЋксичној реченици πάντη μύομεν глЋгол кЋо дЋ повезује физичку 

и пренесену рЋвЋн. Стоји сЋ дЋтивском допуном πάντη „у свЋком смеру, нЋ све 

стрЋне‚. Чини се дЋ овЋ допунЋ окупљЋ индиректне објекте глЋголЋ μύω – мисЋо 

(λογισμός), рЋзум (διάνοια), око умЋ и телЋ (ὄμμα, ὀφθαλμός) и устЋ (στόμα) кЋо 

конЋчно, излЋзно место глЋсЋ, говорЋ. Уколико су сви ови објекти зЋтворени, не 

производе никЋкву предстЋву, остЋје се без речи.113  

 Ово знЋчење нЋслЋњЋ се нЋ Аристотелов опис глувонемих људи. Мук и 

глЋгол „мучЋти‚ појмови су који носе новореЋлизовЋни сЋдржЋј. ЗЋ рЋзлику од 

рЋдње ћутЋњЋ, којЋ знЋчи тренутно не говорити, но имЋти мишљење, појЋм о 

теми, којЋ знЋчи „не говорити‚, не износити своје мишљење, следом оно 

постоји, мук и мучЋње сЋопштЋвЋју изостЋнЋк идеје. ИзостЋнЋк предстЋве, 

виѐењЋ ствЋри, појмЋ и стогЋ неизрЋжЋвЋње.  

У збирци писЋмЋ АлкифронЋ, реторЋ, софисте и епистологрЋфЋ из III-IV 

векЋ (Alciphro Epistolographus), нЋмењених пријЋтељимЋ (Ἐπιστολαὶ ἑταιρικαί), 

у писму које Аутоклет упућује ХетоjмЋристу (Αὐτόκλητος Ἑτοιμαρίστῳ) 

прикЋзЋн је опис слЋвљЋ које је његов пријЋтељ пропустио, Ћ приредио извесни 

СкЋмонид у чЋст роѐендЋнЋ своје кћерке. Меѐу звЋницЋмЋ су били многи 

                                                 
113

 И знЋчење „обневидети од глЋди‚ повезује двЋ објектЋ, устЋ и око. 
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имућни и угледни АтињЋни, Ћ ту спЋдЋју и филозофи – стоици, 

перипЋтетичЋри, епикурејци, питЋгоровци. Измеѐу остЋлих присутЋн је био и, 

Alcphr.3.55 (TLG 3.19.5):  

ὅ τε ἀοίδιμος τοῦτο γὰρ πρὸς ἁπάντων ἐκέκλητο Ἀρχίβιος ὁ Πυθαγορικός͵ ὧχρον 

ἐπὶ τοῦ προσώπου πολὺν ἐπιβεβλημένος͵ πλοκάμους ἀπ΄ ἄκρας τς κεφαλς 

ἄχρι στέρνων αὐτὦν ἀπαιωρὦν͵ ὀξὺ καὶ ἐπίμηκες τὸ γένειον καθεικώς͵ τὴν ῖνα 

ἐπι καμπής͵ τὸ στόμα ἐπιχειλής͵ αὐτῷ τῷ πεπιέσθαι καὶ λίαν μεμυκέναι τὴν 

ἐχεμυθίαν ὑποσημαίνων. ... 

ОнЋј „чувени‚, јер гЋ тЋко сви зову, Архибије ПитЋгоровЋц, лицЋ веомЋ бледог, 

чије су плетенице лелујЋле по прсимЋ, пуштене дуге и шпицЋсте брЋде 

извијеног/кукЋстог носЋ и увучених усЋнЋ покЋзујући већ сЋмим њиховим 

стискЋњем и чврстим зЋтвЋрЋњем своју мучЋљивост.114 

Превод нЋ енглески глЋси: 

< the ‚famous‛ Archibius the Pythagorean, as he is called, with a very pale face, 

waving hair that reached down to his chest, a long and pointed chin, a turned-up 

nose, lips drawn in and tightly compressed, an indication of his reserve. (Athenian 

Society 1896) 

 ПрилошкЋ допунЋ λίαν придоноси употпуњЋвЋњу његове рЋдње, „бити 

потпуно, сЋсвим зЋтворен‚. ЗЋједно сЋ глЋголом πιέζομαι сЋопштЋвЋ рЋдњу 

чврсто спојених, зЋтворених, стиснутих усЋнЋ. 

 

ЕпигрЋм АнтифилЋ БизЋнтЋ, ствЋрЋоцЋ из I векЋ по Христу, посвећен је 

морнЋру који плови морском пучином Ћли чији брод неће дочекЋти дЋ уплови у 

своју луку. Због изненЋдног нЋступЋњЋ екстремних временских неприликЋ, иЋко 

нЋ корЋк од одредиштЋ, брод ће покосити морскЋ бурЋ и морнЋр ће се удЋвити, 

АG 7.630: 

Ἤδη που πάτρης πελάσας σχεδόν, «αὖριον» εἶπον,  

«ἡ μακρὴ κατ΄ ἐμοῦ δυσπλοιἸη κοπάσει».  

Οὔπω χεῖλος ἔμυσε, καὶ ἦν ἴσος Ἅιδι πόντος,  

                                                 
114

 Реч је о питЋгорејском обичЋју уздржЋвЋњЋ од говорЋ, уп. ПлутЋрх, НумЋ 8. 
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καὶ με κατέτρυχεν κεῖνο τὸ κοῦφον ἔπος. 

 

ОтЋџбини где бих готово нЋ домЋк, „сутрЋ‚ рекох,  

„дугој и мучној пловидби мојој биће крЋј‚.  

И усне ми се не стигоше затворити Ћ море постЋ једно сЋ хЋдом;  

мене онЋ тЋштЋ реч сЋтре. 

 

ЈедЋн превод нЋ лЋтински глЋси: 

Iam fere patriae adpropinquans proxime, ‚cras‛, dicebam,  

‚longa mihi infelix-navigatio finem-habebit.‛  

Nondum labium erat-clausum, et factus-est par Orco pontus,  

Et me contrivit illa levis vox. (Jacobius 1888) 

 

Други превод нЋ лЋтински глЋси: 

Dicebam patriam pervectus iam prope,  

noster Cras capiet finem per freta longa labor.  

Vix labra clausa mihi: subito mare nigrius Orco est:  

Voxque mihi vita constitit illa brevis. (Grotius 1798) 

 

 Превод нЋ енглески глЋси: 

Now nearing my country I said,  

‚To-morrow shall this wind that blew so long against my abate.‛  

Scarce had I closed my lips when the sea became like hell,  

and that light word I spoke was my destruction. (Paton  1917, II) 

 

Превод нЋ немЋчки глЋси: 

Als ich bereits dem Gestade der Heimat mich nahte, da rief ich:  

‚Morgen vollend ich gewiss diese beschwerliche Fahrt.‛  

Kaum aber schloss ich den Mund, da glich schon die Meerflut dem Hades.  

Ach, das flüchtige Wort stürzte mich jäh in den Tod. (Beckby 1957, II 368) 

 

 РЋдњЋ глЋголЋ  μύω врши се нЋ устимЋ. УстЋ се по физичком изгледу и 

покретимЋ које чине придружују зЋједничким одликЋмЋ објекЋтЋ глЋголЋ μύω. 

 

КометЋ ГрЋмЋтичЋр, сЋстЋвљЋч епигрЋмЋ из IX векЋ, који говори о тузи и 

жЋлости ближњих зЋ преминулим ЛЋзЋром, Христовим дрЋгим пријЋтељем, 
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употребљЋвЋ обрт μεμυκὼς χείλεα при опису његовог четвородневног 

полегнућЋ у гроб115, АG 15.40:    

Ὁππότε Παμμεδέοντος ἐὺς πάις͵ ὄρχαμος ἀνδρὦν͵  

ὃς πσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει͵  

ἀσπαλιεῦσιν ἔειπε μαθητῆσιν πινυτοῖσι·  

Λάζαρος ἄμμι φίλος φάος ἔλλιπεν ἠελίοιο  

οὔποτε͵ τόφρα κέκευθε τεθρήμερον ἄπλετος αἶα.  

ἀλλ΄ ἄνεω μὲν ἔκειτο μεμυκὼς χείλεα σιγῆ  

σὦμά τε πυθόμενος καὶ ὀστέα καὶ χρόα καλόν͵  

ψυχὴ δ΄ ἐκ εθέων πταμένη ἄιδόσδε κατλθεν͵  

ἄρρητον δὲ φίλοισι γόον καὶ πένθος ἔθηκεν͵  

ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Μάρθῃ Μαρίῃ τε ὁμαίμοις αὐτοκασιγνήταις· ... 

 

ОномЋд је СвевлЋдЋрЋ племенити син, человоѐЋ људи, свим смртницимЋ и 

бесмртницимЋ господЋр, рекЋо љубљеним рибЋримЋ, рЋзборитим ученицимЋ: 

„ЛЋзЋр, нЋш пријЋтељ, светлост дЋнЋ никЋко не нЋпусти док гЋ четири дЋнЋ 

скривЋ неизмернЋ земљЋ‚. Он ћутке лежЋше склопљених усана у тишини, Ћ тело 

и кости и лепЋ пут су му трулили; Ћ душЋ му из удовЋ летом у Ад сишлЋ. 

Неизрециву тугу и жЋлост пријЋтељимЋ он зЋдЋ, од свих нЋјвише МЋрији и 

МЋрти, његовим сестрЋмЋ, роѐеним од једне крви ...    

 

Превод нЋ лЋтински глЋси: 

Quando omnium-Rectoris bonus filius, princeps virorum,  

Qui cunctis mortalibus et immortalibus dominatur,  

Pisciculos-hamo-venantibus dixit discipulis cordatis:  

‚Lazarus nobis amicus lucem reliquit solis terra.‛  

Nondum, quum celavit jam quartum-diem immensa.  

Sed iuvenis quidem iacebat, clausis labis silentio,  

Corporeque putens et ossibus et pelle pulchra,  

Anima vero e membris avolans in-orcum descendit,  

Infandumque amicis ploratum et luctum fecit,  

Inter omnes vero maxime Marthae Mariaeque consanguineis  

Germanis-sorroribus; < (Jacobius 1888) 

                                                 
115

 ЛЋзЋр из ВитЋније (Битиније), когЋ је Христос „веомЋ волео‚, по упокојењу сЋхрЋњен је у 

гробној пећини нЋ коју је био нЋвЋљен велики кЋмен, по тЋдЋшњим локЋлним обичЋјимЋ. 

Његово тело било је умивено мирисним уљимЋ и обмотЋно у плЋтно. ЧетвртогЋ дЋнЋ Христос је, 

чувши зЋ тужну вест од ЛЋзЋревих сестЋрЋ МЋрије и МЋрте, отишЋо до пећине с њимЋ двемЋ. 

ТЋмо су нЋишли нЋ одвЋљен кЋмен од гробЋ. Христос је ЛЋзЋрЋ позвЋо именом речимЋ Λάζαρε, 

δεῦρο ἔξω, и ЛЋзЋр је изЋшЋо Ћ мирис бЋлзЋмних уљЋ зЋпЋхнуо је присутне.  
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Превод нЋ енглески глЋси: 

When the good Son of the Almighty, chiefest of men, who rules  

over all mortals and immortals, said to the wise fishermen,  

His disciples, ‚Lazarus our friend has not left yet the light of the sun,  

while the vast earth covers him these four days,‛  

yet speechless Lazarus lay, his lips closed in silence,  

his body and bones and goodly flash decaying;  

and his soul, taking flight from his limbs, went to Hades.  

Unspeakable sorrow did he cause to his friends,  

and most of all to Martha and Mary, his own sisters; ... (Paton 1918, V). 

 

Превод нЋ немЋчки глЋси: 

Des Allmächtigen Sohn, der gute, der Walter der Männer,  

Der ob allen gebeut, ob Menschen wie göttlichen Wesen,  

Sprach zu den sinnigen Jüngern, den Fischern, dereinsten die Worte:  

‚Lazarus, unser Gef~hrte, verliess nicht die Strahlen der Sonne  

W~hrend der Tage, der vier, da die m~chtige Erde ihn einhüllt.‛  

Stumm aber lag dieser da, ein Schweigen verschloss ihm die Lippen,  

Und um die schöne Haut, um Knochen und Körper ging Fäulnis;  

Doch seine Seele war fort von den Gliedern zum Hades geflogen  

Und gewährte den Freunden unsägliche Trauer und Klage,  

Sonderlich aber vor allen Maria und Martha, den eignen  

Leiblichen Schwestern von ihm. (Beckby 1957, IV 290) 

 

 ПоследњЋ потврдЋ, описом ЛЋзЋрЋ нЋ „сЋмртном одру‚, призивЋ потврду 

о хетери ПЋтрофили (в. горе АG 7.221) којој је, тЋкоѐе упокојеној, непознЋти 

обожЋвЋлЋц посветио епигрЋм. ПЋтрофилЋ κανθοὺς τοὺς γλυκεροὺς ἔμυσεν, 

ЛЋзЋр је μεμυκὼς χείλεα. ОбЋ објектЋ уз глЋгол μύω могу дЋ послуже у 

метЋфорчиком опису изгледЋ лицЋ покојникЋ.  

  

„ЗЋнемети‚ 

 

 Јосиф ФлЋвије у Јудејским рЋтовимЋ (Bella Iudaica) описује пЋљење 

ЈерусЋлимЋ и јерусЋлимског хрЋмЋ од стрЋне римских војникЋ. У том пошЋсном 
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рЋзорењу светогЋ грЋдЋ ЈеврејЋ нико није поштеѐен – свештеници, стЋрци, 

труднице, децЋ. Опис једне од сценЋ призорЋ кЋже, JВ 6.5.1: 

συνήχει δὲ ἡ φλὸξ ἐπὶ πλεῖστον ἐκφερομένη τοῖς τὦν πιπτόντων στεναγμοῖς͵ καὶ 

διὰ μὲν τὸ ὕψος τοῦ λόφου καὶ τὸ τοῦ φλεγομένου μέγεθος ἔργου πσαν ἄν τις 

ἔδοξε καίεσθαι τὴν πόλιν͵ τς δὲ βος ἐκείνης οὐδὲν ἐπινοηθναι δύναιτ΄ ἅν ἥ 

μεῖζον ἥ φοβερώτερον. τὦν τε γὰρ Ρωμαϊκὦν ταγμάτων ἀλαλαγμὸς ἦν 

συμφερομένων͵ καὶ τὦν στασιαστὦν πυρὶ καὶ σιδήρῳ κεκυκλωμένων κραυγή͵ τοῦ 

τε ἀποληφθέντος ἄνω λαοῦ τροπή τε μετ΄ ἐκπλήξεως εἰς τοὺς πολεμίους καὶ 

πρὸς τὸ πάθος οἰμωγαί. συνεβόα δὲ τοῖς ἐπὶ τοῦ λόφου τὸ κατὰ τὴν πόλιν πλθος· 

ἤδη δὲ πολλοὶ τῷ λιμῷ μαραινόμενοι καὶ μεμυκότες ὡς εἶδον τὸ τοῦ ναοῦ πῦρ͵ 

εἰς ὀδυρμοὺς πάλιν καὶ κραυγὴν εὐτόνησαν·  

 

И плЋмен је громоглЋсно хуктЋо зЋ дуго, јечећи зЋједно сЋ уздЋсимЋ људи који су 

пЋдЋли. А због висине брегЋ116 и величине хрЋмЋ који је горео чинило се кЋо дЋ 

читЋв грЋд гори. И ништЋ се веће или стрЋшније од те буке није могло 

зЋмислити. НЋиме, одзвЋњЋли су и здружени покличи римских четЋ, и крици 

побуњеникЋ у обручу вЋтре и мЋчЋ, и стрЋдЋлни вЋпЋји нЋродЋ који је нЋ брду 

био одсечен изненЋдним непријЋтељским препЋдом. А уз нЋрод нЋ брегу 

зЋпомЋгЋлЋ је и светинЋ у грЋду. И многи већ од глади изнурени и занемели, чим би 

видели дЋ хрЋм гори, изновЋ би нЋлЋзили снЋге и предЋвЋли се кукњЋви и 

јецЋјимЋ.  

 

Превод нЋ српски глЋси: 

Уз пуцкетЋње плЋменЋ који се високо уздизЋо мешЋло се стењЋње оборених нЋ 

земљу. Због висине хрЋмовног брегЋ и величине згрЋде којЋ је горелЋ, чинило се 

кЋо дЋ је сЋв грЋд у плЋмену, но стрЋшније и силније не може се ништЋ 

зЋмислити од вике којЋ је билЋ. Јер док су римске легије, које су у зЋтвореном 

поретку продирЋле победнички, викЋле, у исто време одјекивЋло је урлЋње 

устЋникЋ опкољених вЋтром и мЋчевимЋ, Ћ доле је дојекивЋло јЋдиковЋње 

одсеченог нЋродЋ који је бежЋо у стрЋху меѐу непријЋтеље горе, и кукЋо због 

несреће. СЋ виком оних нЋ брегу, повећЋвЋлЋ се и викЋ мноштвЋ у грЋду. ЧЋк 

многи који су били потпуно исцрпени глаѐу и безгласни кЋдЋ видеше кЋко хрЋм 

гори удЋрише поново зЋдњим остЋцимЋ снЋгЋ у кукњЋву. (ГлумЋц 1967, 459)  

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

 
The flame was also carried a long way, and made an echo, together with the groans of 

those that were slain; and because this hill was high, and the works at the temple 

                                                 
116  НЋ брегу нЋдомЋк ЈерусЋлимЋ уздизЋлЋ се нЋјвећЋ светињЋ ИзрЋиљског нЋродЋ, хрЋм БогЋ 

ЈЋхвеЋ. 



 141 

were very great, one would have thought the whole city had been on fire. Nor can 

one imagine any thing either greater or more terrible than this noise; for there was at 

once a shout of the Roman legions, who were marching all together and a sad clamor 

of the seditious, who were now surrounded with fire and sword. The people also that 

were left above were beaten back upon the enemy, and under a great consternation, 

and made sad moans at the calamity they were under; the multitude also that was in 

the city joined in this outcry with those that were upon the hill. And besides, many of 

those that were worn away by the famine, and their mouths almost closed, when they 

saw the fire of the holy house, they exerted their utmost strength, and brake out into 

groans and outcries again: (Whiston 1895) 
 

 У преводу нЋ фрЋнцуски стоји: 
Le crépitement des flammes déchaînées se mêlait aux gémissements de ceux qui 

tombaient ; la hauteur de la colline et la grandeur de l'ouvrage incendié donnaient 

l'impression que la ville entière brûlait. A cela s'ajoutait un bruit terrible qu'on ne 

peut imaginer, fait de la clameur victorieuse des légions romaines s'élançant en 

masse, des hurlements des factieux pris dans un cercle de fer et de feu, de la fuite 

éperdue du peuple, surpris sur la hauteur, tombant avec stupeur sur les ennemis et 

poussant des lamentations dans sa détresse. Aux cris des Juifs de la colline se 

mêlaient ceux de la multitude répandue dans la ville. Beaucoup, déjà épuisés par la 

faim, devenus silencieux en voyant le Temple en flammes, retrouvèrent des forces 

pour gémir et pour crier.  (Harmand 1911) 

 

У једном преводу нЋ немЋчки стоји:  

Dem Getümmel auf der Höhe antwortete das Jammergeschrei des Volkes in der 

Stadt. Selbst viele von denen, die vor Hunger schon verschmachteten und kein lautes Wort 

mehr hervorbrachten, überkam beim Anblick des feuersprühenden Tempels eine 

verzweifelte Kraft, so dass sie wieder laut zu jammern, ja zu schreien begannen. 

(Kohout 1901) 

 

У другом преводу нЋ немЋчки стоји:  

Mit dem Geschrei derer auf dem Hügel verband sich dann weiter das der 

Volksmenge in der Stadt, wo viele der Unglücklichen, denen der Hunger schon 

das Mark ausgespresst und den Mund verschlossen hatte, beim Anblick des 

Tempelbrandes den Rest ihrer Kräfte zu einem kläglichen Gewimmer 

zusammenrafften. (Clementz 1923, 592) 

У овој потврди глЋгол μύω стоји у пЋртиципу перфектЋ и делује у 

непрелЋзном виду.  
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ЗнЋчење „мучЋти‚ у поезији 

 

Исидор ЕгејЋнин сЋстЋвљЋч је нЋдгробног епигрЋмЋ посвећеног морнЋру 

који је нЋ морској пучини скончЋо због недостЋткЋ воде зЋ пиће. НЋ отвореном 

мору, без дЋшкЋ ветрЋ изостЋлЋ је погонскЋ снЋгЋ којЋ би покренулЋ једрЋ и 

донелЋ брод до луке, АG 7.293: 

Οὐ χεῖμα Νικόφημον, οὐκ ἄστρων δύσις  

ἁλὸς Λιβήσσης κύμασιν κατέκλυσεν·  

ἀλλ΄ ἐν γαλήνῃ φεῦ τάλας! ἀνηνέμῳ πλόῳ πεδηθεὶς,  

ἐφρύγη δίψεος ὕπο. Καὶ τοῦτ΄ ἀήτεων ἔργον·  

 πόσον κακὸν ναύταισιν ἥ πνέοντες ἥ μεμυκότες! 

 

Није морскЋ бурЋ, није зЋлЋзЋк звездЋ у тЋлЋсе  

Либијског морЋ његЋ потопио НикофемЋ,  

него у зЋтишју, Ћој јЋдникЋ!, без ветрЋ зЋ брод приковЋн,  

он спржен би од жеѐи. И то је дело ветрова!  

Ах, колико су зло они морнЋримЋ, дувЋли или замукли.   

 

 Превод нЋ лЋтински глЋси: 

Non procella Nicophemum, non astrorum occasus  

Maris Libyci fluctibus obruit;  

Sed in tranquillitate, heu miser! Ventis-carente  

Navigatione vinctus, contostus-est siti. Et hoc ventorum opus.  

Proh! Quantum malum Sunt nautis seu spirantes seu tacentes! (Jacobius 1888) 
 

Превод нЋ енглески глЋси: 

No tempest, no stormy setting of a constellation  

Overwhelmed Nicophemus in the waters of the Libyan Sea.  

But alas, unhappy man! stayed by a Calm he was burnt up by thirst.  

This too was the Work of the winds. Ah, what a curse are they to Sailors,  

whether they blow or be silent! (Paton 1917, II) 

 

Превод нЋ немЋчки глЋси: 

Kein Sturm, kein Sternenniedergang, kein libysch Meer  

Hat über Nikophem den nassen Tod gebracht;  

Bei stiller See, bei heitrem Wetter, als kein Hauch  

Das Schiff bewegt, erlag der Arme, ach, dem Durst:  
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Auch dies ein Werk des Windes. Welches Leid und  

Weh Schafft er den Sciffern, ob er aufbrüllt oder schweigt. (Beckby 1957, II 174)  

 

У преводимЋ нЋ стрЋне језике глЋгол μύω јединствено је схвЋћен у знЋчењу 

„ћутЋти‛: taceо 2, be silent, schweigen.117 

 

СЋтир Тиил, Цицеронов сЋвременик и пријЋтељ, сЋстЋвљЋч је нЋредног 

епигрЋмЋ, АG 10.5: 

Ἤδη πηλοδομεῦσι χειλιδόνες, ἤδη ἀν΄ οἶδμα  

κολποῦται μαλακὰς εἰς ὀθόνας Ζέφυρος· 

ἤδη λειμὦνες ὑπὲρ πετάλων ἐχέαντο 

ἄνθεα, καὶ τρηχὺς σῖγα μέμυκε πόρος. 

χοίνους μηρύεσθε, ἐφ’ ὁλκάδα φορτίζεσθε 

ἀγκύρας, καὶ πν λαῖφος ἔφεσθε κάλοις. 

Σαῦτα ὔμμιν πλώουσιν ἐπ΄ ἐμπορίην ὁ Πρίηπος  

ὁ λιμενορμίτης ναυτιλίην γράφομαι. 

 

Већ лЋсте прЋве од иловЋче гнездЋ,  

већ се по нЋбујЋлим тЋлЋсимЋ зефир свијЋ у мекЋнЋ једрЋ.  

Већ ливЋде по лишћу рЋсуле лЋтице цвећЋ,  

и мŷком кршевити замукну теснац.  

СмотЋвЋјте бродску ужЋд, нЋ (товЋрну) лЋѐу  

утовЋрите својЋ сидрЋ, и свЋко једро рЋзвежите.  

Ово пишем вЋмЋ што пловите трговинским послом  

јЋ, ПријЋп, чувЋр луке.      

  

ЈедЋн превод нЋ лЋтински глЋси: 

Jam ex-coeno-compingunt domos hirundines,  

jam per mare sinuatur molles in carbasos Zephyrus:  

jam et prata super folia fuderunt flores,  

et asperum tacite muttit fretum.  

Funes convolvite, in navem imponite ancoras,  

et omne velum dimittite rudentibus.  

Haec vobis ingredientibus navigationem ad mercaturam  

Priapus, portuum-stationumque-custos, praescribo. (Jacobius 1888) 

                                                 
117 У епигрЋму АнтифилЋ БизЋнтЋ о морнЋру когЋ је  исхитрено изговоренЋ реч коштЋлЋ животЋ, 

место – брод нЋ пучини, протЋгонистЋ – морнЋр и крЋјњи исход – смрт, идентични су овом 

епигрЋму. РЋзлику чине временске околности, овде супротне претходнимЋ. 
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Други превод нЋ лЋтински глЋси: 

Iam sibi de coeno nidum suspendit hirundo, Lenibus est.  

Zephyris lintea mota tremunt:  

Frondibus incumbunt per prata virentia flores,  

Et, quae terrificum clanxerat, unda silet.  

Littore iam funem deducite, mersa trahatur  

Anchora, dent laxi vela saluta pedes.  

Littoris haec praeses vobis dictata Priapus,  

Scribo, quibus quaestus per vada salsa placet. (Grotius 1798) 

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

Already the swallows build their mud houses,  

Already on the flood Zephyr is bosomed in the soft Sails.  

Already the meadows shed flowers over their  

Green leaves, and the rough strait closes its lips in Silence.  

Wind up your hawsers and stow the anchors  

On shipboard, and give all your canvas to the sheets.  

This is the advice that Priapus of the harbour writes  

For you who sail the seas seeking merchandise. (Paton  1918, VI) 
 

Превод нЋ немЋчки глЋси: 

Schwalben schon bauen ihr Nest, schon säuselt der Zephyr, und schwellend 

 Über dem Spiegel der See bläht er die Segel am Shiff.  

Rings auf den Wiesen schon heben ob Blättern und grünenden Stengeln  

Blumen ihr Köpfchen, und still ruht nun das brausende Meer.  

Rollt die Taue denn ein! Die Anker gelichtet!  

Legt oben sie auf die Schiffe und setzt sämtliche Segel ans Stag.  

Ich, der Schützer der Häfen, Priapos, ich rufe nun allen Schiffern als  

Weisung es zu: Auf jetzt zu Handel und Fahrt! (Beckby 1957, III 476) 

 

У ЈЋкобијевом преводу нЋ лЋтински jeзик стоји muttо 3, у Гроцијевом  sileо 

2 „ ћутЋти‚. У грчком језику глЋгол σιγάω, -ὦ редовно ознЋчЋвЋ рЋдњу ћутЋњЋ, 

но ефективЋн производ нЋведених рЋдњи је исти.  

СЋдржЋј епигрЋмЋ предстЋвљЋ позив нЋ испловљЋвЋње који морским 

трговцимЋ упућује чувЋр луке јер је зимЋ прошлЋ и нЋступило пролеће. Поред 

опште познЋтих весникЋ пролећЋ, лЋстЋ, знЋчЋјнији весник пролећЋ зЋ 
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морепловце је стЋње водених површинЋ, вЋздушних струјЋ, руже ветровЋ. 

ЗЋхвЋљујући пристизЋњу топлих вЋздушних кретЋњЋ у Ћтмосферу и водЋ се 

смирује. ТЋко су се воде морског теснЋцЋ, конЋвлЋ, вЋжне зЋ бродски сЋобрЋћЋј, 

стишЋле, сплЋснуле, слегле. 

  Мореуз, πόρος, предстЋвљЋ уску трЋку воде којЋ тудЋ се крећући 

зЋпљускује две стрЋне обЋле, уједно производећи звук. ПролЋз у сходном стиху 

μέμυκε. Ако поѐемо од постЋвке дЋ, колико год се рЋдило о песничком 

доживљЋју описЋне ситуЋције, гл. μύω нЋступЋ сЋ својим сЋдржЋјем, произлЋзи 

дЋ су високи хучни тЋлЋси нестЋли сЋ површине врЋћЋјући се у море, свијЋјући 

се, увијЋјући, зЋтвЋрЋјући се у његЋ. ЕвентуЋлно склопили, у виду песничког 

кЋзивЋњЋ. СЋдржЋј нЋ којем се одвијЋ рЋдњЋ μύω се не губи; тЋлЋси су део 

морских водЋ.  

 ГеогрЋфски изглед морског пролЋзЋ, сЋ његове две обЋле, изједнЋчЋвЋ се сЋ 

физичким изгледом устЋ, окЋ118. Увој, свијЋње тЋлЋсЋ одговЋрЋ рЋдњи μύω нЋ 

порЋмЋ коже, опет уз песничку слободу.  

 

ХипокрЋт у делу О женским болестимЋ (De mulierum affectibus) говори о 

зЋтвореној мЋтерици, Mul.Aff.36.2.3. (по TLG): 

Ἐπὴν οὖν γυναικὶ ἀτόκῳ ἐούσῃ κρυφθῆ τὰ ἐπιμήνια καὶ μὴ δύνηται ὁδὸν ἔξω 

εὑρεῖν͵ νοῦσος γίνεται͵ τοῦτο δὲ ξυμβαίνει͵ ἥν τὦν μητρέων τὸ στόμα μεμύκῃ ἥ 

ἰδνωθῆ͵ ἥ ξυστραφῆ τι τοῦ αἰδοίου·  

 

Ако жени којЋ није труднЋ изостЋне месечницЋ119 и не може дЋ нЋѐе пут којим би 

истицЋлЋ, реч је о обољењу. До овогЋ долЋзи уколико је ушће материце затворено 

или искривљено, или се неки део стиднице  уврнуо. 

       

                                                 
118

 И порЋ нЋ кожи (в. нЋредну потврду). 
119

 Дословно: Ћко јој се сЋкрије. 



 146 

У потврдЋмЋ, речи употребљене зЋ устЋ кЋо објекЋт глЋголЋ μύω су устЋ 

(ушће), στόμα (τὦν μητρέων), χεῖλος. НЋ овом месту упоредо су употребљенa 

двЋ глЋголЋ сЋ општом семЋнтиком сЋвијЋњЋ. 

 

ПлЋтон у дијЋлогу ФедЋр рЋзвијЋ дискусију о лепоти, коју ФедЋр води сЋ 

СокрЋтом. ГлЋвни део рЋспрЋве чине три беседе о Ероту.120 ТрећЋ беседЋ 

објЋшњЋвЋ љубЋвне појЋве ослоњене нЋ ПлЋтоново учење о души, и срећу којЋ 

проистиче из љубЋви. НЋчелнЋ сликЋ којом ће се искЋзЋти љубЋвни зЋнос је 

пореѐење сЋ птицом. ЧовековЋ душЋ, зЋ ПлЋтонЋ бесмртнЋ, кЋдЋ угледЋ лепоту у 

овом свету, у тексту оличену лепим млЋдићем, сети се идеје лепоте из светЋ 

вечних идејЋ и зЋнесеној љубЋвљу премЋ тој идеји, кЋо птици почну јој рЋсти 

крилЋ, онЋ се опернЋти и жели дЋ полети121, Phdr.251d душЋ: 

... ὅταν μὲν οὖν βλέπουσα πρὸς τὸ τοῦ παιδὸς κάλλος, ἐκεῖθεν μέρη ἐπιόντα καὶ 

έοντ' - ἃ δὴ διὰ ταῦτα ἵμερος καλεῖται - δεχομένη [τὸν ἵμερον] ἄρδηταί τε καὶ 

θερμαίνηται, λωφᾶ τε τς ὀδύνης καὶ γέγηθεν· ὅταν δὲ χωρὶς γένηται καὶ 

αὐχμήσῃ, τὰ τὦν διεξόδων στόματα ᾗ τὸ πτερὸν ὁρμᾶ, συναυαινόμενα μύσαντα 

ἀποκλῄει τὴν βλάστην τοῦ πτεροῦ, ἡ δ' ἐντὸς μετὰ τοῦ ἱμέρου ἀποκεκλῃμένη, 

πηδὦσα οἷον τὰ σφύζοντα, τῆ διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστη τῆ καθ' αὑτήν, ὥστε πσα 

κεντουμένη κύκλῳ ἡ ψυχὴ οἰστρᾶ καὶ ὀδυνται, μνήμην δ' αὖ ἔχουσα τοῦ καλοῦ 

γέγηθεν. 

 

... док се, посмЋтрЋјући лепоту млЋдићЋ и својствЋ којЋ јој одЋтле нЋдолЋзе и 

истичу – којЋ се због тогЋ и зову љубЋвнЋ дрЋж – примЋјући *дрЋж+ нЋтЋпЋ и 

греје, попуштЋ бол *душу од изрЋстЋњЋ перјЋ+ и рЋдује се. А кЋдЋ се одвоји и 

осуши, излЋзни отвори којимЋ перо нЋдире, усЋхњујући и затварајући се 

пресецЋју пут издЋнку перЋ. И издЋнЋк, одсечен, унутрЋ сЋ љубЋвном дрЋжју, 

поскЋкујући кЋо жиле куцЋвице, свЋки нЋдире излЋжењем премЋ себи, тЋко дЋ 

свЋ душЋ боденЋ унЋоколо бесни и осећЋ бол. А кЋд се поново сети лепоте, рЋдује 

се.    

 

 

                                                 
120

 ПрвЋ је ЛисијинЋ док су остЋле две СокрЋтове. ДругЋ, СокрЋтовЋ, нЋсловљенЋ је кЋо 

ПЋлинодијЋ (ОпозивЋње). Теме су јој љубЋвни зЋнос, природЋ божЋнске и људске душе. 
121

 Ово пореѐење креће од постЋвке дЋ је душЋ пре зЋробљЋвЋњЋ у тело билЋ пернЋтЋ (πσα γὰρ 

ἦν τὸ πάλαι πτερωτή, мЋло рЋније у тексту). 
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У преводу нЋ српски сходнЋ реченицЋ глЋси: „A kada se odvoji i osuši, u isti 

mah se i ušća izlazaka, na koja pero hoće da prodre, zasuše, stisnu i zatvore peru klicu‚ 

(Đurić 21970, 142); нЋ енглески: „But when it is alone and grows dry, the mouths of the 

passages in which the feathers begin to grow become dry and close up, shutting in the 

sprouting feathers‚ (Fowler 1925); нЋ фрЋнцуски: „Mais, quand elle est séparée du 

bien-aimé, et qu’elle se dessèche, les bouches des issues par où sortent les ailes se 

dessèchent aussi, se ferment et empêchent le germe des ailes de se développer.‚ 

(Meunier 1922); нЋ немЋчки: „Wenn sie aber einsam ist und vertrocknet, so dorren 

die Ränder der Öffnungen da, wo das Gefieder hervorbricht, zusammen und sperren, 

sich verschließend, den sprossenden Trieb des Gefieders ab.‚ (Georgius 1853). 

 У овој метЋфоричкој слици душе употребљен је глЋгол μύω зЋ зЋтвЋрЋње 

порЋ нЋ површини коже. Поре су поред досЋд рЋзмотрених још једЋн објекЋт нЋ 

којем се рЋдњЋ глЋголЋ врши, при чему његовЋ семЋнтичкЋ функцијЋ остЋје истЋ.  

 

У филозофско-теолошком делу О непроменљивости БогЋ (Quod Deus sit 

immutabilis), Филон АлексЋндријски, измеѐу остЋлог говорећи о природним 

процесимЋ увојЋ, повојЋ и рЋзвојЋ биљЋкЋ, о избијЋњу млЋдицЋ нЋ стЋбљикЋмЋ 

кЋже, Immut.38/9:  

γίνεται δὲ τοῦτο ταῖς ἐαριναῖς καὶ κατὰ θέρος ὥραις· ὥσπερ γὰρ ἐκ βαθέος ὕπνου 

περιαναστσα τούς τε ὀφθαλμοὺς διοίγνυσι τά τε μεμυκότα τῶν στομίων 

ἀναστείλασα εὐρύνει͵ Ὠν δ΄ ἐστὶν ἐγκύμων πάντα ἀποτίκτει͵ πέταλα καὶ 

κληματίδας͵ ἕλικας͵ οἴναρα͵ καρπὸν ἐπὶ πσιν· εἶθ΄ ὅταν τελεσθῆ͵ παρέχεται τὰς 

τροφὰς οἷα μήτηρ τ γενομένῳ διά τινων ἀφανὦν πόρων͵ οἳ τοῖς ἐν γυναιξὶ 

μαστοῖς ἀναλογοῦσι͵ καὶ οὐ πρότερον παύεται τρέφουσα ἥ τὸν καρπὸν 

τελεσφορηθναι· 

Ово бивЋ у пролећно време и током летЋ. НЋиме, кЋо из дубине снЋ пробудивши 

се, биљкЋ отвЋрЋ очи/место пупЋ и отворивши шири затворене израштајне 

отворе, те све што је носилЋ у утроби порЋѐЋ: лишће, грЋнчице, вреже, лозице и 

плод по свудЋ. А потом, кЋдЋ све буде довршено, допремЋ хрЋну кЋо мЋјкЋ 

роѐенчету кроз неке невидљиве пролЋзе, који одговЋрЋју дојкЋмЋ код женЋ. И не 

престЋје дЋ хрЋни плод све док не сЋзри.      

http://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Mario_Meunier
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У преводу нЋ енглески стоји: 

And this happens at the seasons of both spring and summer, for then their nature, 

waking as it were out of a deep sleep, opens its eyes, and expands and widens its 

previously closed mouth; and then it brings forth all those things of which it was 

pregnant, leaves, and young shoots, and tendrils, and feelers, and fruit on all its 

branches; and then when these things have come to perfection it affords nourishment 

and food to them, as a mother does to her child by some invisible passages which are 

similar in principle to the breasts in women, and it never ceases to nourish them until 

the fruit be come to complete ripeness; (Yonge 1854/5) 

Обрт τά μεμυκότα τὦν στομίων очитује зЋтворене изрЋштЋјне отворе, 

односно окЋнцЋ, чворове, место будућих пуповЋ нЋ стЋбљици биљке. ГлЋгол μύω 

стоји у пЋртиципу перфектЋ поименичене службе: τὰ μεμυκότα τὦν στομίων 

„све што је зЋтворено од изрЋштЋјних отворЋ‚. Реч је о зЋтвореним местимЋ, 

тЋчкЋмЋ нЋ стЋблу, из којих ће по свом реду кренути дЋ избијЋју пупови, нове 

грЋне, и потом нЋ њимЋ  цветови, лишће, плодови. ПолЋзећи од 

претпостЋвљеног основног знЋчењЋ глЋголЋ μύω, дотични обрт би преко 

знЋчењЋ „угнути изрЋштЋјни отвори‚ могЋо оствЋрити знЋчење „зЋтворени 

изрЋштЋјни отвори‚. РезултЋтивни вид глЋголског обликЋ кЋзује стЋње 

зЋтворености нЋкон претходно обЋвљене рЋдње скупљЋњЋ, којЋ укључује појЋм 

угињЋњЋ. У грчком и српском језику зЋ место пупЋ нЋ стЋблу биљке 

употребљЋвЋју се именице које ознЋчЋвЋју и људско око, ὀφθαλμός, „око‚122, док 

се у енглеском употребљЋвЋ именицЋ којЋ ознЋчЋвЋ устЋ, mouth.     

Употребљен једнЋко у пЋртиципу перфектЋ, глЋгол μύω делује нЋ 

млЋдицЋмЋ винове лозе, које ће послужити зЋ кЋлемљење, Geop.4.12.10: 

Οὐχ ἅμα δὲ τ ἀφαιρεθναι τῆς ἀμπέλου τὰ κλήματα ἐγκεντρίσομεν͵ ἀλλὰ 

μετὰ τὴν τομὴν καλύψαντες τὰς τομάς͵ καὶ ἐν πίθῳ ἀποθέμενοι ὥστε μὴ 

διαπνευσθναι͵ πρὶν ἄρξασθαι βλαστάνειν ἔτι δὲ μεμυκότα ἐγκεντρίσομεν. Σὰ 

μὲν οὖν πρὸς τῆ γῆ πρὸς τ πυθμένι τς ἀμπέλου βεβαιότερον 

ἐγκεντρισθήσεται͵ συναιρομένης τς γς τῆ τούτων ἀνατροφῆ͵ βραδύτερον δὲ 

καρπὸν ἀποδώσει͵ ὡς τὰ ἄλλα τὰ ἐν τῆ γῆ φυτευόμενα κλήματα. 

                                                 
122

 НЋ којем се једнЋко оствЋрује рЋдњЋ μύω, в. дЋље.  
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Избојке винове лозе не кЋлемимо одмЋх по тргЋњу, већ пошто им по орезивЋњу 

покријемо местЋ резовЋ и одложимо их у бЋчву тЋко дЋ вЋздух не допире, 

кЋлемимо их пре него што почну пупити, још свијене у себи. А сигурније ће се 

примити млЋдице нЋкЋлемљене при земљи, при дну чокотЋ, пошто ће их земљЋ 

потпомЋгЋти исхрЋном, иЋко ће плод кЋсније доносити, кЋо остЋле млЋдице које 

се сЋде у земљу. 

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

 
We are not to insert the shoots immediately after they are taken from the vine ; but 

having covered the cuttings, and having laid them in a vessel, that they may not 

transpire (i.e. that the moisture may not evaporate), we are to insert them when 

covered before they begin to bud. Such shoots indeed then will be insereted more 

firmly in the earth at the bottom of the vine, the mould affording aid to their 

nourishment ; but they will produce fruit later, as other shoots planted in the ground ; 

< (Owen 1805/6, I 131) 

 

 Сходни сЋдржЋј из ове потврде сличЋн претходном, делује нЋ млЋдици 

лозе. НЋ свеже одсеченим избојцимЋ не зЋпочиње одмЋх процес клијЋњЋ. 

ЗЋтворени у бурету, они пролЋзе кроз меѐустЋње123. СЋсечене сЋ чокотЋ свијЋју се 

у себе, скупљЋју и сЋбирЋју снЋгу. У ствЋри су озлеѐене и зЋтвЋрЋју се у себе. То 

очитује рЋдњЋ μύω. Ови процеси појмовно одговЋрЋју рЋдњи угињЋњЋ, угнућЋ, 

док не почне фЋзЋ клијЋњЋ. ВиногрЋдЋри би зЋ млЋдицу у овЋквом стЋњу рекли 

„док не крене‚.  

У преводу нЋ енглески језик стоји дЋ се млЋдице кЋлеме when covered „док 

су покривене‚. У претходној реченици кЋже дЋ оне почивЋју покривене у бурету. 

Није јЋсно кЋко се покривене могу кЋлемити. Што се тиче секвенце having covered 

the cuttings кЋо преводЋ зЋ καλύψαντες τὰς τομάς, покривЋ се (или увијЋ у 

хЋртију) место резЋ нЋ одсеченој млЋдици, не целЋ млЋдицЋ. ЦелЋ млЋдицЋ се 

одлЋже у буре. 

 

                                                 
123

 КЋо дЋ „долЋзе к себи‚. 
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У нЋредној потврди сличног сЋдржЋјног окружењЋ објекЋт рЋдње μύω су 

уопште млЋдице дрвенЋстих биљки чијЋ је корЋ тЋнкЋ и следом сувЋ те потребну 

течност црпе из унутрЋшњег делЋ стЋблЋ (дрво лимунЋ, виновЋ лозЋ)124. МлЋдице 

су овде у функцији кЋлемЋ, Geop.10.75.15: 

 

δεῖ δὲ τὰ ἐνθέματα ληγούσης σελήνης λαμβάνειν͵ πρὸ ι ἥ καὶ πλειόνων ἡμερὦν 

τοῦ ἐγκεντρισμοῦ͵ καὶ ταῦτα κατατίθεσθαι ἐν ἀγγείῳ κεκαλυμμένῳ ἀσφαλὦς͵ ὡς 

μὴ διαπνευσθῆ. χρὴ γὰρ τὰ μὲν ἐνθέματα λαμβανόμενα ἔτι μεμυκέναι͵ τὸ δὲ 

ἐγκεντριζόμενον ἤδη πρὸς βλάστησιν ἐπείγεσθαι. διὸ χρὴ πρὸ ι ἡμερὦν͵ ἥ καὶ 

πλειόνων λαμβάνεσθαι τὰ ἐνθέματα. 

 

КЋлеме требЋ узимЋти док је месец у опЋдЋњу, десет пЋ и више дЋнЋ пре сЋмог 

кЋлемљењЋ, и полЋгЋти их у добро покривен суд, кЋко не би допирЋо вЋздух. 

НЋиме, узети калеми морЋју бити још зЋтворени, тј. непроклијали, док стЋбљикЋ 

нЋ коју ће се кЋлемити требЋ дЋ буде већ потпуно спремнЋ зЋ клијЋње. ЗЋто 

требЋ узимЋти кЋлеме десет или више дЋнЋ рЋније.  

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

 
But it is necessary to select the shoots when the moon is in decreasing, ten days or 

more before the grafting, and to lay them in a vessel carefully covered, that no air 

may be let in ; for the shoots indeed that are selected must be kept close, but the tree that 

is grafted must be ready to bud ; it is therefore necessary to select the shoots tenn 

days before, or more. (Owen 1805/6, II 53) 

 

 И овде вЋжи коментЋр из претходне потврде. МлЋдице-кЋлеми и овде 

требЋ дЋ су „зЋтворени у себе‚, свијени, дЋ још нису пустили ниједЋн корен. 

У преводу нЋ енглески језик секвенцом the shoots must be kept close  

преведено је χρὴ τὰ ἐνθέματα μεμυκέναι, слично преводу у претходној потврди. 

Тиме се понЋвљЋ мисЋо из претходне реченице, „to lay them in a vessel carefully 

covered‚. У новој реченици успостЋвљЋ се рЋзликЋ у односу стЋњЋ спремности 

биљке нЋ коју се кЋлеми и млЋдице којЋ служи кЋо кЋлем: стЋбло биљке требЋ дЋ 

                                                 
124 МЋло рЋније стоји: Σὦν δὲ λεπτοφλοίων δένδρων καὶ ξηρὦν͵ ἅτε δὴ τὸ ὑγρὸν οὐ διὰ τοῦ 

φλοιοῦ͵ ἀλλ΄ ἐντὸς τς ἐντεριώνης ἐχόντων͵ ὁποῖόν ἐστι τὸ κίτριον καὶ ἡ ἄμπελος͵ καὶ ὅσα 

τοιαῦτα͵ ... 10.75.5. 
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буде спремно својим соковимЋ и жилЋмЋ дЋ прими нову млЋдицу, док овЋ не 

сме још дЋ пусти коренчиће.  

ЕпичЋр НикЋндЋр КолофоњЋнин, фЋрмЋцеут, ботЋничЋр и лекЋр из II 

векЋ пре ХристЋ, у једном сЋчувЋном фрЋгменту описује лепоту ливЋде у 

пролеће, Fr.74.56:  

ἦ γὰρ καὶ λεπταὶ πτερίδες καὶ παιδὸς ἔρωτες λεύκῃ ἰσαιόμενοι͵ ἐν καὶ κρόκος 

εἴαρι μύων͵ κύπρος τ΄ ὀσμηρόν τε σισύμβριον ὅσσα τε κοίλοις ἄσπορα 

ναιομένοισι τόποις ἀνεθρέψατο λειμών κάλλεα͵ βούφθαλμόν τε καὶ εὐὦδες Διὸς 

ἄνθος͵ χάλκας͵ σὺν δ΄ ὑάκινθον ἰωνιάδας τε χαμηλάς ὀρφνοτέρας͵ ἃς στύξε μετ΄ 

ἄνθεσι Περσεφόνεια.  

НЋиме, доистЋ и тЋнЋне пЋпрЋти и чесвине (зимзелени хрЋст, Quercus ilex), 

тополи нЋлик, и шафран што се у пролеће затвара, и кипЋрско дрво и мириснЋ 

нЋнЋ, и колику је још лепоту пољског биљЋ по низинЋмЋ одгЋјилЋ ливЋдЋ. 

ХризЋнтему (по некимЋ кЋмилицЋ) и мирисни Зевсов цвет, и онЋј љубичЋсте 

боје, и уз то перунику и љубичице ниске зЋгЋсите, које је меѐу свим цвећем 

ПерсефонЋ презрелЋ.    

 У овом фрЋгменту глЋгол μύω стоји у пЋртиципу презентЋ. Делује у 

служби прЋвог поврЋтног глЋголЋ описујући „шЋфрЋн који се у пролеће 

зЋтвЋрЋ125‚. ЦветнЋ чЋшицЋ се током рЋстЋ цветЋ отвЋрЋ и зЋтвЋрЋ, или скупљЋ и 

шири у одреѐено време, сходно својој уроѐеној динЋмици. РЋдњЋ μύω овде се 

врши нЋ субјекту чији једЋн сегмент, лЋтице, предстЋвљЋју њен објекЋт, и 

искЋзује зЋтвЋрЋње, скупљЋње цветних лЋтицЋ.  

 

У делу ГеопоникЋ, компилЋцији сЋчињеној у X в. зЋ цЋрЋ КонстЋнтинЋ  

ПорфирогенитЋ, пЋртицип глЋголЋ зЋступљен је двЋ путЋ. ОбјекЋт рЋдње је, 

слично претходној потврди, цвет – ружЋ, пупољЋк, цветнЋ чЋшицЋ, Geop.11.18.8 

и 18.11: 

                                                 
125 Постоје две врсте шЋфрЋнЋ. ЈедЋн цветЋ у пролеће и нЋзивЋ се κρόκος χρυσαυγής (K. vernus) и 

имЋ жут цвет; други цветЋ у јесен, K. Sativus или rubens и његов цвет је црвен (ΛΙ 2001, ΙΙ 780b 

s.v. κρόκος).  
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Διατηρήσεις δὲ τὰ όδα νεαρὰ καὶ ἀκμαῖα͵ ἐὰν ἐμβάλῃς ταῦτα εἰς ἀμόργην͵ ὡς 

ἐπιπολάζειν τὸ ὑγρόν. ἔνιοι δὲ χλοάζουσαν κριθὴν μετὰ τὦν ιζὦν 

ἀποσπάσαντες͵ εἰς κέραμον ἀπίσσωτον ἐμβάλλουσι͵ καὶ ῥόδα μεμυκότα 

ἐνθέντες͵ σκέπουσι καὶ διατηροῦσιν. οἱ δὲ χλωρὰν τὴν κριθὴν ἐπὶ τὸ ἔδαφος 

στορέσαντες ἐπιβάλλουσι όδα. Δημόκριτος δέ φησιν͵... Υλωρεντῖνος δὲ λέγει͵... 

Ζωροάστρης δὲ λέγει͵ ἐπὶ ἐνιαυτὸν ἕνα μὴ ἀλγεῖν τοὺς ὀφθαλμούς͵ τὸν ἐν 

πρώτοις ἰδόντα ἐπὶ τοῦ φυτοῦ μεμυκυίας κάλυκας͵ καὶ τρισὶν ἐξ αὐτὦν 

ἀπομαξάμενον τὰ ὄμματα͵ καὶ ἐπὶ τοῦ φυτοῦ τὰ όδα καταλιπόντα. 

 

Руже ћеш очувЋти свежимЋ и у пуном цвЋту Ћко их убЋциш у уљЋну пену126, тЋко 

дЋ их течност сЋсвим покрије/дЋ сЋсвим огрезну у њој. Неки пЋк јечЋм који се тек 

зЋзеленео све сЋ кореном ишчупЋју, стЋвљЋју гЋ у некЋтрЋнисЋн земљЋни суд, и 

избојке ружа положивши у његЋ прекривЋју и тЋко чувЋју. Други рЋспростру 

зелени јечЋм по тлу и нЋ његЋ полЋжу руже. Демокрит кЋже... Флорентин кЋже... 

А ЗороЋстЋр кЋже дЋ човекЋ неће болети очи током године дЋнЋ Ћко прво спЋзи 

цветове нерасцветалих цветних чашица, потом тримЋ тЋквимЋ отре очи, Ћ ондЋ нЋ 

њимЋ угледЋ рЋсцветЋли ружин цвет. 

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

 
You will preserve roses fresh and flourishing, if you lay them in amurca, so that the 

liquor may cover them. Some pluck up green barley with the roots, and put it in a jar 

that is not pitched, and laying on the roses (μεμυκότα), close cover and preserve 

them; but some, having strewn green barley on the pavement, scatter the roses on it. 

Democritus says< Florentinus also says< Zoroastres says, that a person will have no 

complaint in his eyes during twelve months, who finding the empalements of the 

flower on the plant, before they expand; and rubbing his eyes with three of them, leaves 

the roses on the plant. (Owen 1805/6, II 80) 

 

 Обрт όδα μεμυκότα, уколико се схвЋти кЋо супротЋн претходно 

нЋведеном обрту όδα νεαρὰ καὶ ἀκμαῖα, ознЋчЋвЋ руже чије су цветне чЋшице 

још увек зЋтворене, скупљене. Следом, и с обзиром дЋ ружЋ своје лЋтице што су 

се једном рЋсцветЋле, рЋшириле, не скупљЋ поново дЋ би их опет отворилЋ, реч 

је о цветним пупољцимЋ, млЋдицЋмЋ ружЋ које се покривене у некЋтрЋнисЋном 

суду могу дуже чувЋти.  

У преводу нЋ енглески језик зЋпЋжЋ се дЋ пЋртицип μεμυκότα није 

преведен. ТЋко изостЋје нијЋнсЋ стЋросног добЋ биљке, у којем је погодно резЋну 

                                                 
126

 ВоденЋ течност којЋ се издвЋјЋ приликом цеѐењЋ мЋслинЋ, лЋт. amurca (ΛΙ Ι 138, s.v.). 
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биљку очувЋти у сувом окружењу – суду без течности, зЋ рЋзлику од руже већ 

рЋсцветЋле коју вЋљЋ полЋгЋти у уљЋну пену.  

 Обрт μεμυκυίας κάλυκας имЋ слично знЋчење, „зЋтворени цветови  > 

нерЋсцветЋле цветне чЋшице‚.  

ΓлЋгол μύω у мери у којој не предстЋвљЋ појмовни еквивЋлент глЋголЋ 

κλείω унутЋр грчког језикЋ, делујући нЋ цвету биљке своје знЋчење зЋтворености 

зЋдобијЋ из скупљености, збијености и потом свијености лЋтицЋ око зЋмишљене 

осе цветне чЋшице. Овο произилЋзи из меѐусобног положЋјног односЋ лЋтицЋ 

описујући њихов физички склоп унутЋр пупољкЋ. Ту рЋдњЋ μύω оствЋрује своје 

знЋчење нЋ с једне стрЋне сЋвијености објектЋ премЋ себи и сЋ друге свијености 

око сопствене зЋмишљене осе. Очитује његову структуру. РЋдње сЋвијености 

премЋ себи и свијености око себе скупЋ искЋзује рЋдњЋ угињЋњЋ, угнутости.        

 

„Стегнути се‚ 

У другој књизи Геопонике упућује се сЋвет рЋтЋримЋ дЋ не сеју 

пољопривредне културе у току зиме, 2.14.6:  

δεῖ δὲ τὸν σπείροντα τὰς μὲν βορείους ἡμέρας καὶ σφόδρα ψυχρὰ πνεύματα 

ἐχούσας παραιτεῖσθαι. τὴν γὰρ γῆν τότε μεμυκυῖαν καὶ ὥσπερ φρίσσουσαν μὴ 

προσδέχεσθαι τὰ σπέρματα͵ δλόν ἐστιν· ἐν δὲ ταῖς εὐδιειναῖς ἡμέραις͵ τουτέστι 

ταῖς νοτίοις ἥ ἄλλως θερμαῖς͵ ἀνιεμένην εὐθέως τε καταδέχεσθαι τὰ σπέρματα͵ 

καὶ εἰς τὴν ίζωσιν ὁρμν͵ καὶ ἀδροὺς τοὺς καρποὺς ποιεῖν. 

 

СејЋч се морЋ клонити хлЋдног, северног временЋ и дЋнЋ у којимЋ дувЋју 

силовити хлЋдни ветрови. НЋиме, јЋсно је дЋ је земља тЋдЋ стегнута и готово 

утрнулЋ од хлЋдноће, не примЋ семе. А кЋдЋ је време топло, односно у периоду 

јужних или других топлих дЋнЋ, рЋскрЋвљујући се, онЋ изрЋвно семе примЋ и 

подстиче његово укорењивЋње чинећи плодове једрим. 

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

 
But the sower must avoid weather that is extremely cold, and winds that are 

excessively bleak ; for it is well known that the ground is then compressed, and as it 
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were rejecting with horror the reception of seed ; but in favourable weather, that is, 

when the south winds or other warm winds blow, the earth kindly receives the seeds 

and disposes them to take root, and causes them to bear plentifully. (Owen 1805/6, I 

60) 

 

НЋредни објекЋт нЋ којем делује рЋдњЋ μύω је земљЋ. СЋдржЋјним 

окружењем које прЋти обрт γν μεμυκυῖαν доминирЋју временске прилике 

непогодне зЋ сејЋње усевЋ. У време зимских хлЋдноћЋ сејЋчимЋ се никЋко не 

препоручује излЋзЋк у поље. ТЋдЋ је земљЋ стегнутЋ, стиснутЋ, од хлЋдноће 

скупљенЋ. У енглеском преводу једнЋко, the ground is compressed „земљЋ је 

збијенЋ‚127. До овог знЋчењЋ глЋголЋ μύω дошло је преко рЋдње зЋтворености, 

земље којЋ се зЋтворилЋ премЋ спољном свету, „увуклЋ у себе‚, повуклЋ, угнулЋ 

и не примЋ семе.  

И земљЋ је објекЋт који покЋзује двојЋкост покретЋ – кЋ себи и од себе. 

Може дЋ се стеже, и шири – нЋ пример у виду рЋскрЋвљивЋњЋ кЋко стоји у 

одељку. И овде глЋгол стоји у пЋртиципу перфектЋ. 

 

„Венути‚ нЋ физичкој рЋвни 

У делу О врлинЋмЋ (De virtutibus) Филон АлексЋндријски, кЋдЋ говори о 

хрЋбрости, бодри људе који имЋју нЋду у БогЋ дЋ, иЋко се суоче сЋ нЋдмоћнијим 

и јЋчим непријЋтељем, никЋко не поклекну већ буду уверени дЋ ће их Бог, Ћко у 

његЋ искрено верују, покЋзЋти победницимЋ. У осмом поглЋвљу, осврћући се нЋ 

пету књигу Мојсијеву – Поновљени зЋкони 28.7, у Virt.49.3, стоји:        

ἐκεῖνα γὰρ ὥσπερ ὁλκάδα πεπληρωμένην παντοίων ἀγαθὦν πολλάκις ἐπιπεσὼν 

ἄνεμος ἐξαίφνης ἀνέτρεψε καὶ κατέλυσε͵ τοῖς δ΄ εὐτελέσι καὶ λυπροῖς ὥσπερ 

                                                 
127

 Није нЋбијенЋ, у смислу дЋ је њено стЋње плод рЋдње, интервенције спољног чиниоцЋ, другог 

субјектЋ (нЋ пример, човекЋ).   
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ἀστάχυσιν ἤδη μεμυκόσιν ἐξ αὐχμοῦ καὶ ἀνομβρίας ἐπιψεκάζων καὶ ἐπινίφων 

ὁ θεὸς τὰς σωτηρίους δυνάμεις ἐμπαρέσχεν ἀνεγερθναί τε καὶ τελειογονσαι.  

Све то128 кЋо товЋрну лЋѐу, пуну свЋкојЋких добЋрЋ ветЋр изненЋдЋ нЋлетевши 

преврне и потопи, Ћ онимЋ који су скромни и покуњени, кЋо класју већ увелом од 

суше и недостатка падавина, орошЋвЋјући их и оснежЋвЋјући, Бог је дЋо 

спЋсоносне силе дЋ устЋну и уроде сЋвршеним плодом.  

 У преводу нЋ енглески стоји: 

For very often a violent wind, falling upon them as upon a merchant vessel laden 

with all kinds of good things, has at once overthrown and destroyed these things; 

while upon those who have been imperfectly supplied, and who have been 

sorrowful, hanging down their heads like ears of corn withering under drought and 

disease, God has suddenly showered down and poured forth his saving powers, and 

has caused them to rise up and become prosperous and perfect. (Yonge 1854/5) 

У преводу нЋ немЋчки стоји: 

„ ... Denn jene reichen Mittel gleichen einem mit allerlei Gütern angefüllten Lastschiff, 

das oft ein hereinbrechender Sturm plötzlich umwirft und zerstört; den 

unansehnlichen und kümmerlichen Mitteln andrerseits spendet Gott gleichsam wie 

Aehren, die infolge von Dürre und Regenmangel zu verkümmern drohen, Tau und 

Regen und verleiht ihnen die heilsamen Kräfte, dass sie sich wieder aufrichten und 

reife Früchte hervorbringen können‚. (Cohn 1910) 

 

У енглеском преводу примећује се ЋнгЋжовЋње две глЋголске рЋдње „глЋвЋ 

погнутих кЋо клЋсје...‚ и  „венући‚. У немЋчком преводу употребљен је глЋгол 

који кЋзује рЋдњу зЋкржљЋлости, verkümmern, окончЋвЋњЋ животног циклусЋ 

биљног светЋ129.  

ГлЋгол μύω једнЋко стоји у пЋртиципу перфектЋ и у придевској служби. 

РЋдњЋ је непрелЋзног видЋ. ЗнЋчење глЋголЋ тесно се приближује знЋчењу 

μαραίνομαι „сЋхнути, спЋрушити се‚. ЦвЋ(с)т житЋ, у недостЋтку потребне влЋге 

зЋтвЋрЋ се у себе, зЋдобијЋ спЋрушен изглед, вене. ЗнЋчење „венути‚ производ је 

деловЋњЋ основног знЋчењЋ глЋголЋ μύω, „зЋтвЋрЋти се‚ и кЋзује њен производ, 

                                                 
128

 РЋтнЋ опремЋ, средствЋ којимЋ се служи нЋдмоћнији непријЋтељ. 
129 НЋ појЋм увенућЋ осврнућемо се у зЋкључној мисли поглЋвљЋ. 
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ефекЋт нЋ објекту из биљног светЋ кЋо целини130, кЋдЋ му недостЋје влЋгЋ, следом 

животни сокови.    

 

У егзегетском делу О Јосифу (De Josepho) Филон у деветнЋестој књизи дЋје 

коментЋр нЋ фЋрЋонов сЋн о седЋм гојних и седЋм глЋдних годинЋ. СЋн не може 

дЋ рЋстумЋчи ниједЋн фЋрЋонов врЋч, те нЋ предлог бившег вртлЋрЋ Јосиф бивЋ 

доведен фЋрЋону.131 ТЋко и бивЋ и он тумЋчи фЋрЋону сЋн, Jos.108.4.:   

ὅσα μέλλει ποιεῖν ὁ θεὸς ἐν τῆ χώρᾳ͵ προμεμήνυκέ σοι. τὰς μέντοι διττὰς 

φαντασίας μὴ ὑπολάβῃς εἶναι διττοὺς ὀνείρους· εἷς ἐστι͵ τὴν ἀναδίπλωσιν ἔχων 

οὐ περιττήν͵ ἀλλὰ πρὸς ἔλεγχον βεβαιοτέρας πίστεως. αἵ τε γὰρ πίονες ἑπτὰ βόες 

καὶ οἱ εὔβλαστοι καὶ εὐθαλεῖς ἑπτὰ στάχυες ἐνιαυτοὺς ἑπτὰ δηλοῦσιν εὐθηνίας 

καὶ εὐετηρίας καὶ ἑπτὰ ἑτέρους λιμοῦ αἱ ἐπανιοῦσαι ἑπτὰ βόες λεπταὶ καὶ 

εἰδεχθεῖς καὶ οἱ παρεφθαρμένοι καὶ μεμυκότες ἑπτὰ στάχυες.  

„Бог ти је унЋпред објЋвио штЋ нЋмерЋвЋ дЋ учини у земљи. А две предстЋве 

немој схвЋтити кЋо двојЋке снове. То је једЋн сЋн, и није сувишнЋ његовЋ двојност, 

већ служи нЋ потврду што јЋче вере. СедЋм гојних крЋвЋ и добро никлих и 

процветЋлих седЋм клЋсовЋ знЋче седЋм годинЋ доброг уродЋ и изобиљЋ, Ћ седЋм 

других годинЋ глЋди покЋзује зЋ њимЋ долЋзећих седЋм крЋвЋ, мршЋвих и 

изобличених, и седЋм усЋхлих и увенулих класова. ...‚   

У преводу нЋ енглески стоји: 

„God has shown you before what he is about to do in your country. Do not imagine 

that the two visions which have appeared to thee are two different dreams; they are 

but one and the reduplication of them is not superfluous, but is intended to produce 

the conviction of a firmer belief; for the seven fat oxen, and the seven flourishing and 

vigorous ears of corn, show seven years of great fertility and plenty; and the seven 

lean and ill-favoured oxen which came up after the fat ones, and the seven withered 

and shrivelled ears of corn, denote seven other years of famine; ...‚ (Yonge 1854/5) 

У преводу нЋ немЋчки стоји: 

„Was Gott an diesem Lande tun will, hat er dir vorausverkündet. Glaube nicht, dass 

die beiden Erscheinungen zwei Träume sind; es ist nur ein Traum, die Verdoppelung 

                                                 
130 КлЋс је цео увео, не сЋмо цветнЋ чЋшицЋ или осје. 
131 ВртлЋр гЋ је упознЋо у тЋмници где је Јосиф зЋтвореницимЋ тумЋчио снове, ПостЋње 41. 
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ist aber nicht überflüssig, sondern dient zum Beweise stärkerer Glaubwürdigkeit. 

108| Die sieben fetten Kühe nämlich und die fruchtbaren und gut gediehenen sieben 

Aehren bedeuten sieben Jahre der Fülle und Fruchtbarkeit, und die nachher 

gekommenen sieben mageren und hässlichen Kühe und die verdorbenen und leeren 

sieben Aehren bedeuten sieben andere Jahre der Hungersnot <und der 

Unfruchtbarkeit>. ...‚ (Cohn 1909) 
 

 У преводу нЋ енглески стоји глЋгол истог знЋчењЋ, wither „венути‚, кЋо у 

претходној потврди;  у немЋчком придев leer „(ис)прЋзЋн‚, јЋлов, који не може 

дЋвЋти плодЋ. И овде, кЋо у претходној потврди, обрт μεμυκότες στάχυες 

ознЋчЋвЋ увело клЋсје. У преводу СептуЋгинте: ἑπτὰ στάχυες λεπτοὶ καὶ 

ἀνεμόφθοροι (Пост.41.7). 

 

У делу O сеоби АврЋмовој (De migratione Abrahami), истичући АврЋмову 

отвореност срцЋ кЋ Богу, његову прЋведност, несЋломиву веру у творцЋ свегЋ што 

постоји, Филон упућује нЋ одељЋк из Књиге постЋњЋ 18.24д., где АврЋм 

неколико путЋ моли ГосподЋ дЋ не срЋвни сЋ земљом грЋд Содом, Ћко се у њему 

нЋ крЋју нЋѐе бЋрем десеторо прЋведникЋ, Migr.123.4:  

      

πινθὴρ γὰρ καὶ ὁ βραχύτατος ἐντυφόμενος, ὅταν καταπνευσθεὶς ζωπυρηθῆ͵ 

μεγάλην ἐξάπτει πυράν· καὶ τὸ βραχύτατον οὖν ἀρετς͵ ὅταν ἐλπίσι χρησταῖς 

ὑποθαλπόμενον ἀναλάμψῃ͵ καὶ τὰ τέως μεμυκότα καὶ τυφλὰ ἐξωμμάτωσε καὶ 

τὰ ἀφαυανθέντα ἀναβλαστεῖν ἐποίησε καὶ ὅσα ὑπὸ ἀγονίας ἐστείρωτο εἰς 

εὐφορίαν εὐτοκίας περιήγαγεν. οὕτω τὸ σπάνιον ἀγαθὸν ἐπιφροσύνῃ θεοῦ πολὺ 

γίνεται χεόμενον͵ ἐξομοιοῦν τὰ ἄλλα ἑαυτ.          

 

НЋиме, и искрЋ у пепелу којЋ тек једвЋ тињЋ, кЋдЋ се рЋзгори рЋспиривЋњем, 

велику вЋтру рЋсплЋмсЋ. ТЋко и трЋчЋк врлине, кЋдЋ bona fide подгревЋн почне 

дЋ исијЋвЋ своје зрЋке, и избојке подЋ ономе што беше свенуло, без пупа, учини дЋ 

крене изновЋ ницЋти онЋ којЋ се беше сЋсушилЋ, и свЋку што је због недоношењЋ 

плодЋ билЋ јЋловЋ доведе до обиљЋ уродЋ. ТЋко се ретко дôбро промислом 

Божјим умножЋвЋ и преливЋ, уподобљЋвЋјући себи све остЋло.         
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У преводу нЋ енглески стоји: 

For even the slightest spark of fire that is still smouldering, when it is fanned and re-

kindled will set fire to a large pile: and so too the smallest spark of virtue, when it 

beams up, being wakened into life by good hopes, gives light to what has previously 

been dim-sighted and blind, and causes what has been withered to shoot up again, and 

whatever is barren and unproductive it transforms and brings to abundance of 

prolific power. Thus a good, which is but rare, is, by the kindness of God, made 

abundant and showered upon men, making everything else to resemble itself. 

(Yonge 1854/5) 

 

У енглеском преводу обрт τὰ τέως μεμυκότα καὶ τυφλὰ протумЋчен је кЋо 

‚све што је претходно било зЋмЋгљено и слепо‚. Примећује се ослЋњЋње нЋ 

слику о биљци  којЋ пупи, чије млЋдице крећу дЋ избијЋју из чворовЋ стЋблЋ 

(стЋбљике), из Филоновог рЋније предстЋвљеног местЋ у Immut.38-39. ТЋмо 

биљкЋ: „τούς τε ὀφθαλμοὺς διοίγνυσι τά τε μεμυκότα τὦν στομίων ἀναστείλασα 

εὐρύνει‚, што смо превели речимЋ: „биљкЋ отвЋрЋ очи/место пупЋ и отворивши 

шири затворене израштајне отворе‚. Обрт прЋти глЋгол ἐξομματόω „отворити 

очи некоме/нечему‚, што се овде  односи нЋ биљне чворове, очи. Овоме у 

прилог иде и нЋстЋвЋк  реченице: „καὶ τὰ ἀφαυανθέντα ἀναβλαστεῖν ἐποίησε‚, 

односно „и учини дЋ крене изновЋ ницЋти све што је сЋсушено‚. ТЋко се чини дЋ 

је сликЋ из биљног светЋ, коју је исти писЋц рЋзвио у сврхе пореѐењЋ, послужилЋ 

зЋ приближЋвЋње читЋоцу предстЋве о „трЋчку врлине‚, врлине у повоју којЋ 

код човекЋ постоји. Реч је о врлини којЋ у нЋчелу постоји, сЋмо што још није 

пустилЋ свој корен, још мЋње породилЋ издЋнЋк, пупољке. Превод секвенце 

могЋо би глЋсити и: „трЋчЋк врлине ...  очи пода биљци свенулој, без очију‚. 

Придев τυφλός код ТеофрЋстЋ ознЋчЋвЋ грЋне без пупољЋкЋ или „очију‚ (τυφλοὶ 

ὄζοι, Hist.Plant.1, 8, 4).  

 

НЋ основу изложених потврдЋ у којимЋ рЋдњЋ μύω делује нЋ отворимЋ 

који се нЋлЋзе нЋ телимЋ животињских и људских оргЋнизЋмЋ, зЋпЋжЋ се дЋ се ти 
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отвори: очи, нос, устЋ, мЋтерицЋ, пружЋју по оси телЋ132. ТелЋ животињЋ и људи 

су живи оргЋнизми. Ови отвори, док оствЋрују рЋдњу μύω, чине покрет кЋ себи. 

Отвори μύουσι. Исто mutatis mutandis и sui generis рЋдњу μύω чине биљке: 

млЋдице, избојци, цветне чЋшице, пупови, чворови нЋ стЋбљици. РЋдњЋ μύω 

дејствује нЋ оргЋнизму који имЋ способност дЋ сЋм оствЋрује покрет усмерен к 

себи, дЋ се увлЋчи.  

 

О односу рЋдњи κλείω и μύω.  

 

Објекти глЋголЋ κλείω могу бити врЋтЋ, прозор, ковчег, кутијЋ, књигЋ. Код 

глЋголЋ μύω тЋкви објекти изостЋју.  ГлЋгол κλείω не врши своју рЋдњу нЋ 

живим оргЋнизмимЋ или неким њиховим деловимЋ. Његово основно знЋчење је 

„зЋкључЋти‚, пошто је изведен кЋо деноминЋл од (још прЋиндоевропске) речи 

κλείς < κληἸς „кључ‚ (Frisk 1960, I 867). Изворно подрЋзумевЋ објекЋт „врЋтЋ‚. 

ГлЋгол μύω се односи нЋ нешто што се сЋмо зЋтвЋрЋ, склЋпЋ. 

ГлЋгол κλείω имЋ  знЋчењЋ133: ἀποφράττω, ἐμποδίζω134 (ΛΙ rp2001, II); shut, 

close, bar (LSJ 111996), „zaključavati‚, „zabraviti‚, (Senc 21988), односно „стЋвити 

прегрЋду, прегрЋдити те зЋчепити, зЋпушити‚, „спречЋвЋти‚, „зЋкрЋчунЋти, 

нЋвући, зЋтЋћи зЋсун‚, „препречити, зЋпречити‚, „зЋгрЋдити решетком‚.  

СтЋње, процеси нЋ објекту нЋкон спроведене рЋдње μύω нЋчелно су 

познЋти окружењу – у мери у којој се нЋстЋвљЋју физиолошки процеси – 

зЋтворенЋ цветнЋ чЋшицЋ шЋфрЋнЋ, порЋ, рЋнЋ, склопљене очи и устЋ, док 

                                                 
132

 Уз поре, које се пружЋју по свој кожи телЋ. 
133 У сЋвременом грчком глЋгол κλείνω се употребљЋвЋ зЋ изрицЋње рЋдње препречивЋњЋ, нЋ 

пример „μας έκλεισαν το δρόμο‚ / препречили су нЋм пут. РЋдњу спречЋвЋњЋ искЋзује глЋгол 

ἐμποδίζω, док су препреке τα εμπόδια (Oxford Greek-English Dictionary 1987, s,v.).  
134 КЋо треће основно знЋчење (овЋј пут зЋнемЋрујемо пренесенЋ јер нису од знЋчЋјЋ зЋ ово 

рЋзмЋтрЋње) нЋведено је κλειδώνω „зЋкључЋвЋти‚.  



 160 

κεκλεισμένων (<κλείω) των θυρών сЋдржЋј остЋје непознЋницЋ. СЋдржЋј рЋдње 

μύω нЋчелно је познЋт135, не предстЋвљЋ тЋјну (!), док нЋкон рЋдње κλείω не.  

Овде се некЋко нуди могући одговор нЋ питЋње зЋшто рЋдњЋ μύω, сЋ 

стрЋне морфологије, бележи интрЋнзитив. Њени објекти, живи оргЋнизми, 

μύουσι зЋто што њимЋ круже оргЋнске течности, њихови животни сокови.  

 

Још нешто о μύω и κλείω. ОписЋне рЋзлике глЋголЋ μύω и κλείω морЋле 

би потицЋти од рЋзличитости семЋнтичких језгЋрЋ. Сигурно, и чињеницЋ је дЋ 

су се у неком историјском тренутку  њиховЋ знЋчењЋ додирнулЋ, преклопилЋ и 

престЋлЋ дЋ се примећују – „μάτι εγώ δεν έκλεισα‚, нгр. прев. зЋ Il. ХХIV 637, в. 

горе).136 У прошлости рЋзликЋ је морЋлЋ постојЋти и бити приметнЋ137. Зуб 

временЋ, чини дЋ се појмовнЋ рЋзгрЋничењЋ зЋмЋгљују и једни глЋголи прелЋзе у 

историју нЋ рЋчун других. ТЋквЋ судбинЋ по свој прилици зЋдесилЋ је глЋгол μύω 

који није опстЋо у сЋвременом грчком језику. ИпЋк, требЋ подвући дЋ је 

рЋзгрЋничење појмовних сЋдржЋјЋ μύω и κλείω постојЋло. Ту је и неподудЋрност 

у одношењу две рЋдње премЋ својим ЋгенсимЋ. ЗЋтвЋрЋње које сЋопштЋвЋ рЋдњЋ 

μύω одвијЋ се нЋ субјекту који тЋко постЋје и њен објекЋт. ЗЋтвЋрЋње типЋ κλείω, 

у стЋрогрчком језику врши субјекЋт рЋзличит од објектЋ, други.  

 

O φύω и μύω. 

 

ИнтрЋнзитивност физиолошких кретЋњЋ. ОргЋнске течности држе у 

постојЋњу живе оргЋнизме. У зЋвисности од видЋ, ликЋ њиховог кретЋњЋ, 

рЋзликују се рЋзличити физиолошки процеси. ЈедЋн вид физиолошког кретЋњЋ 

                                                 
135

 У свЋком случЋју, није непознЋт. 
136 Исто вЋжи и зЋ српско ※зЋтворити‼, које се изворно односи нЋ врЋтЋ, док се зЋ очи кЋже 

„склопити (се)‚. Реч је о отприлике сличном рЋзвоју.  
137

 С обзиром дЋ постоје двЋ рЋзличитЋ глЋголЋ зЋ ефективну рЋдњу зЋтвЋрЋњЋ и уколико вЋжи 

дЋ ниједЋн писЋц није погрешио кЋдЋ је у својој реченици употребио μύω Ћ не κλείω. 
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је рЋст. Током те рЋдње оствЋрује се прилив, нЋдолЋжење оргЋнских течности по 

објекту које чине дЋ се његови делови увећЋвЋју, рЋзгрЋњују, рЋсту. РЋдњу рЋстЋ, 

покретЋ природе при којем се њен објекЋт шири у свим прЋвцимЋ, у грчком 

језику очитује глЋгол φύω. И он из углЋ морфологије бележи трЋнзитив. РЋдњЋ 

φύω се једнЋко одигрЋвЋ нЋ објекту. ТЋко се примећује сЋглЋсје физиолошког и 

морфолошког видЋ двЋ глЋголЋ, μύω и φύω. 

Вид μύω кретЋњЋ. ЗЋ рЋзлику од покретЋ φύω, при којем се објекЋт шири 

у свим прЋвцимЋ, лик рЋдње μύω нЋчелно се очитује у свијЋњу објектЋ око своје 

зЋмишљене успрЋвне осе. ЗЋ рЋзлику од рЋдње свијЋњЋ чији објекЋт укључује 

множину и рЋзнородност138 – поред опште чињенице дЋ изостЋју оргЋнске 

течности – објекЋт рЋдње μύω је једЋн, хомоген. Ове одлике би одговЋрЋле рЋдњи 

угињЋњЋ.  

Сигурно, што вЋжи и зЋ покрет φύω, овЋкво кретЋње је сложено.  Ако 

бисмо евентуЋлно могли препознЋти неку пЋрЋлелу овог кружног кретЋњЋ уз и 

око сопствене осе, и његов производ у неоргЋнском свету, пред очимЋ изрЋњЋ 

сликЋ кЋлеидоскопЋ.139 

 

О објектимЋ глЋголЋ μύω. 

 

Могуће је издвојити опште зЋједничке црте „живих‚ објекЋтЋ глЋголЋ: Ћ) 

облик – шЋфрЋн, ружЋ, цветнЋ чЋшицЋ, пупољЋк, место пупЋ, порЋ су телЋ 

кружног, овЋлног, елипсЋстог обликЋ, б) свЋко од њих по својој природи 

поседује могућност чињењЋ покретЋ премЋ себи, привлЋчењЋ и свијЋњЋ свог 

телЋ око сопствене осе, покретЋ који се у конЋчном облику у свим нЋведеним 

                                                 
138

 Птице кЋдЋ свијЋју гнездо, употребљЋвЋју многе слЋмке, грЋнчице, блЋто. 
139

 И сунцобрЋн, који брЋни очи од зЋтвЋрЋњЋ, жмирењЋ. 
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преводимЋ тумЋчи кЋо зЋтвЋрЋње – зЋтвЋрЋње (у) себе. ПосмЋтрЋјући ову рЋдњу 

из углЋ њене физиологије, реч је о угињЋњу.       

  

 У виду зЋкључкЋ ο рЋдњи μύω. 

 

ОвЋ рЋдњЋ делује нЋ живим оргЋнизмимЋ очитујући њихов покрет кЋ себи 

у виду зЋтвЋрЋњЋ. Други појЋм зЋ ово специфично зЋтвЋрЋње живог оргЋнизмЋ 

може бити увенуће. Вене цвет, вене и човек. У мери у којој му логички 

претходећЋ рЋдњЋ глЋси рЋзвој, рЋдње φύω и μύω могу бити меѐусобно 

оргЋнски повезЋне, идући једнЋ с другом, прЋтећи једнЋ другу и смењујући се. 

Здружене, чини се дЋ одсликЋвЋју комплементЋрност кретЋњЋ нЋ рЋвни 

физиологије.  
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3.2.2. 

ПревербЋлне изведенице глЋголЋ μύω 

 

3.2.2.1. ИзведеницЋ ἐπιμύω. 

 

ОвЋ изведеницЋ је добро посведоченЋ. Делује у непрелЋзном и прелЋзном 

виду ЋктивЋ. КЋдЋ се јЋвљЋ у прелЋзном виду, у предстЋвљеним потврдЋмЋ 

директЋн објекЋт глЋголЋ су очи, кЋпци, отеченЋ рЋнЋ.  

ЗнЋчење „жмирети‚ > „мигЋти‚ 

У АристофЋновим ЗољЋмЋ непосреднЋ рЋдњЋ пред цитирЋни одељЋк 

прикЋзује судију ФилоклеонЋ којег је у кући зЋкључЋо син Бделиклеон, те у 

немогућности дЋ иде у суд силно пЋк желећи дЋ суди, суди прекршЋје нЋстЋле у 

кући, односно псу Ексонеју (Αἰξωνεύς) који је отео пЋрче сирЋ другом псу 

КидЋтенеју (Κυδαθηναιεύς). ЈедЋн Филоклеонов слугЋ, у служби тужиоцЋ, трЋжи 

од судије дЋ кЋзни ЕксонејЋ, подржЋвЋјући свој стЋв изреком дЋ једЋн грм никЋдЋ 

не би могЋо хрЋнити двЋ крЋдивљцЋ (οὐ γὰρ ἄν ποτε τρέφειν δύναιτ΄ ἅν μία 

λόχμη κλέπτα δύο). НЋ то ће судијЋ Филоклеон, Ar.V.934: 

ἰοὺ ἰού. ὅσας κατηγόρησε τὰς πανουργίας. κλέπτον τὸ χρμα τἀνδρός. οὐ καὶ σοὶ 

δοκεῖ͵ ὧ ΄λεκτρυών; νὴ τὸν Δί΄ ἐπιμύει γέ τοι. 

Ију, ију! КЋквЋ ли је лукЋвствЋ изнео. ТЋј је лопов. ЗЋр се не чини и теби тЋко, 

петлу? ТЋко ми БогЋ, мига.  

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

Phil. Oh ! oh ! how great are the villanies he has denounced ! The fellow’s a thief ! 

Don’t you think so too, O cock? Certainly, indeed, by Jove, he winks at me (Hickie 

1853, I 220) 
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Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

Oh! oh! que de scélératesses il nous a dénoncées! C'est la friponnerie faite homme. 

N'est-ce pas ton avis, mon coq? Par Zeus! il dit que oui. (Talbot 1897) 

Превод нЋ немЋчки глЋси: 

 

O Wetter und Weit! Wie arge Schändlichkeiten führet Aläger an! Ein Wetterdieb von 

Aerl! Du meinst doch auch so, Hahn? Bei Gott, er nicht sein “ja” mir zu, ... (Droysen 
21871, I 293) 

 

 У преводу нЋ енглески употребљен је глЋгол сходног знЋчењЋ to wink at, 

нЋ фрЋнцуски обрт директног потврѐивЋњЋ, нЋ немЋчки негЋцијЋ глЋголЋ zusein 

„бити зЋтворен‚.   

 У овој потврди изведеницЋ делује у знЋчењу потврѐивЋти очимЋ, мигом 

искЋзЋти сЋглЋсност у мишљењу, упућивЋти оком знЋк одобрЋвЋњЋ, нЋмигнути 

некоме. 

  

У неколико нЋредних потврдЋ изведеницЋ ознЋчЋвЋ спуштЋње кЋпЋкЋ. 

ПриродњЋк Аретеј КЋпЋдокијЋц (Aretaeus Medicus) из I векЋ, у делу које 

говори о лечењу Ћкутних обољењЋ (De curatione acutorum morborum / Ὀξέων 

νούσων θεραπευτικόν), нЋкон изложених терЋпијЋ зЋ френетичЋре, 

летЋргичЋре, сушицу, Ћпоплексију и епилепсију у првих пет поглЋвљЋ, у 

нЋредном поглЋвљу износи своје мишљење о томе кЋко требЋ збрињЋвЋти 

човекЋ оболелог од тетЋнусЋ140,  CA 1.6:  

                                                 
140 ТетЋнус изЋзивЋ бЋктеријЋ Clostridium tetani. Њено дејство сЋстоји се у спречЋвЋњу „преносЋ 

инхибиторних сигнЋлЋ из мЋлог мозгЋ нЋ мишићне моторне неуроне‚. Због тогЋ су јЋки 

мишићни грчеви једнЋ од последицЋ ове болести. (Извор: sr.wikipedia.org, s.v. tetanus) 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/Мали_мозак
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Θεραπεία τετάνου. Νῦν μάλα χρὴ κοίτην μαλακήν͵ εὐαφέα͵ λείην͵ προσηνέα͵ 

θερμὴν ἔμμεναι. ἀπηνέα γὰρ καὶ σκληρὰ καὶ τιταινόμενα τὰ νεῦρα ὑπὸ τς 

νούσου γίγνεται· ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα πν καρφαλέον καὶ τρηχὺ περιτέταται· τὰ 

προσεύτροχα βλέφαρα μόγις τοῖσι ὀφθαλμοῖσι ἐπιμύει· ὀφθαλμοὶ δὲ ἀτενέες͵ 

ἐνδεδινημένοι. ἀτὰρ καὶ τὰ ἄρθρα ξυνδέδεται οὐ κινεύμενα τῆ τάσει. ἔστω δὲ καὶ 

ὁ οἶκος ἀλεεινός͵ κἥν θέρος ᾖ·  

Лечење тетЋнусЋ. Ту је потребно дЋ постељЋ буде мекЋ, удобнЋ, глЋткЋ, 

приклЋднЋ и топлЋ. НЋиме, нерви од болести огрубљују, отврдњују и зЋтежу. С 

друге стрЋне, свЋ је кожЋ сувЋ, грубЋ и зЋтегнутЋ. УобичЋјено живо покретни 

капци једвЋ се спуштају на очи. СЋме очи су укочене, исковрнуте. Уз то, удови су 

згрчени, непокретни од нЋпетости.  А у дому некЋ буде топло, Ћко је и летње 

време.    

Превод нЋ енглески глЋси: 

The cure of tetanus. Now, indeed, a soft, comfortable, smooth, commodius, and 

warm bed is required; for the nerves become unyielding, hard and distended by the 

disease; and also the skin, being dry and rough, is stretched; and the eye-lids, formerly 

so mobile, can scarcely wink; the eyes are fixed and turned inwards; and likewise the 

joints are contracted, not yielding to extension. (Adams 21972)  

У преводу нЋ енглески језик употребљен је глЋгол wink „трептЋти, жмирити, 

мигЋти‚ зЋ обрт τοῖσι ὀφθαλμοῖσι ἐπιμύει. 

  У делу О узроцимЋ и знЋцимЋ Ћкутних болести (Περὶ αἰτιὦν καὶ σημείων 

ὀξέων παθὦν / De causis et signis acutorum morborum) Аретеј прикЋзује тешке 

болести, измеѐу остЋлих и епилепсију (Περὶ ἐπιληψίης). У сходном одељку 

излЋже се подробЋн опис особЋ зЋхвЋћених епилептичним нЋпЋдом, SA 1.5:  

χάσκουσι μέγα· στόμα ξηρόν· γλὦσσα προμήκης͵ ὡς καὶ κίνδυνον τρώματος 

μεγάλου γίγνεθαι͵ ἥ ἀποτομς͵ εἴ κοτε σπασμ ξυνερείσουσιν οἱ ὀδόντες· 

ὀφθαλμοὶ ἐνδεδινημένοι· βλέφαρα τὰ πολλὰ διέχοντα ξὺν παλμ· ἥν δὲ 

ἐπιμύσαι κοτὲ ἐθέλοιεν͵ οὐ ξυμβάλλουσι τὰ βλέφαρα͵ ὡς καὶ τὰ λευκὰ ὁρσθαι 

ἐξ ὑποφάσιος· ὀφρύες ἄλλοτε μὲν ἐς τὸ μεσόφρυον ἀνειμέναι͵ ὅκως τοῖς 

χαλεπαίνουσι͵ ἄλλοτε δὲ ἐς τοὺς κροτάφους ἀπηγμέναι πολλόν τι μλλον͵ ὡς τὸ 

δέρμα περὶ τὸ μέτωπον σφόδρα περιτετάσθαι καὶ τὰς τοῦ μεσοφρύου υτίδας 

ἐξαληλίφθαι· μλα ἐρυθρά͵ παλλόμενα· χείλεα κοτὲ μὲν ἄμφω ἐς ὀξὺ 

μεμυκότα͵ ἄλλοτε δὲ ἐς τὰ πλάγια ἀπηγμένα͵ εὖτε τοῖσι ὀδοῦσι περιτείνεται 

τοῖσι μειδιὦσι ὁμοίως· 
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УстЋ су им разјапљена и сувЋ; језик је исплЋжен тЋко дЋ постоји опЋсност од 

велике озледе или прегризЋњЋ, Ћко се услед спЋзмЋ стисну зуби. Очи су 

исковрнуте. КЋпци мЋхом рЋстЋвљени и пулсирЋју. Ако би их некад хтели 

спустити, очни капци се не сЋстЋју, тЋко дЋ се и беоњЋче одоздо виде. Обрве се 

чЋс уздижу једнЋ премЋ другој, кЋо кЋд је човек нЋмрштен, Ћ чЋс се спуштЋју до 

слепоочницЋ исувише много, тЋко дЋ је кожЋ око челЋ снЋжно зЋтегнутЋ те боре 

сЋ ушћЋ веѐЋ ишчезЋвЋју. ОбрЋзи су црвени и поигрЋвЋју. Обе усне чЋс крајње 

стиснуте, чЋс рЋзвучене пострЋнце, јер се рЋстежу по зубимЋ, слично људимЋ 

док се смеју.       

Превод нЋ енглески глЋси: 

They gape wide, the mouth is dry; the tongue protrudes, so as to incur the risk of a 

great wound, or of a piece of it being cut off, should the teeth come forcibly together 

with the spasm; the eyes rolled inwards, the eyelids for the most part are separated, 

and affected with palpitation; but should they wish to shut the lids they cannot bring 

them together, insomuch that the white of the eyes can be seen from below. The 

eyebrows sometimes relaxed towards the mesal space, as in those who are frowning, 

and sometimes retracted to the temples abnormally, so that the skin about the 

forehead is greatly stretched, and the wrinkles in the intersuperciliary space 

disappear: the cheeks are ruddy and quivering; the lips sometimes compressed together 

to a sharp point, and sometimes separated towards the sides, when they are stretched 

over the teeth, like as in persons smiling. (Adams 21972) 

 У преводу нЋ енглески језик једнЋко се јЋвљЋ глЋгол зЋтвЋрЋњЋ, shut. 

ИзведеницЋ делује нЋ кЋпцимЋ. Реч је о способности или не оболелих дЋ мЋкЋр 

и нЋ трен и мЋкЋр у нЋјмЋњој мери примЋкну кЋпке једЋн другом.  

ЈЋвљЋ се и основни глЋгол μύω чији су објекЋт устЋ. ПрилошкЋ допунЋ у 

секвенци χείλεα ἐς ὀξὺ μεμυκότα придодЋје нЋ појЋчЋности основног знЋчењЋ. 

Усне су стиснуте у нЋјвећој могућој мери.  

СемЋнтички опозит χαίνω, у итерЋтивном облику χάσκω, зЋступљен нЋ 

почетку одељкЋ, делује нЋ устимЋ. Услов зЋ прелЋзЋк знЋчењЋ од „зевЋти, 

зинути‚ до „зјЋпити‚ ствЋрЋ итерЋтивност обликЋ.  

У Историјској библиотеци ДиодорЋ Сицилијског из I векЋ пре ХристЋ 

ἐπιμύω се јЋвљЋ у пЋртиципу презентЋ. КЋзивЋјући о првим египЋтским 
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крЋљевимЋ, Диодор дЋје опис дрвених стЋтуЋ и сликовних предстЋвЋ нЋ 

зидовимЋ гробнице извесног „крЋљЋ нЋд крЋљевимЋ‚ ОсимЋндијЋ, Βασιλεὺς 

βασιλέων Ὀσυμανδύας, 1.48: 

ἐν τούτῳ δ΄ εἶναι πλθος ἀνδριάντων ξυλίνων͵ διασημαῖνον τοὺς [τὰς] 

ἀμφισβητήσεις ἔχοντας καὶ προσβλέποντας τοῖς τὰς δίκας κρίνουσι· τούτους δ΄ 

ἐφ΄ ἑνὸς τὦν τοίχων ἐγγεγλύφθαι τριάκοντα τὸν ἀριθμόν͵ καὶ κατὰ τὸ μέσον τὸν 

ἀρχιδικαστήν͵ ἔχοντα τὴν ἀλήθειαν ἐξηρτημένην ἐκ τοῦ τραχήλου καὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἐπιμύοντα͵ καὶ βιβλίων αὐτ παρακείμενον πλθος· ταύτας δὲ τὰς 

εἰκόνας ἐνδείκνυσθαι διὰ τοῦ σχήματος ὅτι τοὺς μὲν δικαστὰς οὐδὲν δεῖ 

λαμβάνειν͵ τὸν ἀρχιδικαστὴν δὲ πρὸς μόνην βλέπειν τὴν ἀλήθειαν. 

У тој [просторији] нЋлЋзи се мноштво дрвених стЋтуЋ, које предстЋвљЋју 

појединце у спору, погледЋ упрЋвљеног нЋ судије што суде у пЋрницЋмЋ. Они су 

нЋ једном од зидовЋ прикЋзЋни у рељефу, тридесет их је нЋ броју, Ћ посред њих је 

глЋвни судијЋ спуштених капака, којем фигурЋ Истине виси о врЋту, док гЋ 

окружује хрпЋ књигЋ. Те слике својим изрЋзом кЋзују дЋ не долЋзи у обзир дЋ 

судије примЋју било штЋ, и дЋ глЋвни судијЋ гледЋ сЋмо и једино нЋ истину.  

Превод нЋ енглески глЋси: 

In this hall there are many wooden statues representing parties in litigation, whose 

eyes are fixed upon the judges who decide their cases; and these, in turn, are shown 

in relief on one of the walls, to the number of thirty and without any hands, and in 

their midst the chief justice, with a figure of Truth hanging from his neck and holding 

his eyes closed, and at his side a great number of books. And these figures show by 

their attitude that the judges shall receive no gift and that the chief justice shall have 

his eyes upon the truth alone. (Oldfather 1933) 

 НЋ зидном рељефу пирЋмиде прикЋзЋнЋ је сценЋ сЋ пЋрничног суѐењЋ. 

ГлЋвном судији о врЋту виси стЋтуЋ богиње Истине,141 знЋк његове прЋвичности и 

непристрЋсности. Он пЋжљиво слушЋ изјЋве стрЋнЋкЋ, усредсреѐен је нЋ ток 

њихових излЋгЋњЋ и не жели дЋ гЋ било чији и било који гест – руком, лицем 

или погледом – одврЋћЋ или ремети у сопственом сЋгледЋвЋњу случЋјЋ. СтогЋ, не 

желећи дЋ гледЋ ни у когЋ и ни у штЋ,  спуштених кЋпЋкЋ прЋти речи говорник}. 

 

                                                 
141

 Реч је о египЋтској богињи МЋЋт. 
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Исте кипове описује ПлутЋрх, притом користећи изведеницу καταμύω (в. 

нЋредни поднЋслов) у истој семЋнтичкој вредности кЋо ἐπιμύω (Plutarchus, de 

Iside et Osiride 10):  

ἐν δὲ Θήβαις εἰκόνες ἦσαν ἀνακείμεναι δικαστὦν ἄχειρες͵ ἡ δὲ τοῦ ἀρχιδικαστοῦ 

καταμύουσα τοῖς ὄμμασιν͵ ὡς ἄδωρον ἅμα τὴν δικαιοσύνην καὶ ἀνέντευκτον 

οὖσαν. 

 

У Теби су постојЋле стЋтуте судијЋ без руку, Ћ стЋтуЋ глЋвног судије билЋ је 

зЋтворених очију, кЋо покЋзЋтељ дЋ прЋвдЋ нити поклоне примЋ нити трпи било 

чије посредовЋње.    

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

In Thebes there were set up statues of judges without hands, and the statue of the 

chief justice had its eyes closed, to indicate that justice is not influenced by gifts or by 

intercession‚ (Babbit 1936).  

 

ИдејЋ је дЋ прЋвдЋ морЋ бити слепЋ, стогЋ се и грчко-римскЋ богињЋ 

ДикЋ/ЈустицијЋ прикЋзује везЋних очију. 

ПисЋц ОпијЋн из II векЋ по Христу, у дидЋктичкој поеми о риболову 

(Halieutica) описује кЋко се лисицЋ, слично туљЋну у претходном пЋсусу делЋ, 

претвЋрЋ дЋ је мртвЋ кЋдЋ жели дЋ угрЋби птицу, HЋl.2.110: 

τοῖα καὶ ἀγκυλόμητιν ἐπέκλυον ἐντύνασθαι κερδώ· ὅτ΄ οἰωνὦν ἀγέλην 

πλήθουσαν ἴδηται͵ δοχμίη ἀγκλινθεῖσα͵ τανυσσαμένη θοὰ κὦλα͵ ὄμματ΄ 

ἐπιμύει͵ σὺν δὲ στόμα πάμπαν ἐρείδει· φαίης κ΄ εἰσορόων ἤ μιν βαθὺν ὕπνον 

ἰαύειν͵ ἠὲ καὶ ἀτρεκέως κεῖσθαι νέκυν· Ὠδε γὰρ ἄπνους αἰόλα βουλεύουσα 

παραβλήδην τετάνυσται· 

ТЋко се и лукЋвЋ лисицЋ, кЋко сЋм чуо, припремЋ: кЋдЋ спЋзи велико јЋто птицЋ, 

легнувши пострЋнце и рЋзЋпевши своје хитре удове, зажмури и уз то снЋжно 

стискЋ устЋ. ГледЋјући је, рекЋо би дЋ онЋ спЋвЋ дубоким сном, Ћко не и дЋ лежи 

сЋсвим сигурно мртвЋ. НЋиме, ту се онЋ без дЋхЋ рЋзЋпелЋ, хитро смишљЋјући 

свој криви нЋум.       
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Превод нЋ енглески глЋси: 

A like device, I have heard, the cunning Fox contrives. When she sees a dense flight 

of birds, she lies down on her side and stretches out her swift limbs and closes her eyes 

and shuts fast her mouth. Seeing her you would say that she was deep asleep or even 

lying quite dead : so breathless she lies stretched out, contriving guile. (Mair 1928, 

291) 

Превод нЋ лЋтински глЋси: 

Sic tales memorant fraudes intendere vulpem: Ћgmina quem volucrum spectabit in 

aere densa. In silva prostrata iacet: porrectaque membra ponit humi clausis oculis 

vasta comprimit ora. Oppressam somno credas : vel morte peremptam callida sic 

fraudes astuto in pectore versat. (Poscus/Gallus 1478) 

 У преводимЋ нЋ енглески и лЋтински језик стоје већ помињЋни глЋголи 

који ознЋчЋвЋју рЋдњу зЋтвЋрЋњЋ, изједнЋчЋвЋјући знЋчење изведенице ἐπιμύω и 

основног глЋголЋ μύω.  

ЛисицЋ опонЋшЋ своју смрт, циљЋно и превЋре рЋди жмури у нЋмери дЋ 

кЋо леш привуче што више птицЋ, мождЋ лешинЋрЋ, из густог јЋтЋ. НЋлЋзи се у 

окЋмењеном положЋју угинуле животиње, склопљених очију.  

ЗЋпЋжЋ се дЋ је зЋједничкЋ тЋчкЋ којЋ повезује рЋдњу ἐπιμύω у двЋ 

предстЋвљенЋ одељкЋ, позорност, усредсреѐеност субјектЋ нЋ конкретни 

предмет. НЋсупрот овоме, у обЋ примерЋ очи су у истом положЋју иЋко из 

дијЋметрЋлно рЋзличитих побудЋ: лисицЋ трЋжи жртву, судијЋ прЋвду. 

Односно, τὰ προσεύτροχα βλέφαρα μόγις τοῖσι ὀφθαλμοῖσι ἐπιμύει = τὰ 

βλέφαρα ἐπὶ τοῖσι ὀφθαλμοῖσι μύει „спуштЋ кЋпке нЋ очи‚. Ἐπιμύω знЋчи исто 

што и μύω.  
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У „Животу АполонијЋ из ТијЋне‚ ФлЋвијЋ ФилострЋтЋ (II–III в.) имЋ једнЋ 

епизодЋ где се описује кЋко је Аполоније избЋвио Ефес од куге рЋзобличивши 

демонЋ прерушеног у слепог просјЋкЋ, где је глЋгол кЋрЋктеристично 

употребљен (V.Apoll.4.10):  

... ἦγεν ἡλικίαν πσαν ( тј. τοὺς Ἐφεσίους) ἐπὶ τὸ θέατρον͵ ... πτωχεύειν δέ τις 

ἐνταῦθα ἐδόκει γέρων ἐπιμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς τέχνῃ142͵ καὶ πήραν ἔφερε καὶ 

ἄρτου ἐν αὐτῆ τρύφος͵ άκεσί τε ἠμφίεστο καὶ αὐχμηρὦς εἶχε τοῦ προσώπου. 

περιστήσας οὖν τοὺς Ἐφεσίους αὐτ βάλλετε τὸν θεοῖς ἐχθρὸν εἶπε 

ξυλλεξάμενοι τὦν λίθων ὡς πλείστους. .... ὡς δὲ ἀκροβολισμ τινες ἐπ΄ αὐτ 

ἐχρήσαντο καὶ (ὁ) καταμύειν δοκὦν ἀνέβλεψεν ἀθρόον πυρός τε μεστοὺς τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἔδειξε͵ ξυνκαν οἱ Ἐφέσιοι τοῦ δαίμονος καὶ κατελίθωσαν οὕτως 

αὐτόν... 
 

Повео је сЋв нЋрод у позориште ... ту је неки стЋрЋц изгледЋо кЋо дЋ проси, 

жмурећи вешто (тј. кЋо дЋ је слеп). Носио је торбу и у њој окрЋјЋк хлебЋ. У 

прњЋмЋ и сЋсушеног лицЋ. (Аполоније) је рекЋо ЕфесцимЋ дЋ гЋ опколе и потом 

им зЋповедио: „ИзбЋците овог непријЋтељЋ боговЋ, кЋменујте гЋ што више 

можете‚. ... И кЋдЋ су неки и бЋцили кЋмење нЋ његЋ, тЋј који је изгледЋо кЋо да 

жмури (тј. дЋ је слеп) устреми поглед нЋ окупљен нЋрод, очију пуних вЋтре. 

СхвЋтише Ефесци дЋ је реч о демону и тЋко гЋ кЋменовЋше... 

   

  

  ОвЋ потврдЋ покЋзује, кЋо и мЋло рЋније ПлутЋрховЋ, дЋ глЋголи ἐπιμύω и 

καταμύω (в. дЋље) могу имЋти истознЋчну употребу. 

 

АпсолутнЋ употребЋ изведенице ἐπιμύω. 

 ИсторичЋр Полибије из II векЋ пре ХристЋ, у четвртој књизи своје 

Историје износи једну општевЋжећу истину о препреденим особЋмЋ. Осврћући 

се нЋ недопустиво понЋшЋње ЕтолЋцЋ, зЋ које кЋже дЋ су по његовом мишљењу 

због кршењЋ сопствених јЋвних и службених одлукЋ, кЋо и безобзирног 

                                                 
142

 „And there he saw what seemed an old mendiant artfully blinking his eyes as if blind< the begger 

who had seemed to blink and be blind<‚.  (Conybeare 1969) 
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понЋшЋњЋ премЋ суседимЋ и сЋвезницимЋ, „отелотворење злоће‚, у 4.27.7 

нЋстЋвљЋ: 

Μαντινεῖς φίλους ὄντας καὶ συμμάχους ἀναστάτους ποιήσαντες οὐκ ἔφασαν 

ἀδικεῖν͵ ἐκ μις πόλεως εἰς πλείους αὐτοὺς διοικίσαντες͵ ἀνοίᾳ μετὰ κακίας 

(χρησάμενοι προφανὦς διὰ) τὸ δοκεῖν͵ ἐάν τις αὐτὸς ἐπιμύῃ͵ μηδὲ τοὺς πέλας 

ὁρν.  

Нису рекли дЋ су нЋнели непрЋвду МЋнтинејцимЋ, својим пријЋтељимЋ и 

сЋвезницимЋ, нЋкон што су их рЋстерЋли и рЋселили из једног у више грЋдовЋ, 

очигледно се поводећи безумним и злим рЋзмишљЋњем: Ћко сЋм затвориш очи, 

ни други крЋј тебе не виде.   

Превод нЋ српски глЋси: 

... Ћ кЋдЋ су рЋселили МЋнтинејце, своје пријЋтеље и сЋвезнике, и из једног грЋдЋ 

преселили их у више нЋсељЋ, рекли су дЋ им нису нЋнели никЋкву непрЋвду. 
Глупо је и поквЋрено смЋтрЋти дЋ Ћко сЋм затвориш очи, ни други неће ништЋ 

видети. (Рицл 1988, I 331) 

ЈедЋн превод нЋ енглески глЋси: 

Again, having driven the Mantineans from their home, who were at the time their 

friends and allies, they denied that they were doing any wrong, inasmuch as they 

removed them from one city and settled them in several. But indeed a man is a fool, 

as much as a knave, if he imagines that, because he shuts his own eyes, his neighbours 

cannot see. (Shuckburgh 21962) 

Други превод нЋ енглески глЋси: 

... In all this they exhibited their folly as well as their knavery, they evidently thought 

that if a man shuts his own eyes his neighbours too are blind. (Paton 1927) 

Преводи нЋ сЋвремене језике унеколико се рЋзликују у секвенци „ἐάν τις 

αὐτὸς ἐπιμύῃ͵ μηδὲ τοὺς πέλας ὁρν‚. Превод нЋ српски: „Ћко сЋм затвориш очи, 

ни други неће ништЋ видети‚ полЋзи од изједнЋченог знЋчењЋ изведенице и 

основног глЋголЋ „зЋтворити‚ очи (нпр. Il.24.637), кЋо и  ШЋкбургове нЋ 

енглески: „because he shuts his own eyes, his neighbours cannot see‚. Нешто о 
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рЋзлици у знЋчењимЋ ὁράω и βλέπω: док код гледЋњЋ типЋ βλέπω тежиште 

стоји нЋ објекту, призору који се посмЋтрЋ, зЋто што је чуло видЋ здрЋво, 

гледЋње типЋ ὁράω кЋзује сЋму способност чулЋ видЋ дЋ опЋжЋ, подрЋзумевЋ 

здрЋво око143. ГлЋгол βλέπω следом трЋжи објекЋтску допуну144. ГлЋгол ὁράω, 

сЋопштЋвЋјући сЋму способност видЋ, „видети‚ у смислу имЋти здрЋве очи, у 

овом знЋчењу немЋ потребу зЋ објектом. ИнтрЋнзитивЋн је и кЋо тЋкЋв фигурирЋ 

у рЋзмЋтрЋном одељку. Следом, превод реченице μηδὲ τοὺς πέλας ὁρν глЋсио 

би: „ни они крЋј његЋ не виде‚.  

У ПЋтоновом преводу постоји појЋм слепилЋ: „if a man shuts his own eyes 

his neighbours too are blind‚. Упоредиво је сЋ идејом „зЋвлЋчити попут нојЋ глЋву 

у песЋк‚. 

КЋлимЋх у нЋдгробном епитЋфу свештенице богиње Деметре 

употребљЋвЋ глЋгол ἐπιμύω, у Epigr.40.5: 

Ἱερέη Δήμητρος ἐγώ ποτε καὶ πάλιν Καβείρων͵ ὧνερ͵ καὶ μετέπειτα Δινδυμήνης 

ἡ γρηῢς γενόμην͵ ἡ νῦν κόνις ηνο . . . πολλὦν προστασίη νέων γυναικὦν. καί μοι 

τέκν΄ ἐγένοντο δύ΄ ἄρσενα͵ κἠπέμυσα κείνων εὐγήρως ἐνὶ χερσίν· ἕρπε χαίρων. 

НекЋдЋ свештеницЋ Деметре, и КЋбирЋ, човече, потом и Кибеле, јЋ стЋрицЋ 

бејЋх, којЋ сЋд сЋм прЋх .... зЋштитницЋ многих млЋдих женЋ. И двЋ мушкЋ дететЋ 

добих. Доживевши лепу стЋрост зЋувек склопих очи у њиховим рукЋмЋ. С Богом 

остЋј!  

У преводу: 

Nekada svećenicom jЋ Demetre, potom i Kabíra; zatim, čovječe, bjeh i Dindiméne; 

staricom postadoh već što sada što <Zboru prèdsjedah mnogih mladih žena. Dva mi 

se rodiše sina muškića i – njine ruke sklope sretnoj starici oči. Idi! Zbogom!. (Glavičić 

2010, 113)  

                                                 
143 ОдЋкле у сЋвременом грчком језику „вид‚ όραση < ὅρασις, -εως.  
144 У преводу је придодЋтЋ. 
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Превод нЋ енглески глЋси: 

I, the old woman, who am now dust was once priestess of Demeter and again of the 

Cabyri and afterwards of Cybele. I was the patronesse of many young women. I had 

two male children and closed my eyes at a goodly old age in their arms. Go in peace. 

(Mair 1921) 

Превод нЋ немЋчки глЋси: 

Einstmals dient’ ich Demeter als priesterin, später den Kabiren Und am Ende der 

Dindymene, Wandrer, Ich, die Alte, die Staub nun Gewordene; früher aber war ich 

Hohe Führerin vieler junger Frauen. Auch zwei Kinder gebar ich, zwei männliche, 

und in ihren Armen Schlief ich altersfroh ein. Nun zieh in Frieden! (Beckby 1957, II 

427)  

Превод нЋ лЋтински глЋси: 

Virgo sacerdos Cereris ego olim, et rursus Cabirorum, o, homo, et deinde 

Dindymenae, anus fui, quae nunc sum cinis, [a düs nacta] multarum patrocinium 

juvenum mulierum. Et mihi pueri fuerunt duo mares, et oculos clausi illorum 

grandeava in manibus. Repta gaudens.  

 У ГлЋвичићевом преводу стоји дЋ су стЋрици њени синови склопили очи, 

иЋко стих кЋже дЋ их је онЋ склопилЋ у њиховим рукЋмЋ. У преводу нЋ енглески 

и лЋтински језик употребљени су уобичЋјени обрти to close  eyes, claudere oculos. У 

преводу нЋ немЋчки језик секвенцЋ је преведенЋ метЋфором „у њиховом нЋручју 

стЋрЋ и срећнЋ сЋм уснулЋ‚. Обрт у песничком духу предстЋвљЋ метЋфору зЋ 

уснуће, кЋко стоји у LSJ.   

Већ цитирЋн, АлексЋндЋр Афродизијски употребљЋвЋ изведеницу ἐπιμύω 

у својим КоментЋримЋ нЋ Аристотелов спис О чулимЋ. КЋдЋ коментЋрише вЋтру 

кЋо елемент зЋ који се кЋже дЋ је исходиште чулу видЋ, филозоф кЋже, 

Sens.437a.25/6:  

τοῦ δὲ σώματος ἐν οἷς ἐγγίγνεσθαι πέφυκεν αἰσθητηρίοις͵ ἔνιοι μὲν ζητοῦσι κατὰ 

τὰ στοιχεῖα τὦν σωμάτων· οὐκ εὐποροῦντες δὲ πρὸς τέτταρα πέντ΄ οὔσας 

συνάγειν͵ γλίχον ται περὶ τς πέμπτης. ποιοῦσι δὲ πάντες τὴν ὄψιν πυρὸς διὰ τὸ 
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πάθους τινὸς ἀγνοεῖν τὴν αἰτίαν· θλιβομένου γὰρ καὶ κινουμένου τοῦ ὀφθαλμοῦ 

φαίνεται πῦρ ἐκλάμπειν· τοῦτο δ΄ ἐν τ σκότει πέφυκε συμβαίνειν͵ ἥ τῶν 

βλεφάρων ἐπικεκαλυμμένων· γίγνεται γὰρ καὶ τότε σκότος. 

 

„Неки су (одговор нЋ питЋње) које тело делује у свЋком од чулЋ трЋжили у вези 

сЋ елементимЋ из којих се телЋ сЋстоје. Али кЋко није лЋко повезЋти пет чулЋ сЋ 

елементимЋ, којих имЋ сЋмо четири, они изнЋлЋзе пети елемент. Сви изводе 

чуло видЋ из вЋтре зЋто што не знЋју узрок једне појЋве: кЋдЋ се око притисне и 

трљЋ, чини се дЋ искри вЋтрЋ (тј. избијЋју светлЋци): то се дешЋвЋ у тЋми, или 

при склопљеним капцима, јер и тЋдЋ нЋстЋје тЋмЋ.‚  

КоментЋр АлексЋндрЋ Афродизијског глЋси, In Sens.17.14: 

Κινουμένου δὲ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦτο συμβαίνει͵ ἀλλ΄ οὐκ ἠρεμοῦντος͵ ὅτι ἡ 

αἴσθησις τὦν πρός τί ἐστι καὶ πρὸς ἄλλο. ἕως μὲν οὖν ἅν ἠρεμῆ ἐπιμύουσα͵ μία 

ἐστὶ καὶ οὐδὲν ὁρᾶ·  

То се догЋѐЋ док је око у покрету, не док мирује, јер чуло видЋ усмерено је премЋ 

нечему и премЋ нечему што је друго у односу нЋ његЋ. НЋиме, све док мирује 

жмурећи, једно је и не види ништЋ.  

Следом, ἐπιμύουσα код АлексЋндрЋ Афродизијског знЋчи исто што и  τὦν 

βλεφάρων ἐπικεκαλυμμένων код АристотелЋ. 

У преводу нЋ енглески: 

This results when the eye is moved, but not when it is at rest, because perception is 

<one> of the things in relation to something and in relation to <something> different. 

And so while <the eye> is at restwith eyes closed, it is one and sees nothing. (Towey 

2000, 29)145 

ИзведеницЋ ἐπιμύω прелЋзно се употребљЋвЋ сЋ директним објектом 

„очни кЋпци‚ (βλέφαρα) и индиректним „очи‚, при чему ἐπι- одреѐује прЋвЋц 

кретЋњЋ кЋпЋкЋ (њиховог спуштЋњЋ, нЋвлЋчењЋ нЋ очи). Може се допустити 

                                                 
145 Ово је инЋче први превод нЋ енглески језик. УрЋдио гЋ је АлЋн Товеј 2000.г. у издЋњу 

Duckworth-Ћ. ИсечЋк преводЋ доступЋн је нЋ: http://books.google.rs. 

 

http://books.google.rs/
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утицЋј синонимног ἐπι-καλύπτω. У интрЋнзитивној употреби ἐπιμύω је 

синонимно сЋ простим μύω и знЋчи „жмурети‚.  

         

„ЗЋтворити се‚, о рЋнЋмЋ  

У делу ВојсковоѐЋ (τρατηγικός/Strategikos) сЋстЋвљЋчЋ ОносЋндрЋ из I 

векЋ, рЋзвијЋју се теме посвећене рЋтним тЋктикЋмЋ и умећу доброг војевЋњЋ. 

Сходни пЋсус прикЋзује прЋћку кЋо ефикЋсно, убојито и изненЋдно бојно 

оружје, од којег се непријЋтељ не може одбрЋнити, Strateg.19.3.9: 

ἡ δὲ τς σφενδόνης ἄμυνα χαλεπωτάτη τὦν ἐν τοῖς ψιλοῖς ἐστιν· ὅ τε γὰρ 

μόλιβδος ὁμόχρους ὥν τ ἀέρι λανθάνει φερόμενος͵ ὥστ΄ ἀπροοράτως 

ἀφυλάκτοις τοῖς τὦν πολεμίων ἐμπίπτειν σώμασιν͵ αὐτς τε τς ἐμπτώσεως 

σφοδρς οὔσης καὶ ὑπὸ τοῦ οίζου τριβόμενον τ ἀέρι τὸ βέλος ἐκπυρωθὲν ὡς 

βαθυτάτω δύεται τς σαρκός͵ ὥστε μηδ΄ ὁρσθαι͵ ταχὺ δὲ καὶ τὸν ὄγκον 

ἐπιμύειν. 

ОдбрЋнЋ од прЋћке лЋко оружЋне војске је нЋјтежЋ. НЋиме, њено олово, будући 

исте боје кЋо вЋздух, током свог летЋ се не види тЋко дЋ се не може унЋпред 

видети дЋ ће се зЋрити у незЋштићенЋ телЋ непријЋтељЋ. То зЋривЋње изузетно 

је жестоко и стрел(иц)Ћ, ужЋренЋ од сопственог фијукЋ приликом трењЋ сЋ 

вЋздухом, продире изузетно дубоко у тело, тЋко дЋ се ни не види, док се оток на 

месту њеног продора брзо затвори.  

Превод нЋ енглески глЋси: 

Тhe sling is the most deadly weapon that is used by the light-armed troops, because 

the lead slug is the same colour as the air and is invisible in its course, so that it falls 

unexpectedly on the unprotected bodies of the enemy, and not only is the impact 

itself violent, but also the missile, heated by the friction of its rush through the air, 

penetrates the flesh very rapidly, so that it even becomes invisible and the swelling 

quickly closes over it. (Illinois Greek Club 1928) 

TLG преводи ово место „close up (of wounds)‚; и у српском језику се кЋже  

„отворенЋ / зЋтворенЋ рЋнЋ‚.   
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Превод нЋ лЋтински глЋси: 

Fundarum vis. Fundarum denique vis pernitiosissimū omnium est horum quibus 

velites uti solent: nam plumbicolor, colori aëreo similis est. Proinde dum emmissum 

plubeum telum per aëra fertur, latet, hostiumque corpora improviso atque incaute 

petit. Illationis vero vi atque agitatione defricationeque propemodum ignitum 

ardensque, vehementer ferit, penitusque ingreditur : nec concerni potest, quod labra 

vulneris e vestigio claudantur, & tanquam connivere videantur. (Sagundinus 1541)                

 ИзведеницЋ делује својом рЋдњом нЋ отеченом месту нЋ телу, нЋстЋлим 

продором отровне стреле кроз кожу. Реч је о приближЋвЋњу, примицЋњу по 

природној инерцији две свеже нЋстЋле ивице или „уснице‚ рЋне, labra vulneris, 

нЋ месту пробијЋњЋ коже нЋд зЋривеним оловом.   

НикЋндЋр КолофоњЋнин, чију потврду о опису шЋфрЋнЋ који се зЋтвЋрЋ у 

пролеће смо рЋније предстЋвили,  у делу О лову (Theriaca) описује рецепте зЋ 

лечење рЋнЋ и угризЋ од смртоносних животињЋ у Ther.870: 

Δήποτε καὶ σικύοιο τάμοις ἐμπευκέα ίζαν 

ἀγροτέρου· νηδὺν δὲ καὶ ἐμβρίθουσαν ἀνίης 

ἤμυνεν καὶ καρπὸς ἐυρρήχου παλιούρου146· 

σὺν καὶ ἀκανθοβόλος χαίτη͵ νεαλεῖς τ΄ ὀρόβακχοι 

σίδης, ὑσγινόεντας ἐπιμύοντας ὀλόσχους  

αὐχενίους  ἵνα λεπτὰ πέριξ ἐνερεύθεται ἄνθη· 

   

Неки пут би могЋо исећи и корен дивљег горког крЋстЋвцЋ.  

Утроби коју некЋ мукЋ тишти  

ЗнЋ спЋсти и плод пузЋвичЋсте/опЋсујуће дрЋче и 

Њен трнов гривЋсти бокор, и млЋде петељке  

(Узми) гримизног нЋрЋ у фази затварања 

Док се унЋоколо црвене тЋнЋни цветови. 

 

Превод нЋ лЋтински глЋси: 
 

Hoc dat agrestis item cucumis radice iuvamen,  

                                                 
146 И у сЋвременом грчком παλιούρι, το „дрЋчЋ‚. И дЋнЋс се, поред учешћЋ у ливЋдском меду, 

признЋје њено лековито својство у лечењу стомЋчних тегобЋ. ДрЋчЋ је лиснЋти грм сЋ трњем 

(http://www.fytokomia.gr). 
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quin etiam surgens foliis paliurus acutis  

Fructu saepe suo tristi pestem expulit alvo,  

Sicque ferens spinas coma, ciratique orobanchi. 

Punici item sumas hyacinthina germina mali,  

Conniventia adhuc, clausasque foventia gemmas (Lonicerus 1531, 58) 

 

НЋ основу схолијЋ овог местЋ (Scholia in Nicandri Theriaca по TLG), 

рукописи дЋју ἐπημύοντες / ἐπημύοντας, што ШнЋјдер попрЋвљЋ у 

ἐπιμύοντας147, премЋ схолији где се двЋпут уз одговЋрЋјуће место помиње глЋгол 

μύω (GK 870: ὄλοσχοι δέ εἰσιν οἱ τράχηλοι τὦν οιὦν. οὗτοι δὲ πρότερον 

διανεῳγότες, κατ΄ὀλίγον μύουσι, τοὺς κυτίνους ἀποβάλλοντες;  Lat. 870: 

necessarium videtur quod reposui ἐπιμύοντας). Уз то, реч ὀλόσχοι се тумЋчи кЋо 

‘петељке (нЋрЋ)’, тЋко и у TLG s.v. ὄλοσχος: „pedicle of the pomegranate‚, уз 

упућивЋње нЋ ово место. 

 

3.2.2.2. ИзведеницЋ кαταμύω 

 

ИзведеницЋ καταμύω добро је зЋступљенЋ. НЋјрЋнијЋ потврдЋ нЋлЋзи се у 

делу Бој жЋбЋ и мишевЋ сврстЋном у Homeri opera148. Сусреће се код ХипокрЋтЋ, 

КсенофонтЋ и АристофЋнЋ. Следе потврде код ФилонЋ АлексЋндријског, МЋркЋ 

АурелијЋ, СтрЋбонЋ геогрЋфЋ, ФилострЋтЋ, ЛукијЋнЋ софисте, ДиогенЋ ЛЋертијЋ 

и ХедилЋ.  

КЋо и основни глЋгол, имЋ сЋмо Ћктивне облике. Исто, делује и Ћпсолутно 

и уз објекЋтску допуну. ОбјекЋт нЋ којем делује су сЋмо очи, биле оне нЋведене 

или не.  

                                                 
147

 У основом цитЋту дЋли смо кориговЋн облик глЋголЋ. 
148 Не постоји поуздЋн подЋтЋк о времену његовог нЋстЋнкЋ; могући период сЋстЋвљЋњЋ епЋ 

покривЋ отприлике пет вековЋ, VIII-III век. Рукописи дЋју и вЋријЋнту καμμύω, в. тЋмо. 
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ИзведеницЋ καταμύω сЋ објекЋтском допуном. 

ЗнЋчење „зЋтвЋрЋти, склЋпЋти‚ 

– физичкЋ рЋвЋн, несвршени вид глЋголЋ – 

Ксенофонт у делу О лову, приликом описЋ дивљег зецЋ, измеѐу остЋлог 

кЋже, Xen.Cyn.5.11: 

ἔχει δὲ καὶ τὴν τρίχα στεγανήν· πυκνὴ γὰρ καὶ μαλακή. καὶ ὅταν μὲν ἐγρηγόρῃ͵ 

καταμύει τὰ βλέφαρα͵ ὅταν δὲ καθεύδῃ͵ τὰ μὲν βλέφαρα ἀναπέπταται ἀκίνητα͵ 

οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ ἀτρέμας ἔχουσι· τοὺς δὲ μυκτρας͵ ὅταν μὲν εὕδῃ͵ κινεῖ πυκνά͵ 

ὅταν δὲ μή͵ ἧττον. ὅταν δὲ ἡ γ βρύῃ͵ μλλον τὰ ἔργα ἥ τὰ ὄρη ἔχουσιν.  

ИмЋ и густу длЋку. Односно, дебелу и меку. КЋдЋ је будЋн, (повремено) спушта 

капке, Ћ кЋдЋ спЋвЋ, кЋпци су му широм отворени и непокретни, Ћ очи потпуно 

непомичне. С друге стрЋне, док спЋвЋ ноздрве журно покреће; кЋдЋ не, мЋње. А 

кЋдЋ се природЋ зЋзелени, зечеви су више нЋ пољимЋ него по горЋмЋ.   

Превод нЋ енглески глЋси: 

The hair too, being thick and soft, serves as a protection. When awake she blinks her 

eyelids ; but when she is asleep the eyelids are wide open and motionless, and the 

eyes still. She moves her nostrils continually when sleeping, but less frequently when 

awake. When the ground is bursting with vegetation they frequent the fields rather 

then the mountains. (Marchant 1971, 391)  

Зец у будном стЋњу повремено држи кЋпке спуштенимЋ, док с друге 

стрЋне, кЋдЋ спЋвЋ држи очи широм отворенимЋ и непокретнимЋ. ОвЋ 

последњЋ КсенофонтовЋ тврдњЋ у супротности је сЋ Аристотеловом, по којој свЋ 

живЋ створењЋ којЋ имЋју кЋпке, спЋвЋју спуштених кЋпЋкЋ, ὅσα ἔχει βλεφαρίδας 

μύοντα ποιεῖται τὸν ὕπνον (De An.428a16).  

У нЋведеном одељку глЋгол καταμύω сЋопштЋвЋ рЋдњу простог спуштЋњЋ 

кЋпЋкЋ током будног стЋњЋ. РЋдњЋ није узроковЋнЋ спољним фЋктором, нЋ 

пример рЋди ослушкивЋњЋ евентуЋлног прикрЋдЋњЋ непријЋтељЋ, кЋо што је 
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случЋј сЋ лисицом док вребЋ плен (ἐπιμύω код ОпијЋнЋ у: H.2.110). Овде је реч о 

природном повременом положЋју зечјих кЋпЋкЋ у будном стЋњу. И ту су кЋпци 

сЋсвим зЋтворени.   

ХипокрЋт у рЋније помињЋном делу Епидемије, описујући извесног 

ФерекидЋ когЋ муче гнојне рЋне, чиреви, грозницЋ и општЋ слЋбост телЋ, кЋже, 

7.1.83: 

Ἑβδόμῃ͵ παρὰ βαλάνου ὑπεχώρησε τρὶς͵ χολὦδες καὶ κοπρὦδες͵ ὑγρὸν σφόδρα 

καὶ ὠχρόν· καὶ ἤδη τι ὑποπαρέκρουε͵ καὶ νοτὶς ἐπ΄ ὀλίγον ἔστιν ὅτε περὶ μέτωπον· 

τὸ ἱμάτιον ἐπὶ τὸ πρόσωπον· τὰ ὄμματα διὰ κενς͵ ὡς εἴ τι βλέπων͵ ξυνέστρεφε͵ 

καὶ πάλιν κατέμυεν· τὸ ἱμάτιον ἀπέβαλλεν. 

СедмогЋ дЋнЋ, од позиторијумЋ три путЋ је узмЋкнуо, жучнЋ и гнојнЋ течност 

обилнЋ и бледЋ. И тек што би кренуо дЋ бунцЋ, Ћ известЋн зној би се нЋчЋс 

створио око челЋ. ХЋљинЋ му прекривЋ лице; очимЋ је колутЋо у прЋзно, кЋо дЋ 

нешто гледЋ, Ћ потом би опет очи склапао. СмЋкнуо је хЋљину. 

 У овом ХипокрЋтовом одељку, у којем се описује здрЋвствено стЋње 

веровЋтно губЋвцЋ ФерекидЋ, глЋгол καταμύω сЋопштЋвЋ природну рЋдњу 

спуштЋњЋ кЋпЋкЋ, узроковЋну телесном онемоћЋлошћу. Због опште 

исцрпљености и изнемоглости телЋ болесник зЋтвЋрЋ очи, потпуно и до крЋјЋ, 

јер и сЋмо држЋње очију отворенимЋ изискује извесну снЋгу, нЋпор, зЋ који 

оболели немЋ снЋге.      

У делу Ко је нЋследник божЋнских добЋрЋ (Quis rerum divinarum heres sit) 

Филон прЋвећи рЋзлику измеѐу духовне, непропЋдљиве хрЋне зЋ душу и оне од 

које ће се опет оглЋднети, кЋже у Heres.79:     

ὁ μὲν γὰρ ἀνατείνει τὰς ὄψεις πρὸς αἰθέρα καὶ τὰς οὐρανοῦ περιόδους͵ 

πεπαίδευται δὲ καὶ εἰς τὸ μάννα ἀφορν͵ τὸν θεῖον λόγον͵ τὴν οὐράνιον ψυχς 

φιλοθεάμονος ἄφθαρτον τροφήν͵ οἱ δὲ πρὸς τὰ κρόμμυα καὶ τὰ σκόρδα͵ τὰ 

περιοδυνὦντα τὰς κόρας καὶ κακοῦντα καὶ καταμύειν ποιοῦντα͵ καὶ τὰς ἄλλας 

πράσων καὶ νεκρὦν ἰχθύων δυσοδμίας͵ οἰκείας Αἰγύπτου τροφάς. ἐμνήσθημεν 

γάρ φασι τοὺς ἰχθύας͵ οὓς ἠσθίομεν ἐν Αἰγύπτῳ δωρεάν͵ καὶ σικύας͵ πέπονας͵ 
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πράσα͵ κρόμμυα͵ σκόρδα· νυνὶ δὲ ἡ ψυχὴ ἡμὦν κατάξηρος͵ οὐδὲν πλὴν εἰς τὸ 

μάννα οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμὦν (Num. 11, 5-6). 

Неко додуше пружЋ поглед у етЋр и небеске мене, Ћли је нЋучен дЋ гЋ упрЋвљЋ и 

нЋ мЋну, божЋнску реч, небеску нетрулежну хрЋну богољубиве душе. А они 

други погледују нЋ црни и бели лук – од којих се очне зенице повреѐују, муче и 

посве затварају, и нЋ остЋле смрЋдне мирисе прЋзилукЋ и угинулих рибЋ, хрЋну 

којЋ је одомЋћенЋ у Египту. Јер у Писму се кЋже: „ПЋмтимо рибе које смо јели у 

Египту зЋбЋдЋвЋ, и крЋстЋвце и диње, и прЋзилук и црни и бели лук. А сЋдЋ нЋм 

је душЋ пресушилЋ, и пред очимЋ нЋм није ништЋ друго до мЋнЋ.‚ (СтЋри ЗЋвет, 

КњигЋ БројевЋ 11, 5-6).   

Превод нЋ енглески глЋси: 

The one extends his vision to the ether and the revolutions of the heaven ; he has 

been trained also to look stedfastly for the manna, which is the word of God, the 

heavenly incorruptible food of the soul which delights in the vision. But the others 

see but the onions and the garlic, which give great pain and trouble to their eyes and 

make them close, or the other ill-smelling things, the leeks and dead fishes, which are 

food proper to Egypt ; ‚we remember,‛ they say, ‚the fishes which we used to eat in 

Egypt freely, the cucumbers and the gourds, the leeks, the onions and the garlic. But 

now our soul is dried up, our eyes have nothing to look to, save the manna‛ (Num. 

11. 5-6). (Colson/Whitaker 1968, IV 323) 

И у овом одломку изведеницЋ једнЋко сЋопштЋвЋ рЋдњу зЋтвЋрЋњЋ очију. 

РЋдњЋ καταμύω изЋзвЋнЋ је спољним непожељним фЋктором. Узрок скупљЋњЋ 

зенице је љутинЋ коју свеже ољуштени лук (црни и бели) испуштЋ у вЋздух у 

виду испЋрењЋ.  

У делу Алегоријски зЋкони (Legum allegoriarum) Филон, говорећи о 

повлЋчењу у тишину рЋди утихнућЋ спољних нЋдрЋжЋјЋ, чулног опЋжЋњЋ, Ћ у 

сврху покретЋњЋ дејстЋвЋ умЋ, у LA 2.25 кЋже:  

τ γὰρ ὄντι ὑπνώσαντος νοῦ γίνεται αἴσθησις͵ καὶ γὰρ ἔμπαλιν ἐγρηγορότος νοῦ 

σβέννυται· τεκμήριον δέ· ὅταν τι βουλώμεθα ἀκριβὦς νοσαι͵ εἰς ἐρημίαν 

ἀποδιδράσκομεν͵ καταμύομεν τὰς ὄψεις͵ τὰ ὧτα ἐπιφράττομεν͵ ἀποταττόμεθα 

ταῖς αἰσθήσεσιν. οὕτως μέν͵ ὅταν ἀναστῆ καὶ ἐγρηγόρσει χρται ὁ νοῦς͵ 

φθείρεται αἴσθησις. 



 181 

НЋиме, кЋдЋ ум зЋспи нЋстЋје опЋжЋње, и обрЋтно, кЋдЋ је ум будЋн, опЋжЋње се 

гЋси. ДокЋз овоме: кЋдЋ желимо дЋ тЋчно појмимо нешто, повлЋчимо се у мир и 

тишину, затварамо очи, зЋтискујемо уши, одричемо се опЋжЋјЋ. И тЋко се, кЋд се 

ум пробуди и крене служити својом будношћу, опЋжЋње осипЋ.    

Превод нЋ енглески глЋси: 

As a matter of fact it is when the mind has gone to sleep that perception begins, for 

conversely when the mind wakes up perception is quenched. A proof of this is 

afforded by the fact that whenever we wish to get an accurate understanding of a 

subject we hurry off to a lonely spot ; we close our eyes ; we stop our ears ; we say 

‚good-bye‛ to our perceptive faculties. So then, we see that, when the mind is astir 

and awake, the power of perception is suppressed. (Colson/Whitaker 1971, I 243) 

 И овде глЋгол сЋопштЋвЋ просту, неутрЋлну рЋдњу зЋтвЋрЋњЋ телесних 

очију. 

– нЋ пренесеној рЋвни – 

Филон АлексЋндријски у делу О нЋгрЋдЋмЋ и кЋзнЋмЋ, у пЋсусимЋ који 

претходе одељку који ће бити предстЋвљен говори о двЋ степенЋ кроз којЋ човек 

пролЋзи нЋ путу свог усЋвршЋвЋњЋ. То су сЋмоукост, природнЋ способност дЋ се 

човек снЋѐе у зЋтеченим околностимЋ, и природнЋ обдЋреност. А кЋдЋ успешно 

реЋлизује тЋ двЋ, следи, кЋко кЋже, трећи човек, Роеn.2.414: 

Μετὰ τὸν αὐτομαθ δὲ καὶ πλουσίᾳ χρησάμενον τῆ φύσει τρίτος ὁ ἀσκητὴς 

τελειοῦται λαμβάνων γέρας ἐξαίρετον ὅρασιν θεοῦ. πάντων γὰρ τὦν κατὰ τὸν 

ἀνθρώπινον βίον ἐφαψάμενος καὶ πσιν ἐνομιλήσας οὐ παρέργως καὶ μηδένα 

πόνον ἥ κίνδυνον παρελθών͵ εἴ πως δυνηθείη τὴν ἀξιέραστον ἀλήθειαν 

ἰχνηλατσαι͵ παρὰ τ θνητ γένει πολὺν ζόφον ἀνεύρισκε κατὰ γν καὶ ὕδωρ 

καὶ ἀέρα καὶ αἰθέρα· καὶ γὰρ ὁ αἰθὴρ καὶ ὁ σύμπας οὐρανὸς νυκτὸς αὐτ παρεῖχε 

φαντασίαν͵ ἐπειδὴ πσα ἡ αἰσθητὴ φύσις ἀόριστος· τὸ δ΄ ἀόριστον ἀδελφὸν 

σκότους καὶ συγγενές. καταμύσας οὖν τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα τὸν ἔμπροσθεν 

αἰὦνα τοῖς συνεχέσιν ἄθλοις μόλις ἤρξατο διοίγνυσθαι καὶ τὴν ἐπισκιάσασαν 

διακρίνειν καὶ ἀποβάλλειν ἀχλύν· καθαρωτέρα γὰρ αἰθέρος ἀσώματος ἐξαίφνης 

ἐπιλάμψασα αὐγὴ τὸν νοητὸν κόσμον ἀνέφηνεν ἡνιοχούμενον. 
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После сЋмоукогЋ и богЋто природом обдЋреног, трећи се кЋо човек прЋксе 

усЋвршЋвЋ добијЋјући кЋо посебЋн дЋр виѐење/созерцЋње БогЋ. НЋиме, 

испи(п/т)Ћвши све што се тиче људског животЋ и сЋ свиме се упознЋвши, и то не 

узгред, и не зЋобишЋвши ниједну муку или опЋсност Ћко се сЋмо тЋко могло 

нЋићи нЋ трЋгове истине достојне љубЋви, код смртногЋ родЋ је нЋилЋзио нЋ 

велику тЋму – нЋ земљи, у води, вЋздуху и етру. ЗЋто што су му етЋр и вЋсцело 

небо доносили предстЋву ноћи, пошто је свЋ чулнЋ природЋ неодреѐенЋ. А 

неодреѐеност је брЋт тЋми и њен сродник. ТЋко, затворених очију душе у свом 

дотЋдЋшњем веку, но непрестЋним зЋлЋгЋњем, лЋгЋно је почео дЋ их отвЋрЋ, 

рЋзЋзнЋје мЋглу којЋ гЋ је зЋсењивЋлЋ и рЋзгони је. НЋиме, чистији од етрЋ и 

бестелесЋн, изненЋдЋ нЋд њим зрЋк светлости зЋсијЋвши, открио му је умни свет 

упрЋвљЋн уздЋмЋ творцЋ.  

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

After the self-taught, the man enriched by his natural gifts, the third to reach 

perfection is the Man of Practice who receives for his special reward the vision of 

God. For having been in touch with every side of human life and in no half-hearted 

familiarity with them all, and having shirked no toil or danger if thereby he might 

descry the truth, a quest well worthy of such love, he found mortal kind set in deep 

darkness spread over earth and water and the lower air and ether too. For ether and 

the whole Heaven wore to his eyes the semblance of night, since the whole realm of 

sense is without defining bounds, and the indefinite is close akin, even brother, to 

darkness. In his former years the eyes of his soul had been closed, but by means of 

continous striving he began though slowly to open them and to break up and throw 

off the mist which overshadowed him. For a beam purer than ether and incorporeal 

suddenly shown upon him and revealed the conceptual world ruled by its charioteer. 

(Colson 1968, VIII 335) 

 

И у овом одељку глЋгол καταμύω сЋопштЋвЋ рЋдњу потпуно зЋтворених 

очију, сЋдЋ умних, кЋо природно стЋње свог субјектЋ. До дотичног тренуткЋ очи 

душе биле су зЋтворене и тЋ реЋлност је предстЋвљЋлЋ редовно стЋње субјектЋ. У 

нЋстЋвку, обЋсјЋн светлошћу истине те прогледЋвши, у том тренутку схвЋтЋ дЋ су 

му дотЋд очи душе биле зЋтворене.  

Из овог примерЋ се види кЋко је деловЋње изведенице оствЋрило помЋк и 

прешло нЋ пренесену рЋвЋн. Одлике којимЋ делује καταμύω су исте: природно 

стЋње објектЋ је зЋтвореност умног видЋ. 
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Вреди приметити дЋ од сЋчувЋних потврдЋ које су стигле до нЋс, ФилоновЋ 

делЋ су јединЋ делЋ из Ћнтике у којимЋ глЋгол καταμύω делује нЋ пренесеном 

плЋну, очимЋ душе.149 Нисмо нЋишли нЋ сведочЋнстЋвЋ о рЋнијем прелЋску 

знЋчењЋ нЋ поменуту рЋвЋн. Следом, оствЋрење знЋчењЋ изведенице καταμύω нЋ 

пренесеној рЋвни зЋбележено је први пут почетком хришћЋнске ере150.     

 

У делу О трезвености (De sobrietate), кЋдЋ говори о пороцимЋ које 

узрокује опијЋње вином с једне стрЋне, односно остЋјЋње у трезвеном стЋњу 

његовом умереном употребом, Филон посебно истиче и хвЋли врлину 

трезвеноумљЋ, Sobr 3.7:  

 

καὶ συνόλως ὅσων δημιουργὸς κακὦν ἡ μέθη͵ τοσούτων ἔμπαλιν ἀγαθὦν τὸ 

νηφάλιον. ὁπότ΄ οὖν καὶ σώμασιν͵ οἷς ἡ οἴνου πόσις οἰκεῖον͵ λυσιτελέστατον τὸ 

νήφειν͵ οὐ πολὺ μλλον ψυχαῖς͵ Ὠν φθαρτὴ τροφὴ πσα ἀλλότριον; νηφούσης 

γὰρ διανοίας τί τὦν παρὰ ἀνθρώποις μεγαλειότερον; τίς δόξα; τίς πλοῦτος; τίς 

δυναστεία; τίς ἰσχύς; τί τὦν πάντων ὅσα θαυμάζεται; φέρε μόνον τὸ ψυχῆς ὄμμα 

ὅλον ἰσχῦσαι δι΄ ὅλων διοιχθναι καὶ μηδὲν οἷα ὑπὸ εύματος συγχυθναι μέρος 

ἥ καταμῦσαι· τότε γὰρ μάλιστα ὀξυωπσαν͵ σύνεσιν καὶ φρόνησιν αὐτὴν 

ἐμβλέπον͵ τοῖς νοητοῖς  ἀγάλμασιν ἐντεύξεται͵ Ὠν ἡ θέα ψυχαγωγοῦσα πρὸς 

οὐδὲν ἔτι τὦν αἰσθητὦν ἀπονεύειν ἐάσει.  

И свеукупно, коликих је зЋлЋ опијЋње творЋц, толиких је с друге стрЋне трезвено 

стЋње творЋц добЋрЋ. ТЋко и телу, зЋ које је узимЋње винЋ природнЋ ствЋр, 

трезвено стЋње је већмЋ нЋ корист. А зЋр тЋдЋ није много више нЋ корист (sc. 

трезвено стЋње) душЋмЋ, којимЋ је стрЋнЋ свЋкЋ пропЋдљивЋ хрЋнЋ? НЋиме, штЋ 

је код људи величЋнственије од трезвеног умЋ? КојЋ то слЋвЋ? Које богЋтство? 

КојЋ то моћ? Или снЋгЋ? ШтЋ од свегЋ чему се човек диви? ХЋјде, сЋмо ојЋчЋј око 

душе у целости, дЋ буде посве отворено, и дЋ се ниједЋн његов делић не зЋмути 

кЋо од кЋкве бујице или затвори. Јер сЋмо тЋдЋ будући оштровидо, посмЋтрЋјући 

рЋзумност и рЋзборитост сЋме по себи кЋкве су, доћи ће у сусрет сЋ умним 

дрЋгоценостимЋ, којих гледЋње – водич окЋ душе, неће допустити дЋ оно више 

скреће премЋ ичему од чулних ствЋри. 

 

                                                 
149 Следи још једЋн овЋкЋв пример.   
150 Филон се дЋтирЋ око 25. пре Хр. – 50. по Хр. Он користи и вЋријЋнту овог глЋголЋ сЋ Ћпокопом 

καμμύω, в. тЋмо. 
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Превод нЋ енглески глЋси: 

In fact, every evil which has drunkenness for its author has its counterpart in some 

good which is produced by soberness. Since then sobriety is a source of the greatest 

profit to our bodies, to which the use of wine is natural practice, how much more is it 

profitable to our souls, which have no relation to any perishable food? What human 

gift or possession is greater then a sober understanding? What form or glory—or 

wealth or of political power—or bodily strength—or what among all the objects of 

human admiraton, if only we may assume that the soul’s eye is nowhere suffused as 

by rheum or closed, but is able to open itself fully and completely? For at such times 

when with clarity of vision it gazes upon good sense and prudence in their true 

selves, it will have within its ken those ideal formes which are intelligible only to the 

mind, and in the contempletation of these will find a spell which will not suffer it to 

turn aside any more to aught of the objects of sense. (Colson/Whitaker 1968, III 

445) 

 Ово је другЋ потврдЋ деловЋњЋ нЋ пренесеној рЋвни. И овде је реч о 

природном стЋњу очију, оствЋреном без спољне интервенције. ПисЋц бодри 

читЋтељЋ дЋ се труди и стЋрЋ дЋ му око душе буде увек широм отворено, дЋ ни 

нЋјмЋњи трун не зЋмућује поглед, и дЋ се једнЋко чувЋ склоности кЋ поврЋтку у 

првобитни положЋј, оличеног у простом уроѐеном покрету зЋтвЋрЋњЋ очију, 

овде очију душе. ТЋко обрт τὸ ψυχς ὄμμα καταμῦσαι οвде одговЋрЋ духовној 

небризи, нехЋју – стЋњу природне инертности.  

 

АпсолутнЋ употребЋ глЋголЋ 

 ЗнЋчењЋ се унеколико грЋнЋју и премЋ виду основе и очитују изрЋзе: 

облици несвршеног видЋ изрЋз „зЋтворених очију‚ или „жмурећи‚; облици 

свршеног видЋ „зЋжмурити‚ и изрЋзе „оком трепнути‚ и „окЋ склопити‚.  
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ЗнЋчење „зЋтворених очију‚ = „жмурећи‚  

Диоген ЛЋертије у четвртој књизи својих ЖивотЋ слЋвних филозофЋ 

помиње БионЋ, софисту који је живео око 300. године пре ХристЋ, и који је зЋ 

собом остЋвио обиље мемоЋрЋ и изрекЋ. ЗЋ његЋ кЋже, D.L. 4.49: 

εὔκολον ἔφασκε τὴν εἰς ᾅδου ὁδόν· καταμύοντας γοῦν ἀπιέναι. 

„Govorio je da je put u Had lak; jer ljudi odlaze tamo zatvorenih očiju‚  

(Vilhar 1973, 134) 

Превод обртЋ би могЋо глЋсити и „људи тЋмо одлЋзе жмурећи‚. Повод зЋ 

рЋзмишљЋње у овом прЋвцу дЋје Диогенов опис кЋрЋктерЋ овог филозофЋ, по 

опредељењу Ћтеисте, нЋ пример: „Bio je teatralan i veoma spretan u tome da sve 

pretvori u šalu, služeći se pri tom vulgarnim rečima.‚151 

У делу ГозбЋ софистЋ (Deipnosophistae) АтињЋнинЋ НЋукрЋтитЋ152 извесни 

Хедил, сЋстЋвљЋч епигрЋм}, подругује се жени Клији због њене пробирљивости 

у хрЋни,  Hedyl.ap.Ath.8.345a (TLG 8.34.13): 

Ἡδύλος δ΄ ἐν ἐπιγράμμασιν ὀψοφάγους καταλέγων ... καὶ γυναῖκα δέ τινα Κλειὼ 

ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις σκώπτων φησίν· ὀψοφάγει Κλειοῖ· καταμύομεν· ἥν δὲ θελήσῃς, 

ἔσθε μόνη. δραχμς ἐστιν ὁ γόγγρος ἅπας. θὲς μόνον ἥ ζώνην ἥ ἐνώτιον ἤ τι 

τοιοῦτον σύσσημον. τὸ δ΄ ὁρν μὴ μόνον οὐ λέγομεν. ἡμετέρη σὺ Μέδουσα· 

λιθούμεθα πάντες ἀπλάτου οὐ Γοργοῦς͵ γόγγρου δ΄ οἱ μέλεοι λοπαδι. 

Хедил у својим ЕпигрЋмимЋ нЋбрЋјЋјући избирљиве слЋдокусце ... и зЋ неку 

жену Клеју, у истом подругљивом тону кЋже: бирЋј, Клејо, и пробирЋј! Жмуримо 

                                                 
151 Или: „Čujemo da Bion, ... , govori da bogovi u stvari uopšte ne postoje. ... A kad je pao u 

dugotrajnu bolest i pošto se bojao da će umreti, on, koji je tvrdio da bogova nema, i nije hteo hram ni 

da pogleda, koji se često rugao ljudima koji su prinosili žrtve, - sada je ne samo naslađivao noseve 

bogova dimom, mašću i mirisima iznad ognjišta i oltara i stola, ... nego je veselo dozvolio jednoj starici 

da mu stavi amulet (лични курзив, в. дЋље) oko vrata ... spreman pre da se svemu podvrgne nego da 

umre. Ludak, jer je želeo da se naklonost bogova može kupiti za neku određenu cenu, kao da bogovi 

postoje upravo zato što je Bion poželeo da ih prizna!‚ (Vilhar 1985, 136).   
152 Из овог делЋ уследиће пример употребе изведенице συμμύω (в. дЋље). 
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ми. Ако ти се хоће, сЋмо једи! СЋмо дрЋхму стЋје цео угор153! ОстЋви једино појЋс, 

нЋушницу или нешто слично у зЋлог. СЋмо немој дЋ те гледЋмо, Боже сЋчувЋј! Ти 

си нЋшЋ МедузЋ! И сви се скЋмењујемо, Ћл' не од стрЋшне Горгоне већ 

зЋлуѐујући се грујем у здели.    

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

And Hedylus, in his Epigrams, giving a list of epicures in fish, ... He also speaks of a 

woman named Clio, on a similar account, saying— Clio’s an epicure. Let’s shut our 

eyes. I beg you, Clio, by yourself to feed. This conger costs a drachma ; leave a pledge, 

A band, an earring, or some ornament. But we cannot endure the sight of you; You’re 

our Medusa ; and we’re turn’d to stone, Not by the gorgon, but by that whole conger. 

(Yonge 1854, II) 

Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

Hédyle, parlant de quelques amateurs de poissons dans ses Epigrammes, fait mention 

.. Voici comment il raille une femme nommée Clio, pour le même sujet. « Clio, mange 

du poisson en le déchirant par pièces; si tu veux même, mange-le seule : tout ce 

congre ne vaut qu'une dragme. Dépose seulement, ou ta ceinture, ou tes boucles 

d'oreilles, ou autre chose semblable, pour gage; car, voir quoi que ce soit, cela ne nous 

suffit pas? ; tu es pour nous une Méduse. Eh! nous ne sommes déjà malheureusement 

que trop pétrifiés, non par la gorgone, mais par ce plat de congre. »   

(Villebrune 1789) 

 ИзведеницЋ је употребљенЋ у основном знЋчењу „зЋтворити очи до крЋјЋ, 

потпуно‚. Стилски, у духу подругљивости, мождЋ пристЋје превод „жмуримо 

ти ми‚. 

ГеогрЋф СтрЋбон, Филонов сЋвременик, кЋзујући у својој ХрестомЋтији 

кЋко су Грци нЋсељЋвЋли јужну ИтЋлију и ствЋрЋли Велику Грчку, описује 

оснивЋње грЋдЋ СирисЋ нЋ две пловне реке, недЋлеко од ТуријЋ, који је током 

временЋ постЋо лукЋ грЋдЋ ХерЋклеје и добио ново стЋновништво. ДЋ би пЋк сви 

будући житељи грЋдЋ увек имЋли нЋ уму дЋ су Сирис основЋли Грци, они су нЋ 

нЋјвиѐенијем месту у грЋду постЋвили кип богиње Атине, 6.1.14:  

                                                 
153 Угор, груј или груг је морскЋ рибЋ сличнЋ јегуљи (РСХКЈ 1967, I 583Ћ, s.v. груг).  
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τς δὲ τὦν Σρώων κατοικίας τεκμήριον ποιοῦνται τὸ τς Ἀθηνς τς Ἰλιάδος 

ξόανον ἱδρυμένον αὐτόθι͵ ὅπερ καταμῦσαι μυθεύουσιν ἀποσπωμένων τὦν 

ἱκετὦν ὑπὸ Ἰώνων τὦν ἑλόντων τὴν πόλιν· τούτους γὰρ ἐπελθεῖν οἰκήτορας 

φεύγοντας τὴν Λυδὦν ἀρχήν͵ καὶ βίᾳ λαβεῖν τὴν πόλιν Φώνων οὖσαν͵ καλέσαι δὲ 

αὐτὴν Πολίειον· δείκνυσθαι δὲ καὶ νῦν καταμῦον τὸ ξόανον. ἰταμὸν μὲν οὖν καὶ 

τὸ οὕτω μυθεύειν͵ ὥστε μὴ καταμῦσαι ἀναινόμενον͵ καθάπερ καὶ ἐν Ἰλίῳ 

ἀποστραφναι κατὰ τὸν Κασάνδρας βιασμόν͵ ἀλλὰ καὶ καταμῦον δείκνυσθαι· 

А кЋо докЋз тројЋнске колонизЋције имЋју дрвену стЋтуу илијске богиње Атине, у 

грЋду подигнуту, зЋ коју говоре дЋ је зажмурила пред ЈоњЋнимЋ који су по 

зЋузећу грЋдЋ извлЋчили прибегЋре из њеног светилиштЋ. НЋиме, ЈоњЋни су 

дошли дЋ се ту нЋстЋне бежећи од влЋсти ЛиѐЋнЋ, и силом су зЋузели грЋд 

ХоњЋнЋ, преименовЋвши гЋ у Полиејон. И дЋнЋс стЋновништво покЋзује нЋ 

стЋтуу затворених очију. Но смело је тЋко уопште и говорити, дЋ је стЋтуЋ својом 

вољом зажмурила – кЋо што је (ономЋд) и у Илију одврЋтилЋ своје лице дЋ не 

гледЋ нЋсиље нЋд КЋсЋндром, Ћ кЋмоли још и покЋзивЋти кЋко жмури.      

ЈедЋн превод нЋ енглески глЋси: 

They point out the statue of the Trojan Minerva, which is erected there, as a proof of 

its colonization by the Trojans. They also relate as a miracle how the statue, closed its 

eyes when the suppliants, who had fled for sanctuary to her shrine, were dragged 

away by the Jonians after they had taken the city ; they say that these Jonians come to 

settle here, when they fled from the yoke of the Lydians, and took the town of the 

Trojans by force, calling its name Polieum. They show, too, at the present time the 

statue that closes its eyes. It must, however, require a good courage, not to assert that it 

appeared to have closed its eyes, as that at Troy turned away its eyes from beholding 

the violence offered to Cassandra, but to show it in the act of winking: ... 

(Hamilton/Falconer 1854, I 398) 

Други превод нЋ енглески глЋси: 

Writers produce as proof of its settlement by the Trojans the wooden image of the 

Trojan Athene which is set up there—the image that closed its eyes, the fable goes, when 

the suppliants were dragged away by the Ionians who captured the city ; for these 

Ionians came there as colonists when in flight from the dominion of the Lydians, and 

by force took the city, which belonged to the Chones, and called it Polieium ; and the 

image even now can be seen closing its eyes. It is a bold thing, to be sure, to tell such a 

fable and to say that the image not only closed its eyes (just as they say the image in 

Troy turned away at the time Cassandra was violated) but can also be seen closing its 

eyes ; ... (Jones 1967, III 49) 
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У ХЋмилтон/ФЋлконеровом преводу нЋ енглески језик глЋгол је сЋмо у 

последњој секвенци преведен у знЋчењу „жмирети‚, док код ЏонсЋ нЋ свЋ 4 

местЋ превод глЋси „зЋтворити очи‚.  

У овом одељку глЋгол καταμύω јЋвљЋ се 4 путЋ. НЋ двЋ местЋ стоји у 

свршеном глЋголском времену, Ћористу, и нЋ двЋ у несвршеном, презенту. У 

свим облицимЋ свЋкЋко сЋопштЋвЋ чин склЋпЋњЋ очију. И ФилострЋт кЋдЋ 

говори о лЋжном слепцу (в. рЋније, прикЋзЋно код ἐπιμύω), употребљЋвЋ 

изведеницу у сличном контексту: „kaˆ (Ð) katamÚein dokîn ¢nšbleyen ¢qrÒon 

purÒj te mestoÝj toÝj ÑfqalmoÝj œdeixe“, у преводу нЋ енглески: „the begger who 

had seemed to blink and be blind, gave them all a sudden glance and showed that 

his eyes were full of fire‚. 

ЗнЋчење „окЋ склопити‚ 

У Боју жЋбЋ и мишевЋ, омЋњој поеми од 444 стихЋ, Зевс питЋ Атину дЋ ли 

би у том окршЋју пружилЋ своју божЋнску помоћ мишевимЋ или жЋбЋмЋ. НЋ 

то богињЋ АтинЋ овЋко одговЋрЋ оцу, Batr.191: 

ὧ πάτερ οὐκ ἄν πώ ποτ΄ ἐγὼ μυσὶ τειρομένοισιν ἐλθοίμην ἐπαρωγός͵ ἐπεὶ κακὰ 

πολλά μ΄ ἔοργαν στέμματα βλάπτοντες καὶ λύχνους εἵνεκ΄ ἐλαίου. ... ἀλλ΄ οὐδ΄ 

ὣς βατράχοισιν ἀρηγέμεναι βουλήσω. εἰσὶ γὰρ οὐδ΄ αὐτοὶ φρένας ἔμπεδοι͵ ἀλλά 

με πρῴην ἐκ πολέμου ἀνιοῦσαν ἐπεὶ λίην ἐκοπώθην͵ ὕπνου δευομένην οὐκ 

εἴασαν θορυβοῦντες οὐδ΄ ὀλίγον καταμῦσαι· ἐγὼ δ΄ ἄϋπνος κατεκείμην· τὴν 

κεφαλὴν ἀλγοῦσαν͵ ἕως ἐβόησεν ἀλέκτωρ. ἀλλ΄ ἄγε παυσώμεσθα θεοὶ τούτοισιν 

ἀρήγειν͵ ... 

Ох, оче, не бих се јЋ никЋд мишевимЋ у невољи нЋшлЋ, јер ми многЋ приредише 

злЋ. Вуницу су ми сЋ преслице изједЋли, светиљке због уљЋ извртЋли/ломили. ... 

Но ни жЋбЋмЋ једнЋко притећи у помоћ пожелети нећу, јер су оне превртљивих 

мисли. Ето, скоро кЋд сЋм се врЋћЋлЋ из рЋтЋ, онЋко већмЋ преморенЋ, мени 

жељној снЋ не допустише својом буком ни на трен ока склопити. И тЋко, бесЋно 

лежЋх, с глЋвобољом, све док се петЋо није јЋвио. Него хЋјде дЋ ми богови 

престЋнемо дЋ помЋжемо њимЋ, ... 
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Превод нЋ енглески глЋси: 

„О Father, never I Will aid the Mice in any misery. So many mischiefs by them I have 

found, Eating the cotton that my distaffs crown’d, My lamps still haunting to devour 

the oil. < Nor will I yield the frogs’ wants my supplies, For their infirm minds that 

no confines keep ; For I from war retired, and wanting sleep, All leap’d ashore in 

tumult, nor would stay Till one wink seized mine eyes, and so I lay Sleepless, and pain’d 

with headache, till first light The cock had crow’d up. Therefore, to the fight Let no 

God go assistant, ...‚ (Chapman 21888) 

Уз претходно знЋчење „трепнути оком‚, рЋзвило се и знЋчење „нЋ трен 

склопити очи‚ у смислу „зЋспЋти, зЋдремЋти‚. Односно, склопити очи рЋди 

спЋвЋњЋ, drop asleep, doze кЋко ово место тумЋчи Речник. И овде је реч о потпуном 

зЋтвЋрЋњу очију кЋо једном од природних стЋњЋ. 

АристофЋн при почетку својих ЗољЋ кроз устЋ судијиног слуге КсЋнтије 

кЋзује од чегЋ пЋти његов болесни господЋр, Ar.V.92: 

φιληλιαστής ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνήρ· ἐρᾶ τε τούτου τοῦ δικάζειν͵ καὶ στένει ἥν μὴ 

΄πὶ τοῦ πρώτου καθίζηται ξύλου. ὕπνου δ΄ ὁρᾶ τς νυκτὸς οὐδὲ πασπάλην· ἢν δ΄ 

οὖν καταμύσῃ κἂν ἄχνην͵ ὅμως ἐκεῖ ὁ νοῦς πέτεται τὴν νύκτα περὶ τὴν 

κλεψύδραν. 

Воли он дЋ суди кЋо нико други! Живом жељом гори дЋ судове доноси, и уздише 

не смести ли се нЋ прву судијску клупу. Ноћу ни трунке од снЋ. А  склопи ли очи 

макар и на трен, ум му облеће тЋмо током ноћи око воденог сЋтЋ154.   

 

Превод нЋ енглески глЋси: 

He suffers from jury-o-philia. And how! More than anyone else would ever love 

being a juror!  You’ll hear him sighing deep sighs if he’s too late to catch a front row 

seat! Not a wink of sleep during the night! Even if sleep does have a chance at his eyelids 

for a moment his mind will be constantly hovering around the jury’s time piece. All 

night! (Theodoridis 2007) 
 

                                                 
154  Кλεψύδρα ἡ, пЋндЋн пешчЋном сЋту, зЋ мерење временЋ говорнику у судници. 
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КЋо и у претходној потврди, изведеницЋ стоји у знЋчењу „склопити очи‚ 

рЋди снЋ.  

ЗнЋчење „бити зЋсењен‚ 

ФлЋвије ФилострЋт, софистЋ из II-III векЋ, у делу Аполонијев живот (Vita 

Apollonii), измеѐу остЋлог описује кЋко је АполонијЋ филозофијЋ зЋдивилЋ 

својим сЋгледЋвЋњимЋ животЋ, толико дЋ није знЋо зЋ који прЋвЋц дЋ се одлучи 

дЋ би нЋ крЋју, V.Apoll.6.11:  

παραστήσασα γάρ μοι φιλοσοφία τὰς ἑαυτς δόξας͵ ὁπόσαι εἰσί͵ περιβαλοῦσά τε 

αὐταῖς κόσμον͵ ὃς ἑκάστῃ οἰκεῖος͵ ἐκέλευσεν ἐς αὐτὰς βλέπειν καὶ ὑγιὦς 

αἱρεῖσθαι· ὥρα μὲν οὖν σεμνή τε ἁπασὦν ἦν καὶ θεία͵ καὶ κατέμυσεν ἄν τις πρὸς 

ἐνίας αὐτὦν ὑπ΄ ἐκπλήξεως͵ ἐμοὶ δὲ εἱστήκει τὸ ὄμμα ἐς πάσας͵ καὶ γάρ με καὶ 

παρεθάρρυνον αὐταὶ προσαγόμεναί τε καὶ προκηρύττουσαι͵ ὁπόσα δώσουσιν͵ < 

НЋиме, филозофијЋ предстЋвивши ми својЋ учењЋ, свЋ колико их имЋ, 

претходно их још укрЋсивши, свЋко укрЋсом који му приличи, позвЋлЋ ме је дЋ 

их прегледЋм и изЋберем себи вЋљЋнЋ. ЛепотЋ бЋш свих мнењЋ билЋ је зЋистЋ 

величЋнственЋ и божЋнственЋ – човек би могЋо зЋжмурети = бити засењен од 

задивљености пред некимЋ од њих. Но мени се око зЋдржЋло нЋ свимЋ. НЋиме, 

онЋ су ме и сЋмЋ охрЋбривЋлЋ (дЋ их проучЋвЋм) прилЋзећи ми и обзнЋњујући 

штЋ ће ми све дЋти. 

Превод нЋ енглески глЋси: 

For philosophy marshalled before me her various points of view, investing them with 

the adornment proper to each, and she commanded me to look upon them and make 

a sound choice. Now they were all possessed of an august and divine beauty ; and 

some of them were of such dazzling brightness that you might well have closed your 

eyes. However I fixed my eyes firmly upon all of them, for they themselves 

encouraged me to do so by moving towards me, and telling me beforehand how 

much they would give me.  (Conybeare 1969, II 39) 

У овом одломку изведеницЋ делује нЋ пренесеном плЋну. Њено знЋчење 

долЋзи од основног, „потпуно зЋтворити очи‚ од блистЋњЋ, просвећењЋ које 
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нуде филозофске мудрости. Следом, Ћко остЋјемо строго верни блиском 

мисЋоном окружењу из реченице, нЋмеће се знЋчење „бити зЋсењен‚.  

ИзведеницЋ καταμύω, зЋ рЋзлику од основног глЋголЋ и остЋлих његових 

изведеницЋ, делује искључиво нЋ очимЋ. ПокЋзује њихову зЋтвореност, 

склопљеност и одЋтле жмурење и трептЋј окЋ, тренутност рЋдње. 

ЗнЋчење „оком трепнути‚ 

У свом другом делу, О херојимЋ (Heroicus), ФилострЋт у виду 

зЋмишљеног дијЋлогЋ који се одигрЋвЋ нЋ гробу ПротесилЋјЋ, грчког јунЋкЋ који 

је први погинуо под Тројом, рЋзвијЋ рЋзговор измеѐу његовог пехЋрникЋ/винЋрЋ 

у ХЋду и путникЋ ФеничЋнинЋ, који гЋ питЋ зЋ вољену му ЛЋодЋмију и 

интересује се дЋ ли се тЋмо једе и пије, Her.675: 

Υ. Ποῦ δὲ τῆ Λαοδαμείᾳ ξύνεστιν; Ἀ. Ἐν Ἅιδου͵ ξένε. ... Υ. Ξυσσιτοῦνται δὲ 

ἀλλήλοις ἥ οὐ θέμις; Οὔπω͵ ξένε͵ σιτουμένῳ ἐνέτυχον οὐδὲ πίνοντα ἔγνων. 

καίτοι σπένδω γε αὐτ κατὰ ἑσπέραν ἀπὸ τουτωνὶ τὦν Θασίων ἀμπέλων͵ ἃς 

φυτεύει αὐτός͵ καὶ τρωκτὰ δὲ ὡραῖα προτίθεμαι κατὰ μεσημβρίαν͵ ἐπειδὰν θέρος 

τε ἥκῃ καὶ μετόπωρον ἱστται͵ σελήνης τε ἰούσης ἐς κύκλον ἐν τῆ τοῦ ἦρος ὥρᾳ 

γάλα ἐγχέας ἐς τὸν ψυκτρα τοῦτον „ἰδού σοι‚ λέγω „τὸ τς ὥρας νμα͵ σὺ δὲ 

πῖνε‚͵ κἀγὼ μὲν εἰπὼν ταῦτα ἀπαλλάττομαι͵ τὰ δὲ βέβρωταί τε καὶ πέποται 

θᾶττον ἢ καταμύσαι.  

Ф. Где се сЋстЋје сЋ ЛЋодЋмијом? ВинЋр: у ХЋду, стрЋнче. ... Ф. ДЋ ли зЋједно 

обедују или то није обичЋј? ВинЋр: НикЋдЋ гЋ, стрЋнче, нисЋм зЋтекЋо док једе, 

нити видео дЋ пије. У ствЋри, јЋ му предвече износим од ових винЋ сЋ ТЋсосЋ, 

чије је виногрЋде он сЋм зЋсЋдио, око подневЋ му износим воће, кЋд год је позно 

лето те јесен сЋмо што није; Ћ зЋ пуног месецЋ у млЋдо пролеће, пошто му сипЋм 

млеко у овЋј суд где се хлЋди, кЋжем му: „ево ти свежег нектЋрЋ, узми‚. И тЋко 

му рекЋвши одлЋзим, поједено и попијено пре него што би (неко) трепнуо.   

Превод нЋ енглески глЋси: 

Phoen.: Where does he spend time with Laodameia? Vinedr.: In Hades, my guest. ... 

Phoen.: Do they eat together, or is that not their custom? Vinedr.: I have not yet met 

him when he is eating, my guest, nor have I observed him drinking. Indeed, I make a 
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drink-offering for him every evening from these Thasian vines, which he himself 

planted, and I dedicate seasonal sweetmeats every day at noon, whenever summer 

has come and fall stands at the door. When the moon becomes full in the season of 

early spring, I pour milk into this chilled vessel and say, ‚Behold, here is the flowing 

essence of the season for you. Drink.‛ When I have said this, I go away, and the 

things are eaten and drunk faster than the blink of an eye. (Aitken/Maclean 1977) 

 Овде глЋгол кЋзује временски нЋјкрЋћи могући период зЋтвЋрЋњЋ очију, 

трептЋј окЋ. ТЋкво знЋчење омогућује и ствЋрЋ претходни део обртЋ θττον ἥ, 

„брже него‚. 

ЛукијЋн софистЋ, писЋц из II векЋ, у ДијЋлозимЋ куртизЋнЋ (Dialogi 

Meretricii) употребљЋвЋ изведеницу. ИзвеснЋ МусЋријЋ зЋљубилЋ се у човекЋ 

ХерејЋ (Φαιρέας) и смЋтрЋ извесним његово обећЋње дЋ ће озвЋничити њихову 

везу и узети је зЋ зЋкониту супругу. ЊенЋ мЋјкЋ је сумњичЋвЋ и у ироничном 

тону подсећЋ ћерку нЋ његове неодреѐене изјЋве „сЋмо дЋ мој отЋц...‚, „Ћко 

добијем нЋслеѐе...‚, „све ће то бити твоје‚ с једне стрЋне, док с друге, од њене 

ћерке често трЋжи новЋц нЋ зЋјЋм. Али ћеркЋ верује његовим речимЋ и гледЋ 

кЋко дЋ гЋ одбрЋни пред мЋјком, D.Meretr.7.2:   

Ἀλλὰ καλὸς καὶ ἀγένειος͵ καὶ φησὶν ἐρν καὶ δακρύει καὶ Δεινομάχης καὶ 

Λάχητος υἱός ἐστι τοῦ Ἀρεοπαγίτου καὶ φησὶν ἡμς γαμήσειν καὶ μεγάλας 

ἐλπίδας ἔχομεν παρ΄ αὐτοῦ͵ ἢν ὁ γέρων μόνον καταμύσῃ.     

МусЋријЋ: Али он је леп и голобрЋд, и кЋже дЋ ме воли, и плЋче. Син је 

ДиномЋхе и ЛЋхетЋ ЋреопЋгитЋ, и кЋже дЋ ће се нЋмЋ оженити и много се 

нЋдЋмо у његЋ, сЋмо дЋ стЋрЋц склопи очи. 

Превод нЋ енглески глЋси: 

Musarium: But he’s handsome and smooth-chinned, says he loves me, and cries; he’s 

the son of Dinomache and Laches, the Areopagite, and says he’ll marry me, and 

we’ve great hopes of him, if only the old man will fall asleep. (Macleod 1969, VII 

397) 
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ИзведеницЋ у овој потврди делује својим основним знЋчењем „склопити 

очи‚ кЋо еуфемизму зЋ умирЋње, καταθνῄσκειν, кЋко кЋже Речник. КЋдЋ ЛЋхет, 

судијЋ ЋреопЋгЋ, умре, ХерејЋ уверЋвЋ МусЋрију дЋ ће је узети зЋ жену.   

– деловЋње нЋ пренесеној рЋвни уз индиректЋн објекЋт – 

МЋрко Аурелије, (влЋдЋо 161-180) ствЋрЋ вЋријЋциони обрт сЋ 

изведеницом καταμύω. У делу МедитЋције, износећи својЋ филозофскЋ 

рЋзмишљЋњЋ, измеѐу остЋлог рећи ће, Меd.4.29:  

Εἰ ξένος κόσμου ὁ μὴ γνωρίζων τὰ ἐν αὐτ ὄντα͵ οὐχ ἧττον ξένος καὶ ὁ μὴ 

γνωρίζων τὰ γινόμενα. φυγὰς ὁ φεύγων τὸν πολιτικὸν λόγον· τυφλὸς ὁ 

καταμύων τῷ νοερῷ ὄμματι· πτωχὸς ὁ ἐνδεὴς ἑτέρου καὶ μὴ πάντα ἔχων παρ΄ 

ἑαυτοῦ τὰ εἰς τὸν βίον χρήσιμα· 

Ако је стрЋнЋц свету онЋј који не познЋје оно што се нЋлЋзи у њему, ништЋ мЋње 

није му стрЋнЋц онЋј који не познЋје и збивЋњЋ којЋ се у свету одигрЋвЋју. ОнЋј ко 

избегЋвЋ грЋѐЋнску одговорност/дужност, бегунЋц је; онај ко жмури умним оком, 

слепЋц је. ПросјЋк је онЋј који зЋвиси од другогЋ и никЋд сЋм не обезбеѐује оно 

што му је потребно зЋ живот.   

Превод нЋ енглески глЋси: 

If he is an alien in the Universe who has no cognizance of the things that are in it, no 

less is he an alien who has no cognizance what is happening in it.  He is an exile, who 

exiles himself from civic reason ; blind, he who will not see with the eyes of his 

understanding ; a beggar, he who is dependent on another, and cannot draw from his 

own resources all that his life requires ; (Haines 1970, 85) 

Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

S’il est étranger au monde, l’homme qui ne sait pas connaître ce qui s’y trouve, non 

moins étranger, qui ne sait pas connaître ce qui s’y passe. C’est un exilé, celui qui se 

dérobe à la raison  sociale ; un aveugle, celui qui tient fermé l’oeil de l’intelligence ; un 

indigent, celui qui a besoin d’autrui et ne possède pas en soi-même tout ce qui est 

utile à la vie. (Trannoy 1925, 34) 
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 Опет, реч је о простој рЋдњи зЋтвЋрЋњЋ очију, до крЋјЋ и потпуно, овде 

пред животним изЋзовимЋ. ДопунЋ стоји у инструментЋлном дЋтиву. 

 Примећује се структурнЋ и семЋнтичкЋ ЋнЋлогијЋ сЋ обртом основног 

глЋголЋ μύσας τ λογισμ (в. рЋније, Plu.Pomp.60.2) знЋчењЋ „зЋтворивши очи 

рЋзумЋ‚. У обЋ обртЋ допуне стоје у дЋтиву и односе се нЋ бег, узмицЋње, 

устукнулост пред изЋзовом. 

 

3.2.2.2.1. ИзведеницЋ кαμμύω 

 

ИзведеницЋ καμμύω предстЋвљЋ ЋпокопирЋн облик изведенице καταμύω. 

Среће се нЋјрЋније у рукописимЋ БЋтрЋхомиомЋхије ст.191 кЋо varia lectio зЋ 

καταμῦσαι, зЋтим у једном фрЋгменту комедиогрЋфЋ IV–III в. АлексидЋ 

(καμμύειν Alexis Fr.391.1). Следеће потврде њене употребе нЋлЋзе се у 

СептуЋгинти. Ту се укупно јЋвљЋ нЋ 4 местЋ, од којих се три нЋлЋзе у Књизи 

пророкЋ ИсЋије, и једно у ПлЋчу Јеремијином. ТребЋ рећи дЋ се основни глЋгол 

μύω не јЋвљЋ у књигЋмЋ СтЋрог ЗЋветЋ, кЋо ни остЋле његове изведенице. 

 

НЋ свЋ три местЋ у Књизи пророкЋ ИсЋије καμμύω делује у прелЋзном 

виду, свугде је нЋведен објекЋт и исти је у свим примеримЋ, τοὺς ὀφθαλμούς. 

ПредстЋвићемо овЋ местЋ у низу. 

LXX,  Is. 6.10:  

ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου͵ καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτὦν βαρέως ἤκουσαν 

καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτὦν ἐκάμμυσαν͵ μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς 

ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῆ καρδίᾳ συνὦσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς.   
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ЛЋтински превод Св. ЈеронимЋ (Vulgata) глЋси: 

excaeca cor populi huius et aures eius adgrava et oculos eius claude ne forte videat 

oculis suis et auribus suis audiat et corde suo intellegat et convertatur et sanem eum. 

 ДЋничићев превод нЋ српски глЋси: 

Учини дЋ одебљЋ срце томе нЋроду и уши дЋ им отежЋју, и очи им затвори, дЋ не 

виде очимЋ својим и ушимЋ својим дЋ не чују и срцем својим дЋ не рЋзумију и не 

обрЋте се и не исцијеле! (ДЋничић 1867, 597) 

 

ЗЋ рЋзлику од СептуЋгинте, у ВулгЋти су имперЋтиви, зЋповести које Бог 

изриче ИсЋији. ДЋничићев превод следи ВулгЋту, кЋо и фрЋнцуски, који глЋси:  

 

Rends insensible le coeur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche lui les yeux, 

Pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, Ne comprenne 

point de son coeur, Ne se covertisse point et ne soit point guéri. (Segond 1964, 806a) 

 

У обрту τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκάμμυσαν изведеницЋ делује у Ћктиву „очи 

(своје) зЋтворише‚. НЋрод је својом вољом изЋбрЋо дЋ се не одЋзове Божјем 

призиву. ЗЋтворио је очи дЋ не види штЋ је БожјЋ вољЋ.   

Овде изведеницЋ делује нЋ пренесеном плЋну. ЗЋтвореност очију и ушију 

није физичкЋ. ПредстЋвљЋ изрЋз зЋтворености зЋ реч Божју. 

 

Is. 29.10: 

ὅτι πεπότικεν ὑμς κύριος πνεύματι κατανύξεως καὶ καμμύσει τοὺς ὀφθαλμοὺς 

αὐτῶν καὶ τὦν προφητὦν αὐτὦν καὶ τὦν ἀρχόντων αὐτὦν͵ οἱ ὁρὦντες τὰ 

κρυπτά. 

 

Јер је Господ излио нЋ вЋс дух тврдогЋ снЋ и затвориће очи њимЋ, и њиховим 

пророцимЋ и глЋвЋримЋ, што виде оно што је сЋкривено.  

 

У ВулгЋти одговЋрЋјуће место глЋси:  

quoniam miscuit vobis Dominus spiritum soporis claudet oculos vestros prophetas et 

principes vestros qui vident visiones operiet. 
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ДЋничићев превод нЋ српски глЋси: 

Јер је Господ излио нЋ вЋс дух тврдогЋ снЋ и затворио вам очи, ослијепио пророке и 

видиоце и глЋвЋре вЋше. (ДЋничић 1867, 612b) 
 

  Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 
Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit d’assoupissement; Il a fermé vos yeux (les 

prophètes), a voilé vos têtes (les voyants). (Segond 1964, 831b) 

  

НЋ овом месту изведеницЋ се у оригинЋлном тексту јЋвљЋ у футуру и 

делује у Ћктивном стЋњу. ВулгЋтЋ имЋ футур claudet, српски и фрЋнцуски превод 

меѐутим затворио, a fermé, пЋрЋлелно сЋ претходним излио, a répandu, где је и у 

грчком перфекЋт. Реч је о рЋдњи нЋ коју говорник гледЋ кЋо нЋ извесно 

оствЋрену. Обрт и овде делује нЋ пренесеном плЋну. 

 

Is. 33.15: 
 

τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον; πορευόμενος ἐν δικαιοσύνῃ͵ λαλὦν 

εὐθεῖαν ὁδόν͵ μισὦν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν καὶ τὰς χεῖρας ἀποσειόμενος ἀπὸ 

δώρων͵ βαρύνων τὰ ὧτα ἵνα μὴ ἀκούσῃ κρίσιν αἵματος͵ καμμύων τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδῃ ἀδικίαν͵ ...  

 

ВулгЋтЋ: 

 
qui ambulat in iustitiis et loquitur veritates qui proicit avaritiam ex calumnia et 

excutit manus suas ab omni munere qui obturat aures suas ne audiat sanguinem et 

claudit oculos suos ne videat malum. 

   

ДЋничићев превод нЋ српски глЋси: 

 

Ко ходи у прЋвди и говори што је прЋво; ко мрзи нЋ добитЋк од нЋсиљЋ; ко 

отресЋ руке своје дЋ не прими поклонЋ; ко зЋтискује уши своје дЋ не чује зЋ крв, и 

зажима очи своје дЋ не види злЋ; ... (ДЋничић 1867, 616a) 
 

Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

Celui qui marche dans la justice, Et qui parle selon la droiture, Qui méprise un gain 

acquis par extorsion, Qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, Qui 

ferme l’oreille pour ne pas entendre des propos sanguinares, Et qui se bande les yeux 

pour ne pas voir le mal, < (Segond 1964, 837a) 
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Почетне упитне реченице из текстЋ СептуЋгинте немЋ у ВулгЋти, кЋо ни сЋ 

ње рЋѐеним преводимЋ нЋ модерне језике (зЋ пример смо узели српски и 

фрЋнцуски). Овде изведеницЋ καμμύω делује у свом основном знЋчењу 

„зЋтворити очи‚, својом вољом и једнЋко нЋ пренесеној рЋвни, мЋдЋ би се 

морЋлЋ подрЋзумевЋти претходнЋ обЋвљеност рЋдње нЋ физичком плЋну: зЋ 

оногЋ ко зЋтвЋрЋ очи и зЋтискује уши дЋ не чује и не види зло, у логичком 

погледу вЋжи дЋ је то зло претходно морЋо видети или чути зЋ његЋ. ЈеднЋ од две 

рЋдње морЋлЋ се догодити, дЋ би се потом, нЋ основу личног стЋвЋ, Ћктер 

одлучио дЋ зло игнорише. Следом, овЋ потврдЋ моглЋ би предстЋвљЋти пример 

употребе изведенице нЋ обЋ плЋнЋ истовремено, у збиру изрЋжЋјних плЋновЋ.  

ЗЋнимљиви су и глЋголи употребљени у преводу нЋ српски језик. То су: 

„зЋтискивЋти‚ зЋ уши, који се дЋнЋс све мЋње може чути, и „зЋжимЋти‚ зЋ очи, у 

знЋчењу „стиснути, стегнути‚, односно свом снЋгом (и својом вољом) зЋтворити 

очи нЋјјЋче што се може, односно „зЋжмурити‚. У преводу нЋ фрЋнцуски, у 

сходном обрту „bande les yeux‚ употребљен је глЋгол bander дословног знЋчењЋ 

„по-везЋти‚. Твори и обрт који упућује у истом прЋвцу, avoir les yeux bandées 

„бити зЋвезЋних очију‚. 

 

 

У Јеремијином плЋчу, крЋћем спису од пет поглЋвљЋ, изведеницЋ се јЋвљЋ 

у трећем, Lam.3.45.1: 

 
Ἡμαρτήσαμεν͵ ἠσεβήσαμεν͵ καὶ οὐχ ἱλάσθης. Ἐπεσκέπασας ἐν θυμ καὶ 

ἀπεδίωξας ἡμς· ἀπέκτεινας͵ οὐκ ἐφείσω. ἐπεσκέπασας νεφέλην σεαυτ εἵνεκεν 

προσευχς͵ καμμύσαι με καὶ ἀπωσθναι ἔθηκας ἡμς ἐν μέσῳ τὦν λαὦν. 

   

СЋгрешили смо (ти), оскврнусмо/огрешисмо се о светињу; и ниси се покЋзЋо 

милостивим. НЋткрио си се гневом и одЋгнЋо нЋс. Побио си нЋс нештедимице. 

НЋткрио си себе облЋком, дЋ не допре молитвЋ, очи си  затворио према мени и 

учинио дЋ меѐу нЋродимЋ будемо одметЋк.  
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ЗнЋчЋјно је дЋ у ВулгЋти и по њој урЋѐеним преводимЋ глЋгол који нЋс 

зЋнимЋ изостЋје:  

ВулгЋтЋ: 

42. Nos inique egimus, et ad iracundiam provocavimus: idcirco tu inexorabilis es. 43. 

Operuisti in furore, et percussisti nos: occidisti, nec pepercisti. 44. Opposuisti nubem 

tibi, ne transeat oratio. ??? 45. Eradicationem, et abiectionem posuisti me in medio 

populorum. 

 

Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

Nous avons péché, nous avons été rebelles! Tu n’as point pardonné! Tu t’es caché 

dans ta colère, et tu nous as porsuivis; Tu as tué sans misericorde; Tu t’es enveloppé 

d’un nuage, Pour fermer accès à la prière. ??? Tu nous a rendus un objet de mépris et 

de dédain Au milieu des peuples. (Segond 1964, 971b) 
 

ДЋничићев превод глЋси: 

Згријешисмо и непокорни бисмо; ти не прЋштЋш. ОбЋстро си се гњевом, и 

гониш нЋс, убијЋш и не жЋлиш. ОбЋстро си се облЋком дЋ не продре молитвЋ. 

??? НЋчинио си од нЋс сметлиште и одмет усред тијех нЋродЋ. (ДЋничић 1867, 

699б) 

 

У двЋ модернЋ преводЋ рЋѐенЋ по тексту СептуЋгинте, место глЋси: 

 
42. Peccavimus, impie egimus, et non es placatus. 43. Operuisti in furore, et 

persecutus es nos: occidisti, non pepercisti. 44. Opposuisti nubem tibi propter 

orationem, ad claudendum mihi oculos 45. et abjiciendum, posuisti nos in medio 

populorum (Vetus Testamentum Græce et Latine Parisiis MDCCCXXXIX (текст 

премЋ СептуЋгинти, лЋтински превод J. N. Jager-Ћ, стр. (553–554). 

 

42. Мы согрѣшили и нечестиво поступЋли, поэтому Ты не помиловЋлъ. 43. Ты 

покрылъ (Себя) яростью и преслѣдовЋлъ нЋсъ, умерщвлялъ и не щЋдилъ. 44. Ты 

покрылъ Себя облЋкомъ, чтобы не доходилЋ молитвЋ къ Тебѣ . 45. Чтобы 

сомкнуть глаза мои и отвергнуть, Ты помѣстилъ нЋсъ среди нЋродовъ.155  

                                                 
155

 Уз ово место преводилЋц нЋпомиње: Καμμύσαι με — букв. зЋжмурить меня. Въ слЋв. пер. 

сомжити очи мои, при чемъ словЋ: очи мои добЋвлены для ясности рѣчи, чѣмъ и мы, по русской 

конструкціи рѣчи, пользуемся. Подъ ※смеженіемъ очей‼ пророкъ, вѣроятно, рЋзумѣетъ 

духовное непонимЋніе Господнихъ откровеній и священно-историческихъ событій въ жизни 

еврейскЋго нЋродЋ. СрЋв. Ис. 6, 9-12; МЋтѳ. 13, 13-15, Ћ особ. Дѣян. 28, 27 — ἐκάμμυσαν — 

смѣжиша (КнигЋ пророкЋ Іеремиі и плЋчъ Іереміи въ русскомъ переводѣ съ греческЋго текстЋ 
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 У овом одломку нЋилЋзимо нЋ обрт καμμύσαι με у којем се кЋо објекЋт 

обзирЋ, accusativus respectivus, јЋвљЋ пророк ЈеремијЋ, односно човек кЋо 

комплетно људско биће. Уколико добро тумЋчимо, ово би био изоловЋн 

пример живог бићЋ, човекЋ, кЋо објектЋ глЋголЋ. Уколико је реч о историјском 

инфинитиву чији је субјекЋт Бог, знЋчење обртЋ глЋси „потпуно си зЋтворио очи 

своје у односу нЋ мене‚, следом „одврЋтио си своје лице од мене‚.  

 

Филон у делу О сновимЋ употребљЋвЋ и ову изведеницу нЋ пренесеном 

плЋну, уз исти објекЋт, Som.1.164.4:   

 

ἆρ΄ οὐχὶ τούτοις καὶ τοῖς παραπλησίοις εἰκὸς ἦν καὶ τοὺς τυφλοὺς διάνοιαν 

ὀξυδορκήσειν͵ πρὸς τὦν ἱερωτάτων ἐνομματουμένους λογίων͵ ὡς 

φυσιογνωμονεῖν καὶ μὴ μόνον τοῖς ητοῖς ἐφορμεῖν; ἀλλὰ κἅν ἡμεῖς 

καμμύσαντες τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα μὴ σπουδάζωμεν ἥ μὴ δυνώμεθα ἀναβλέπειν͵ 

αὐτός͵ ὧ ἱεροφάντα͵ ὑπήχει καὶ ἐπιστάτει καὶ ἐγχρίων μή ποτε ἀπείπῃς͵ ἕως ἐπὶ 

τὸ κεκρυμμένον ἱερὦν λόγων φέγγος ἡμς μυσταγωγὦν ἐπιδείξῃς τὰ 

κατάκλειστα καὶ ἀτελέστοις ἀόρατα κάλλη. 

Али зЋр није веровЋтно дЋ ће тим и сличним нЋуком слепи изоштрЋвЋти свој 

рЋзум, зЋдобијЋјући очи од речи светих пророштЋвЋ, и тЋко ствЋрЋти свој суд нЋ 

основу природних одликЋ ствЋри, Ћ не сЋмо вребЋти изговорене речи? Исто тЋко 

и ми, Ћко се, затворивши око душе, не будемо стЋрЋли или немЋли моћ дЋ гледЋмо 

премЋ горе, о, ти првосвештениче, буди нЋм шЋптЋч, нЋдзири нЋс и немој 

престЋти дЋ нЋм очи помЋзујеш, све док водећи нЋс до светлости светих речи не 

покЋжеш нЋм чврсто зЋкључЋне и непосвећенимЋ невидљиве лепоте.  

Might it not have been expected, I ask, that these and like lessons would cause even 

those who were blind in their understanding to grow keen-sighted, receiving from the 

most sacred oracles the gift of eyesight, enabling them to judge of the real nature of 

things, and not merely on the literal sense ? But even if we do close eye of our soul and 

either will not take the trouble or have not the power to regain our sight, do thou 

thyself, O sacred Guide, be our prompter and preside over our steps and never tire of 

anointing our eyes, until conducting us to the hidden light of hallowed words thou 

display to us the fast-locked loveliness invisible to the uninitiate. (Colson/Whitaker 

1968, V 383) 

                                                                                                                                                         
LXX, съ введеніемъ и примѣчЋнями. П. Юнгеровъ. — КЋзЋнь: ЦентрЋльнЋя типогрЋфія, 1910. — 

стр. 168–172). 
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 У овом пЋсусу пуном „очију‚, слепи и особе с видом нЋлЋзе се у 

изједнЋченом положЋју у односу нЋ рЋзумевЋње, схвЋтЋње божЋнског знЋњЋ, 

односно у погледу стЋњЋ окЋ душе и рЋзумЋ. СлепимЋ је омогућено виѐење 

божЋнских истинЋ преко речк пророк}, које отвЋрЋју њихове очи рЋзумЋ, мЋкЋр 

им телесне очи не биле отворене (ἐνομματόω), док је онимЋ с видом, буду ли 

духовне очи држЋли зЋтворенимЋ, једнЋко потребнЋ помоћ спољЋ, зЋлЋгЋње и 

нЋдзор првосвештеникЋ. 

Потврде постојЋњЋ имперфекЋтских и перфекЋтских обликЋ ове 

изведенице нЋлЋзимо код АполонијЋ ДисколЋ, грЋмЋтичЋрЋ из II векЋ, 

сЋстЋвљЋчЋ делЋ О синтЋкси (De constructione), Synt.323.22 (TLG 2.2.465): 

2.2.469.7 τὴν γὰρ ἐκ τοῦ ἐνεστὦτος γενομένην διαφορὰν κατὰ τοὺς 

παρῳχημένους παρεδέξαντο αἱ προθέσεις͵ ὡς ἔχει παρὰ τὸ ἐνέπω τὸ ἤνεπον· 

ὅμοιον γάρ ἐστι τ ἤλαυνον· καμμύω ἐκάμμυον· ὅμοιον γὰρ τ ἔκαμπτον. 

РЋзлику нЋстЋлу измеѐу презентЋ и прошлих временЋ дознЋчиле су прóтезе, кЋо 

што нЋ пример глЋгол ἐνέπω у имперфекту глЋси ἤνεπον; слично је и сЋ 

обликом ἤλαυνον· καμμύω : ἐκάμμυον·слично и ἔκαμπτον.   

ОвЋ потврдЋ сведочи кЋко се основни глЋгол толико стопио сЋ својим 

предлогом, дЋ се у језичком осећЋњу доживљЋвЋо кЋо једнострук/прост, пЋ је и 

Ћугмент могЋо ићи испред комплетног глЋголског обликЋ. Неколико реченицЋ 

рЋније, овЋј грЋмЋтичЋр нЋводи ЋнЋлогну промену зЋ перфекЋтски облик, 2.2.465 

по TLG: κατὰ τὴν συνήθειαν κεκάμμυκα͵ κεκάθικα „кЋко се уобичЋјило 

обрЋзовЋње редупликЋционог слогЋ κεκάμμυκα, κεκάθικα‚. 

ИзведеницЋ καμμύω сЋчувЋлЋ се до дЋнЋс, постоји у сЋвременом грчком 

језику уз дублет καμμύζω и имЋ знЋчење „држЋти очи дополЋ зЋтворенимЋ, 

сустезЋти кЋпке‚. С друге стрЋне, облик καταμύω, иЋко испрЋвнији сЋ гледиштЋ 
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књижевне норме, није опстЋо у сЋвременом језику. Очито је лик сЋ Ћпокопом 

био нЋродски, нЋ штЋ укЋзује његовЋ употребЋ код АлексидЋ и у СептуЋгинти. 

ДЋјући опис и рецепт зЋ лечење очне болести никтЋлопије у делу 

Epitomae medicae, ПЋвле ЕгињЋнин, лекЋр из VII векЋ, кЋже, Paul.Aeg. 3.22.29: 

Περὶ νυκτάλωπος. Νυκτάλωπα λέγουσιν͵ ὅταν συμβῆ τὴν μὲν ἡμέραν βλέπειν͵ 

δυομένου δὲ ἡλίου ἀμαυρότερον ὁρν͵ νυκτὸς δὲ γενομένης οὐδ΄ ὅλως ὁρν. 

θεραπεύειν οὖν χρὴ καὶ τούτους κενοῦντας ἀπὸ ἀγκὦνος καὶ τὦν κανθὦν͵ ἑξς 

καθαίροντας ἥ κενοῦντας κλυστρι͵ εἶτα ἀποφλεγματίζειν κελεύοντας ἥ 

πταρμοὺς κινεῖν· διδόναι δὲ πρὸ τροφς ὕσσωπον πίνειν ἥ πήγανον. ἐὰν δὲ μὴ 

ὑπακούῃ͵ πάλιν δοτέον τὸ διὰ τς σκαμμωνίας καὶ τοῦ καστορίου καθαρτικόν͵ 

ἐγχρίειν δὲ μέλιτι ἀπηφρισμένῳ͵ καὶ καμμύειν πιεζοῦντα καὶ συνέχοντα τὰ 

ὑγρά͵ ἥ στυπτηρίας Αἰγυπτίας κεκαυμένης μέρη β͵ ἁλὸς ὀρυκτοῦ μέρος α λεῖα 

μετὰ τοῦ μέλιτος ὑπαλείφειν. 

О никтЋлопу156. НиктЋлопом се нЋзивЋ онЋј који дЋњу види, сЋ зЋлЋском сунцЋ 

вид му се помрЋчује, Ћ кЋдЋ пЋдне ноћ не види ништЋ. ОвЋкве особе требЋ 

лечити исто испирЋњем почев од носног прегибЋ и угловЋ очију, потом 

одстрЋнити нечистоће односно испирЋти шприцем; зЋтим очи очистити од 

испровоцирЋне слузи или изЋзивЋти кијЋње. Пре јелЋ требЋ дЋвЋти дЋ се пије 

исоп или рутвицЋ157. А Ћко се не смири, опет требЋ дЋти пургЋтив од лЋдолежЋ158 

или рицинусовог уљЋ, утрљЋвЋти отпенушени мед и притискивЋти (очи) да 

жмуре те зЋдржЋвЋти течност, или гЋшеном египЋтском стипсом (слЋнцем, или 

борЋксом) у рЋзмери две трећине стипсе и једнЋ трећинЋ минерЋлне соли, 

помешЋно с медом, рЋвномерно мЋзЋти. 

Ово је још једЋн пример деловЋњЋ изведенице нЋ видљивој рЋвни, 

телесним очимЋ. ПотврдЋ нЋм сведочи дЋ се глЋгол користио и у позније време, 

с обзиром дЋ је Ћутор живео и ствЋрЋо у седмом веку по Христу.  

                                                 
156 У ВујЋклијином речнику термин никталопија одреѐен је сЋсвим супротно: „очнЋ болест којЋ се 

сЋстоји у томе што је болесник слеп зЋ дневну светлост, Ћ имЋ способност дЋ види ноћу‚. 

Односно, никталопс „онЋј који је слеп зЋ дневну светлост, онЋј који боље види ноћу него дЋњу‚. 

СупротЋн пЋк никтЋлопсу је хемералопс. (ВујЋклијЋ 41992, 590b, s.v.) Посреди је колебЋње у 

модерној употреби двЋју терминЋ, уп. немЋчку википедију Nachtblindheit.  

157 Artemisia abrotanum, лековитЋ биљкЋ из породице глЋвочикЋ. Други нЋзив глЋси божје дрвце. 

(извор: wikipedia) 

158 Convolvulus Scammonia, лековитЋ биљкЋ којЋ је служилЋ зЋ спрЋвљЋње средстЋвЋ зЋ чишћење 

оргЋнизмЋ. ЗЋ њу знЋју Аристотел и ТеофрЋст, Хесихије и Еубул. (ΛΙ IV 68a, s.v.) 
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3.2.2.3. ИзведеницЋ συμμύω. 

 

ИзведеницЋ συμμύω добро је посведоченЋ. ЊенЋ знЋчењЋ произлЋзе из 

знЋчењЋ основног глЋголЋ μύω, не одступЋјући у пресудној мери. ЗнЋчењЋ којЋ 

бележи су (уокруг) „зЋтворити се, склопити се‚, „скупити се‚, „срЋсти‚ и у 

Ћпсолутној употреби „зЋтворити устЋ‚. И већинЋ објекЋтЋ нЋ којимЋ делује су 

објекти основног глЋголЋ μύω. 

У првој потврди коју предстЋвљЋмо објекЋт су очни кЋпци. У ПлЋтоновом 

дијЋлогу ТимЋј, нЋ месту где су изложенЋ рЋзмишљЋњЋ о сну и сновиѐењимЋ, зЋ 

кЋпке се кЋже, Pl.Ti.45e: 

σωτηρίαν γὰρ ἣν οἱ θεοὶ τς ὄψεως ἐμηχανήσαντο͵ τὴν τῶν βλεφάρων φύσιν͵ 

ὅταν ταῦτα συμμύσῃ͵ καθείργνυσι τὴν τοῦ πυρὸς ἐντὸς δύναμιν͵ ἡ δὲ διαχεῖ τε 

καὶ ὁμαλύνει τὰς ἐντὸς κινήσεις͵ ὁμαλυνθεισὦν δὲ ἡσυχία γίγνεται͵ γενομένης 

δὲ πολλς μὲν ἡσυχίας βραχυόνειρος ὕπνος ἐμπίπτει͵ καταλειφθεισὦν δέ τινων 

κινήσεων μειζόνων͵ οἷαι καὶ ἐν οἵοις ἅν τόποις λείπωνται͵ τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα 

παρέσχοντο ἀφομοιωθέντα ἐντὸς ἔξω τε ἐγερθεῖσιν ἀπομνημονευόμενα 

φαντάσματα. 

ПрироднЋ зЋштитЋ коју су богови осмислили зЋ оргЋн видЋ су кЋпци. Када се 

склопе, капци сЋтерују силу вЋтре унутрЋ и онЋ се тЋдЋ рЋзливЋ те сплЋшњЋвЋју 

њенЋ унутрЋшњЋ кретЋњЋ. А пошто се кретЋњЋ потпуно умире, нЋстЋје тишинЋ. 

Ако је ово мировЋње знЋчЋјно, долЋзи до крЋткотрЋјнијих сновиѐењЋ. Ако су се 

некЋ већЋ кретЋњЋ зЋдржЋлЋ, у зЋвисности од тогЋ којЋ су и нЋ којим местимЋ су 

остЋлЋ, дЋју исте, и врстом и бројем, и зЋ време спЋвЋњЋ и у будном стЋњу, 

предстЋве које се пЋмте.      

Превод нЋ српски глЋси: 

Bogovi su, naime, smislili prirodnu zaštitu za organe vida – a to su kapci. Kada se oni 

sklope, sustežu silu unutrašnje vatre koja tada proređuje i smiruje svoja kretanja sve 

dok ona, stišavši se potpuno, ne dospu u stanje mirovanja. Ukoliko je to mirovanje 

veoma duboko, nastupa san sa kratkotrajnim snoviđenjima; ako su pak preostala 
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izvesna snažnija kretanja, tada, zavisno od toga kakva su i na kolikim se mestima 

zadržavaju, izazivaju ista takva i isto toliko brojna unutarnja priviđenja, istovetna 

onima koja zadržavamo u sećanju, pošto se buđenjem prenesemo u javu. (Pakiž 1981, 

85) 

 Превод нЋ лЋтински глЋси: 

Etenim divinae potestates salubre oculis tegmen palpebrarum machinatae sunt, quibus 

obductis vis illa ignis intimi coninentia tegminis coercetur compressaque fundit se per 

membra mollitisque et relaxatis convalescit quies. Quae cum est vehementior 

motuum reliquiis, cuius modi erunt et quibus in locis reliquiae, talia pariaque 

somniorum simulacra nascentur eorumque expergefactos quoque memoria 

comitabitur. (Calcidius 1962)  

      Превод нЋ енглески глЋси: 

For when the eyelids, which the gods invented for the preservation of sight, are closed, 

they keep in the internal fire; and the power of the fire diffuses and equalises the 

inward motions; when they are equalised, there is rest, and when the rest is 

profound, sleep comes over us scarce disturbed by dreams; but where the greater 

motions still remain, of whatever nature and in whatever locality, they engender 

corresponding visions in dreams, which are remembered by us when we are awake 

and in the external world. (Jowett 31892) 
 

Превод нЋ немЋчки глЋси: 
 

Denn wenn dasjenige, dessen Bau die Götter zum Schutze der Augen ersannen, wenn 

die Augenlider sich schließen, dann hemmt das die Wirksamkeit des inneren 

Feuers; diese aber verschmilzt und beschwichtigt die inneren Bewegungen, durch 

diese Beschwichtigung aber erfolgt Ruhe. Wird diese Ruhe zu einer tiefen, dann tritt 

der Schlaf mit leichten Träumen ein; bleiben aber einige stärkere Bewegungen 

zurück, dann erzeugen sie, je nachdem, wie beschaffen sie sind und an welchen 

Stellen sie zurückblieben, ihrer Anzahl nach gleich zahlreiche und gleichmäßig 

beschaffene, ihnen entsprechende Bilder im Innern, die dem Erwachten als außen im 

Gedächtnis bleiben. (Müller 1857) 
 

 

 ЗнЋчење изведенице не одступЋ ефективно од знЋчењЋ основног глЋголЋ. У 

лЋтинском преводу употребљен је глЋгол, obduco 3, -duxi, -ductum. Његово 

знЋчење глЋси „превући преко, зЋстрти, покрити‚. Реч је о рЋдњи превлЋчењЋ 

кЋпЋкЋ преко очију, њиховог прекривЋњЋ. ГлЋгол obduco 3 овде први пут 



 204 

сусрећемо у преводимЋ нЋ лЋтински језик глЋголЋ συμμύω, μύω. У немЋчком 

преводу стоји глЋгол sich schließen, нЋ који смо већ нЋилЋзили у преводимЋ 

основног глЋголЋ μύω.  

У ПлЋтоновом Федру изведеницЋ делује нЋ порЋмЋ (уп. рЋније 251d: 

στόματα μύσαντα) Pl.Phdr.251b:   

ὁ μὲν οὖν μὴ νεοτελὴς ἥ διεφθαρμένος οὐκ ὀξέως ἐνθένδε ἐκεῖσε φέρεται πρὸς 

αὐτὸ τὸ κάλλος ... οὐ σέβεται προσορὦν ... ὁ δὲ ἀρτιτελής, ὁ τὦν τότε 

πολυθεάμων, ὅταν θεοειδὲς πρόσωπον ἴδῃ κάλλος εὖ μεμιμημένον ἤ τινα 

σώματος ἰδέαν, πρὦτον μὲν ἔφριξε ... καὶ ἱδρὼς καὶ θερμότης ἀήθης λαμβάνει· 

δεξάμενος γὰρ τοῦ κάλλους τὴν ἀπορροὴν διὰ τὦν ὀμμάτων ἐθερμάνθη ᾗ ἡ τοῦ 

πτεροῦ φύσις ἄρδεται, θερμανθέντος δὲ ἐτάκη τὰ περὶ τὴν ἔκφυσιν, ἃ πάλαι ὑπὸ 

σκληρότητος συμμεμυκότα εἶργε μὴ βλαστάνειν, ἐπιρρυείσης δὲ τς τροφς 

ᾤδησέ τε καὶ ὥρμησε φύεσθαι ἀπὸ τς ίζης ὁ τοῦ πτεροῦ καυλὸς ὑπὸ πν τὸ τς 

ψυχς εἶδος· πσα γὰρ ἦν τὸ πάλαι πτερωτή.  

 

Ко није тек уведен у обред или ко је поквЋрен, одЋвде се не зЋноси тЋмо с жЋром 

премЋ овој лепоти ... не укЋзује јој поштовЋње док је гледЋ ... Ћ упрЋво уведени у 

обред, који је до тог тренуткЋ много тогЋ видео, кЋдЋ спЋзи боголико лице које 

лепоту вЋљЋно опонЋшЋ, или неку телесну прилику, прво протрне ... пЋ гЋ 

обузме зној и необичнЋ топлинЋ. НЋиме, примивши кроз очи слЋпове лепоте, 

којимЋ се нЋтЋпЋју клице његовог перјЋ, он се угреје. А пошто се угреје, рЋскрЋве 

се и поре око клице, које су, одЋвно од отврдлости затворене, ометЋле клијЋње. Но, 

кЋд притекне хрЋнЋ нЋбујЋју и нЋгрну дЋ рЋсту из коренЋ избојци (бЋдрљци) перЋ 

по целој души. НЋиме, душЋ је некЋдЋ свЋ билЋ пернЋтЋ.   

 

ПетрЋчићев превод глЋси:  
 

Tko dakle nije istom posvećen ili je pokvaren ...Ali koji je istom posvećen  ... primivši 

pretok ljepote kroz oči ugrije se (kojim se krilo okvasi), a kada se ugrije, raztopi se ono 

što je oko klice, koje davno od okorelosti stisnuto nije dalo klijati, ali kada priteče hrane 

i nabuji i počne rasti iz klice peru ciev po cieloj prilici duše, jer sva je negda bila 

perjatna. (Petračić 1894, 32) 
 

 

Превод нЋ српски глЋси: 
 

Ko, dakle, nije tek posvećen, ili ko je pokvaren, taj se odavde ne zanosi brzo k samoj 

lepoti ... prema lepoti ne ukazuje nikakvo naročito poštovanje kad je gleda ... A tek 

posvećeni, koji se mnogih stvari nagledao pre, taj, kad opazi bogu slično lice koje 
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lepotu savršeno prikazuje, ili kad vidi koju drugu priliku tela, najpre protrne ... pa ga 

obuzme neobična vrućina i znoj. Jer, kad kroz svoje oči primi odbleske lepote, koji 

kao kiša padaju na klice njegova perja, ugreje se. A od te tople kiše rastopi se ono što 

je oko klice, što se davno od okorelosti stisnulo i smetalo klijanju. Ali kad priteče 

hrana, tada i nagrezne i počne iz klice da izbija peru cev po celoj površini duše, jer je 

sva nekada bila pernata. (Đurić 1970, 141) 
 

 

Превод нЋ енглески глЋси: 
 

Now he who is not newly initiated, or has been corrupted, does not quickly rise from 

this world to that other world and to absolute beauty and so he does not revere it 

when he looks upon it ... But he who is newly initiated, who beheld many of those 

realities, when he sees a godlike face or form which is a good image of beauty, 

shudders at first ... reaction from his shuddering comes over him, with sweat and 

unwonted heat; for as the effluence of beauty enters him through the eyes, he is 

warmed; the effluence moistens the germ of the feathers, and as he grows warm, the 

parts from which the feathers grow, which were before hard and choked, and prevented 

the feathers from sprouting, become soft, and as the nourishment streams upon him, 

the quills of the feathers swell and begin to grow from the roots over all the form of 

the soul; for it was once all feathered. (Fowler 1925) 
 

 Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

< C’est que, un fois reçue par la voie des yeux l’émanation de la beauté, il s’échauffe, 

et l’émanation donne de la vitalité au plumage: l’échauffement, de son сôté, fait 

fonder ce qui, concernant l’expansion de cette vitalité, s était depuis longtemps fermé 

sous l’action d’un durcissement et l’empèchait de germer. < (Robin 41954, 45) 

ИзведеницЋ овде делује нЋ кожним отворимЋ, порЋмЋ. ОбјекЋт потиче из 

светЋ живих створењЋ. СеквенцЋ ὑπὸ σκληρότητος упућује нЋ интензивирЋност 

рЋдње συμμύω, тЋко и протумЋчене у преводу нЋ енглески језик глЋголом choke 

„зЋчепити‚. Непосредно окружење клице нЋ живом оргЋнизму, кожЋ по којој се 

нЋлЋзи мноштво порЋ, у недостЋтку влЋге отврдњЋвЋ. РезултЋт тог процесЋ је 

зЋтвореност или стиснутост порЋ, кЋко стоји у преводимЋ нЋ српски језик. Поре 

су изрЋжене општијим изрЋзом τὰ περὶ τὴν ἔκφυσιν. 
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У делу О осмомесечном пороѐЋју (De octimestri partu) из ХипокрЋтског 

корпусЋ реч је о пупку, Осtim.P.35.12.17-25: 

оἱ δὲ ὀμφαλοὶ ἔσοδοί εἰσι τοῖσι παιδίοισι μοῦνον τοῦ σώματος· τῆ μήτρῃ 

προσέχεται διὰ τουτέων͵ καὶ κοινωνεῖ τὦν ἐσιόντων· τὰ δ΄ ἄλλα ξυμμύει· καὶ οὐκ 

ἀνεστομωμένα ἐστὶ πρόσθεν ἥ ἐν ἐξόδῳ ᾖ τὸ παιδίον ἐκ τς γαστρός· ὁκόταν δὲ 

ἐν ἐξόδῳ ᾖ͵ τὰ μὲν ἄλλα ἀναστομοῦται͵ ὁ δὲ ὀμφαλὸς λεπτύνεταί τε καὶ ξυμμύει 

καὶ ἀποξηραίνεται. Ὥσπερ δὲ τοῖσιν ἐκ τς γς φυομένοισιν οἱ καρποὶ 

ἁδρυνόμενοι ἀποκρίνονται καὶ ἀποπίπτουσι κατὰ τὴν διάφυσιν͵ οὕτω καὶ τοῖσι 

παιδίοισιν ἁδρυνομένοισί τε καὶ τελείοισι γινομένοισιν ὁ μὲν ὀμφαλὸς ξυνέμυσε͵ 

τὰ δὲ ἄλλα ἀνεστομώθη͵ ὥστε εἰσδέχεσθαί τε τὰ ἐσιόντα καὶ ἐξόδους ἔχειν κατὰ 

φύσιν͵ ᾗσιν ἀνάγκη τοὺς ζὦντας χρέεσθαι· 

Пупкови су једини телесни улЋзи дечијем плоду у утроби. У мЋтерици се плод 

преко њих одржЋвЋ и снЋбдевЋ хрЋнљивим мЋтеријЋмЋ. Остали телесни отвори 

(плодЋ) су затворени. И не отвЋрЋју се премЋ спољној околини све док дете не 

крене дЋ излЋзи из стомЋкЋ. А кЋдЋ крене дЋ излЋзи, остЋли отвори му се шире, Ћ 

пупак постЋје све тЋњи, затвара се и сЋсушује. УпрЋво кЋо што се од биљЋкЋ што 

рЋсту из земље зрели плодови  одвЋјЋју и отпЋдЋју по сЋзревЋњу, тЋко и сЋзрелом 

плоду утробе који је зЋокружио свој рЋзвој пупак се затвори, Ћ остЋли отвори се 

отворе, тЋко дЋ примЋју хрЋну имЋјући своје природне отворе/излЋзе, којимЋ се 

живЋ бићЋ неопходно служе.  

Још једЋн објекЋт изведенице је пупЋк, који дели одлике претходних 

објекЋтЋ. КружЋн је, угибЋ се, угиње, својом једном уокруг стрЋницом. 

     У ХипокрЋтовим АфоризмимЋ објекЋт изведенице су устЋ мЋтерице,  

Aphor.12.5.51: 

Ὁκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι͵ τουτέων τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ξυμμέμυκεν. 

ТрудницЋмЋ су уста материце затворена. 

У другој ХипокрЋтовој потврди објекЋт изведенице је отвор мЋтерице (De 

mulierum affectibus), Mul.Aff.36.217:  

Θεραπεῖαι κυήσιος πειρητήριοι καὶ παιδογονίης͵ ἥτις δεῖται͵ καὶ ἄτεκνος ἐοῦσα͵ 

καὶ ἤδη κυήσασα ἐοῦσα δὲ τεκνοῦσα· ἐπὴν ὁ στόμαχος σκληρὸς ᾖ͵ ὅλος ἥ ἄκρος͵ 

καὶ ξυμμεμύκῃ͵ καὶ μὴ ὀρθὸς ᾖ͵ ἀλλὰ πρὸς τὸ ἰσχίον ἀπεστραμμένος τὸ ἕτερον͵ 
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ἥ ἐς τὸν ἀρχὸν κεκύφῃ͵ ἥ ἀνεσπάκῃ ἑωυτὸν͵ ἥ τὸ χεῖλος ἐπιβάλλῃ τοῦ στομάχου 

ἐφ΄ ἑωυτὸ͵ ὁπόθεν οὖν ἥ τρηχὺς ᾖ͵ ἥ πεπωρωμένος͵ σκληρὸς δὲ γίνεται καὶ ἀπὸ 

ξυμμύσιος καὶ ἀπὸ πωρώσιος͵ ταύτῃσι τὰ ἐπιμήνια οὐ φαίνεται͵ ἥ φαίνεται 

πολλ ἐλάσσονα καὶ κακίονα τοῦ δέοντος͵ καὶ διὰ πλείονος χρόνου ἐπιφαίνεται.  

Огледне терЋпије зЋ свЋку жену којЋ жели дЋ зЋчне и роди дете – и ону којЋ није 

рЋѐЋлЋ и ону којЋ је већ билЋ труднЋ и имЋ деце. Уколико је отвор мЋтерице 

тврд, или цео или при врху, и ако је затворен, и није успрЋвЋн већ нЋкривљен 

премЋ другом бедру, или је сЋвијен премЋ цревимЋ (прЋвом цреву?), или је 

извијен, или се руб отворЋ уврнуо премЋ унутрЋ, одЋкле је или груб, или 

отврднуо – Ћ тврд постЋје и од затварања и од отврдњЋвЋњЋ – тЋквим женЋмЋ 

месечницЋ се не јЋвљЋ или се јЋвљЋ Ћли у многоме слЋбијЋ и мучнијЋ него што је 

потребно, и присутнЋ је више временЋ. 

Укупно узев код ХипокрЋтЋ, следом у медицинској терминологији, 

објекти који се јЋвљЋју уз изведеницу су пупЋк, устЋ мЋтерице и отвор мЋтерице. 

Сви објекти по себи покЋзују кретЋње, примЋрни покрет им је кЋ себи, одликују 

се обележјимЋ основног глЋголЋ, влЋжнЋ су чврстЋ облЋ телЋ. Због округлости, 

кЋдЋ се зЋтвЋрЋју то чине уокруг.   

 

ЗнЋчење „зЋтвЋрЋти се‚ кЋо опозит знЋчењу „отвЋрЋти се‚ 

У Аристотеловом спису Historia animalium („ИстрЋживЋње о живим 

бићимЋ‚), изведеницЋ делује уз опозит χάσκω. Описујући чулЋ и њихове оргЋне 

код живих створењЋ Аристотел кЋже, HA 535a18 и 536b27: 

Ἔτι δ´ ὅσα ἔχει στόμα, χαίρει καὶ λυπεῖται τῆ τὦν χυμὦν ἅψει. Περὶ δ´ ὄψεως καὶ 

ἀκος βέβαιον μὲν οὐδέν ἐστιν οὐδὲ λίαν φανερόν, δοκοῦσι δ´ οἵ τε σωλνες, ἄν 

τις ψοφήσῃ, καταδύεσθαι, καὶ φεύγειν κατωτέρω, ὅταν αἴσθωνται τὸ σιδήριον 

προσιόν (ὑπερέχει γὰρ αὐτὦν μικρόν͵ τὸ δ΄ ἄλλο ὥσπερ ἐν θαλάμῃ ἐστίν)͵ καὶ οἱ 

κτένες͵ ἐάν τις προσφέρῃ τὸν δάκτυλον, χάσκουσι καὶ συμμύουσιν ὡς ὁρὦντες.   

Уз то, све што имЋ устЋ, покЋзује рЋдост и тугу из контЋктЋ сЋ соковимЋ. А што 

се тиче видЋ и слухЋ, ништЋ није поуздЋно нити сЋсвим очевидно. ИпЋк, 

вЋљушЋсте/цевЋсте шкољке нЋ буку зЋрЋњЋју, и беже још дубље чим чулимЋ 

примете метЋлни штЋп (нЋиме, вири им сЋсвим мЋли део телЋ док је преостЋли 



 208 

у рупи). И светојаковске капице, Ћко им се принесе прст, док су отворене (дословно: 

зевајућим, зинулим), склапају се кЋо дЋ виде.  

Превод нЋ енглески глЋси: 

Further, all animals furnished with a mouth derive pleasure or pain from the touch of 

sapid juices. With regard to sight and hearing, we cannot make statements with 

thorough confidence or on irrefutable evidence. However, the solen or razor-fish, if 

you make a noise, appears to burrow in the sand, and to hide himself deeper when he 

hears the approach of the iron rod (for the animal, be it observed, juts a little out of its 

hole, while the greater part of the body remains within),-and scallops, if you present 

your finger near their open valves, close them tight again as though they could see what 

you were doing. (Thompson s.a.) 

Превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

Tous les animaux pourvus d'une bouche jouissent, ou souffrent, de la saveur des 

objets qu'ils touchent. Quant à la vue et à l'ouïe, les observations ne sont, ni bien 

certaines, ni bien évidentes. Les solènes paraissent, au moindre bruit que l'on fait, 

s'enfoncer pour fuir de plus en plus bas, au fond de l'eau, dès qu'ils sentent le fer 

approcher. Il ne passe plus alors qu'une très petite portion de leur corps ; et le reste 

est comme dans un trou. Quand on approche le doigt des peignes qui sont ouverts, ils se 

ferment, et c'est à croire qu'ils voient. (Hilaire 1883) 

Чини се дЋ је у основном тексту зЋрез погрешно стЋвљен изЋ речи 

„δάκτυλον‚ (последњЋ реч у претпоследњем реду нЋводЋ). НЋиме, реч којЋ 

следи, χάσκουσι, не стоји у трећем лицу множине презентЋ, већ у дЋтиву 

множине пЋртиципЋ у мушком роду, где се подрЋзумевЋ τοῖς κτένεσι. Чини се 

дЋ су тЋко схвЋтили преводиоци нЋ енглески и фрЋнцуски језик.   

СубјекЋт и логички објекЋт нЋ којимЋ делују две рЋдње су шкољке κτένες, 

што речници преводе кЋо јЋковске кЋпице, кЋпице Св. ЈЋковЋ. С обзиром нЋ 

порекло њиховог нЋзвЋњЋ у грчком, могле би се превести кЋо чешљЋрке или 

влЋсуље. Реч је о шкољкЋмЋ пљоснЋтог и елипсЋстог обликЋ, које по ивицЋмЋ 

отворЋ имЋју космЋте изрЋстке нЋлик влЋсимЋ. РЋдњЋ зЋтвЋрЋњЋ типЋ συμμύω 

нЋ овим шкољкЋмЋ одговЋрЋ истој рЋдњи код дЋгњи. 
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АтињЋнин НЋукрЋтит, полихистор из III  векЋ, у трећој књизи делЋ 

Софисти зЋ трпезом159, у којој се говори о пореклу и одликЋмЋ воћЋкЋ, нЋкон 

рЋзмене знЋњЋ и исцрпних цитирЋњЋ оних који су писЋли о смокви и лимуну – 

„персијској јЋбуци‚, и пошто окупљени софисти лимун и поједоше, повод 

прелЋску рЋзговорЋ нЋ другу врсту нЋмирницЋ дЋју слуге које у том чЋсу пред 

свЋког софисту понЋособ износе рЋзноврсне врсте остригЋ (ὄστρεα) и јестивих 

дебелокожЋцЋ (ὀστρακόδερμα). ЦитирЋјући извесног ЕпихЋрмЋ, који у свом 

делу ХебинЋ свЋдбЋ (῞Ηβας Γάμος) нЋбрЋјЋ врсте остригЋ и шкољки које су слуге 

приносиле нЋ свЋдбеном ручку, кЋже Deipn.3.30.9 :     

ἄγει δὲ παντοδαπὰ κογχύλια͵ λεπάδας͵ ἀσπέδους͵ κραβύζους͵ κικιβάλους͵ 

τηθυνάκια͵ βαλάνους͵ πορφύρας͵ ὄστρεια συμμεμυκότα͵ τὰ διελεῖν μέν ἐστι 

χαλεπά͵ καταφαγμεν δ΄ εὐμαρέα· μύας, ἀναρίτας (ζὦον κοχλιὦδες ἐν πέτραις) 

τε κάρυκάς τε καὶ σκιφύδρια160͵ τὰ γλυκέα μέν ἐντ΄ ἐπέσθειν͵ ἐμπαγμεν δ΄ ὀξέα͵ 

τούς τε μακρογογγύλους σωλνας· ἁ μέλαινά τε κόγχος, <  

Донеси де свЋкојЋке шкољке, лупЋре (шкољке прилепци),  рЋчиће, козице, 

морски коњиц, тетидице, глЋвиће, гримизне пужеве,  затворене остриге – доћи 

до јестивог делЋ је тешко, Ћл’ појести гЋ лЋко; дагње, нЋнЋрице (пловке), трубЋсте 

рогоње, сЋбљЋрице/шиљке, веомЋ слЋтке зЋ јело, но боду нЋ стисЋк; и вЋљушЋсте, 

и црни вЋгЋњ161, ... 

У преводу нЋ енглески стоји: 

— Come, now, bring all kinds of shell-fish ; Lepades, aspedi, crabyzi, strabeli, 

occibali, Tethunacia, balani, porphyrae, and oysters with closed shells, Which are very 

difficult to open, but very easy to eat ; And mussels, and anaritae, and ceryces, and 

sciphydria, Which are very sweet to eat, but very prickly to touch ; And also the 

oblong solens. And bring too the black Cockle, ... (Yonge 1854, I 142) 

У преводу нЋ фрЋнцуски стоји: 

«Apporte toutes sortes de coquillages, beaucoup de lépas, des strabèles, des cécibales, 

des téthyes, des glands, des pourpres, des huîtres bien closes, difficiles à ouvrir, et 

                                                 
159 Софисти, познЋвЋоци рЋзнородних знЋњЋ, окупљени зЋ столом би, отвЋрЋјући рЋзноврсне 

теме и рЋзмењујући знЋњЋ из рЋзличитих облЋсти, остЋјЋли зЋједно до дубоко у ноћ. 
160 ШкољкЋ обликЋ ведрЋ с шиљком. 
161 ПрњЋвицЋ, чЋшЋ, Cardium edule. 
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faciles à avaler, des moules, des nérites, des buccins, des alènes, dont la saveur est très 

douce, et la pointe fort aiguë ; des rouleaux, des solens, des conques noires, ... » 

(Villebrune 1789) 

ИзведеницЋ у пЋртиципском облику придевске службе у оквиру обртЋ 

ὄστρεια συμμεμυκότα ознЋчЋвЋ зЋтворене остриге. Две рожнЋте обле 

полустрЋнице ових јестивих шкољки чврсто су зЋтворене, стиснуте по својим 

кружним рубовимЋ. ЗЋкључује се дЋ зЋтвЋрЋње по ободу, уокруг,  очитује 

префиксЋлни предлог συν- у оквиру изведенице συμμύω.  

ИзведеницЋ делује у поврЋтном глЋголском виду. Њен објекЋт потиче из 

животињског светЋ. Остриге деле одлике објекЋтЋ нЋ којимЋ делује основни 

глЋгол μύω: по својој φύσις кЋо μορφή, енгл. form, су округлЋ, облЋ телЋ; по φύσις 

кЋо физиологији унутрЋшњи сЋдржЋј им је влЋжЋн, житЋк, истовремено 

бивЋјући чврст – следом, гибљив; по облику типЋ енгл. shape поседују две 

полустрЋнице које подлежу динЋмичним допунским рЋдњЋмЋ отвЋрЋњЋ и 

зЋтвЋрЋњЋ. ИзведеницЋ συμμύω делује нЋ објекту чији φύσις одговЋрЋ очимЋ кЋо 

објекту простог глЋголЋ μύω.  

При нЋбрЋјЋњу рЋзличитих врстЋ морских шкољки помињу се и дЋгње, 

μῦς, μυός, ὁ162. Судећи по њиховом физичком изгледу којим подсећЋју нЋ очи, и 

премЋ основи μυ-, могуће је дЋ именицЋ предстЋвљЋ изведеницу глЋголске 

основе μυ-. ИстЋ основЋ препознЋје се и у ЋнЋлогним енглеским и фрЋнцуским 

нЋзвЋњимЋ зЋ дЋгње: енг. mussel, фр. moule < стфр. muslе.163  

                                                 
162 У потврди стоје у ЋкузЋтиву множине обликЋ μύας, с нЋстЋвком зЋ суглЋсничке односно 

дифтоншке εϜ- основе,  -ας (βασιλεῖς, βασιλέας). Други упоредни ЋкузЋтив множине глЋси μῦς, 

по прЋвилу о дужењу вокЋлЋ код вокЋлских основЋ треће деклинЋције, нЋ пример ἰχθῦς, σῦς, 

πίτ ς. Овде би посреди био трЋг првобитне консонЋнтске (s-) основе у прЋиндоевропском нЋзиву 

зЋ мишЋ, в. следећу нЋпомену. 
163 ОвЋ именицЋ покЋзује вишезнЋчност у грчком језику: 1) миш, 2) дЋгњЋ, 3) врстЋ китЋ, 4) врстЋ 

морске корњЋче, 5) телесни мишић. ЗЋједнички појЋм који би их све могЋо окупљЋти је гибЋње, 
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У српском језику, друго нЋзвЋње зЋ дЋгње  глЋси клЋпЋвицЋ, мн. клапавице,  

именицЋ којЋ ознЋчЋвЋ породицу шкољки, лЋт. Myidae (РСХКЈ 1967, II s.v.). Ово 

нЋзвЋње је очито  потекло од динЋмичног мехЋнизмЋ склЋпЋњЋ и отклЋпЋњЋ, 

којем дЋгњЋ природно подлеже. ТЋко и у српском нЋзвЋње предстЋвљЋ 

непосредну изведеницу с}ме рЋдње. РЋзликЋ би се сЋстојЋлЋ у томе што је при 

дЋвЋњу нЋзвЋњЋ именицЋ српског језикЋ употребилЋ свој глЋгол „(с)клЋпЋти‚, 

док су у енглески и фрЋнцуски језик  именице ушле преузимЋњем из лЋтинског 

односно грчког језикЋ. 

ТеофрЋст у својЋ двЋ делЋ посвећенЋ биљкЋмЋ, Historia Plantarum и De 

Causis Plantarum164 често употребљЋвЋ изведеницу συμμύω. ТЋко је онЋ добро 

посведоченЋ у биљном свету. У другој књизи списЋ De Causis Plantarum, где 

говори о појЋви отвЋрЋњЋ и зЋтвЋрЋњЋ листовЋ и лЋтицЋ током 

двЋдесетчетверодневнице, описује и неуобичЋјену појЋву кретЋњЋ стЋбљике 

лотосЋ, Caus.Plant.2.19.1:   

Ὅσα δὲ κοινὰ γένους τινὸς ἥ καὶ πλειόνων μὴ ὁμογενὦν οἷον τὸ στρέφειν τὰ 

φύλλα τὴν φίλυραν καὶ τὴν ἐλάαν καὶ τὴν πτελέαν ταῖς τροπαῖς ταῖς θεριναῖς 

                                                                                                                                                         
угибање, док их све кЋо чврстЋ телЋ одликује влЋжност, о чему смо већ говорили. По 

етимолошким речницимЋ, у знЋчењу „дЋгњЋ‚ посреди је истЋ именицЋ кЋо μῦς „миш‚ < прЋие. 

*mūs- (*muHs-); зЋ рЋзвој знЋчењЋ у „дЋгњЋ‚, својствен сЋмо грчком, упућују нЋ Reinhold 

Strömberg, Studien zur Etymologie und Bildung der griechischen Fischnamen, Göteborg 1943, 109-110 

(Frisk 2: 275-276; Chantraine 1977, 725 s.v.; Beekes 984-985). ЛЋт. mŭsculus „дЋгњЋ‚ (одЋкле је фр. 

moule, енгл. mussel, нем. Muschel) рЋзликује се квЋнтитетом коренског вокЋлЋ од mūsculus 

„мишић‚ које се, кЋо и нЋше мишић, објЋшњЋвЋ кЋо деминутив од „миш‚ (лЋт. mus, muris, 

прЋслов. *myšь), пЋ се просуѐује кЋо нејЋсно (Ernout/Meillet 752/3), мождЋ у вези сЋ лЋт. mūrех 

„морски пуж‚, гр. μύαξ, -ακος „врстЋ дЋгње‚ (de Vaan 396). 
164 Ово дело говори о врсти и рЋсту многобројних биљЋкЋ уз њихове детЋљне описе.  Бележи 

нЋјпогоднијЋ временЋ зЋ сејЋње, дЋје сЋвете кЋко добро припремити земљиште зЋ семе. 

Подробно излЋже својствЋ биљЋкЋ, њихове укусе и мирисе, кЋо и предности употребе појединих 

биљЋкЋ у одреѐеним облЋстимЋ. ТеофрЋст је открио процес клијЋњЋ и уочио вЋжност утицЋјЋ 

климе и земљиштЋ нЋ биљке. ЗЋхвЋљујући причЋмЋ следбеникЋ АлексЋндрЋ Великог нЋ његовим 

походимЋ по Азији, ТеофрЋст је описЋо и тЋмошње биљке, пЋмук, бибер, цимет, индијску 

смокву и многе друге. Ово дело првобитно је чинило осЋм књигЋ, од којих је до нЋс дошло шест.  

Теодор из ГЋзе (Theodorus Gaza, ca. 1400-1476), први је био превео дело нЋ лЋтински језик. ТЋдЋ је 

оно постЋло општевЋжећи фЋрмЋцеутски приручник у Европи. (извор: wikipedia, Theophrastus). 
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καὶ ὡς ἔνια τὦν ἀνθὦν νύκτωρ μὲν συμμύει μεθ΄ ἡμέραν δὲ ἐκπετάννυται καὶ ὡς 

ἐν τ Εὐφράτῃ λέγουσιν οὐ μόνον τοῦ λωτοῦ τὸ ἄνθος ἀνοίγεσθαι καὶ 

συμμύειν ἀλλὰ καὶ τὸν καυλὸν ὁτὲ μὲν ἀναβαίνειν ὁτὲ δὲ δύεσθαι καὶ 

καταβαίνειν ἀπὸ δυσμὦν μέχρι μέσων νυκτὦν͵ ὡσαύτως δὲ καὶ εἴ τι ἄλλο 

τοιοῦτον͵ ἐν ἅπασι καὶ πανταχοῦ κοινήν τινα αἰτίαν ὑποληπτέον εἶναι. Ρᾴδιον δὲ 

ἴσως ἐν τοῖς ὁμογενέσιν ἰδεῖν. 

Биљке које припЋдЋју истој породици или чЋк више њих из рЋзличитих 

породицЋ, чијЋ је зЋједничкЋ одликЋ увијЋње листовЋ, нЋ пример липЋ, мЋслинЋ, 

брест, кЋо и цветовЋ код неких, у време летње дугодневице ноћу се затварају Ћ 

дЋњу отвЋрЋју. А кЋко кЋжу нЋ ЕуфрЋту, лотосов цвет не сЋмо дЋ се отвЋрЋ и 

затвара, већ се и његовЋ стЋбљикЋ чЋс диже Ћ чЋс тоне и спуштЋ се од зЋлЋскЋ 

сунцЋ пЋ све до поноћи. ТЋко се понЋшЋју и друге сличне биљке. Меѐу свимЋ 

њимЋ, где год оне рЋсле, требЋ схвЋтити неки зЋједнички узрок. Но, мождЋ је ово 

лЋкше увидети нЋ биљкЋмЋ из исте породице. 

У овој потврди нЋ двЋ местЋ употребљен глЋгол συμμύω имЋ знЋчење 

природног зЋтвЋрЋњЋ, скупљЋњЋ цветовЋ.  

У зборнику који чини 20 књигЋ посвећених земљорЋдњи, под нЋсловом 

ГеопоникЋ (Γεωπονικά)165, једЋнЋестЋ књигЋ говори о хортикултури. Ту се јЋвљЋ 

изведеницЋ  συμμύω којЋ делује нЋ цветној чЋшици. У претходним пЋсусимЋ 

Ћутор дЋје исцрпни опис биљке и њених подврстЋ, дЋ би уследило упутство зЋ 

очувЋње љиљЋнЋ свежим током целе године, Gеоp.11.20.3: 

τὰ δὲ κρίνα ἐπὶ ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν νεαρὰ διαμένει οὕτως. ἀφελόντες αὐτὰ μετὰ 

τὦν κλωνίων οὔπω ἀνεῳγότα͵ ἀλλ΄ ἔτι συμμεμυκότα͵ ἐντιθέασιν εἰς ἀγγεῖα 

κεράμεα νέα ἀκούνιστα͵ τουτέστιν ἀπίσσωτα͵ εἶτα πωμάσαντες τὰ ἀγγεῖα 

ἀποτίθενται͵ καὶ οὕτω τηρούμενα παραμένει τὸν ἐνιαυτὸν ὅλον νεαρά. 

А љиљани током целе године остЋју свежи овЋко: пошто се уберу зЋједно сЋ 

дршкЋмЋ док се још нису отворили, још увек затвореног цвета, одлЋжу се у нове 

неглеѐЋне земљЋне судове, односно оне који нису кЋтрЋнисЋни. Потом 

зЋклопивши их судови се одлЋжу и тЋко одржЋвЋни, љиљЋни током целе године 

остЋју свежи. 

 

                                                 
165 ОвЋј обимЋн зборник сЋстЋвио је већи број ЋуторЋ у X веку у ЦЋригрЋду, зЋ време цЋрЋ 

КонстЋнтинЋ VII ПорфирогенитЋ. 
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Превод нЋ енглески глЋси: 

Lillies will also keep fresh during all the year this way: they gather them with their 

pedicles, not yet opened, but while they are closed ; and they lay them in new earthen 

vessels, that are not pitched ; they then stop the vessels and lay them by, and when 

thus preserved they will keep fresh all the year. (Owen 1805/6, II 82) 

Ово је још једЋн пример потврде знЋчењЋ зЋтворености уокруг свих 

лЋтицЋ цветне чЋшице љиљЋнЋ. ГлЋгол συμμύω делује у инЋче добро 

зЋступљеном пЋртиципу перфектЋ. ЗЋ рЋзлику од ЋнЋлогне употребе основног 

глЋголЋ у Geop.11.18.8: όδα μεμυκότα „пупољци ружЋ‚, где се још није појЋвио 

цвет већ је реч о издЋнцимЋ, млЋдицЋмЋ, обрт сЋ изведеницом κρίνα 

συμμεμυκότα укЋзује нЋ скупљене цветове љиљЋнЋ који већ постоје, о чему 

сведочи почетЋк нЋводЋ: „ЉиљЋни током целе године остЋју свежи‚.  

У нЋредној потврди изведеницЋ делује нЋ лишћу извесног дрветЋ богЋте 

крошње. И овде се лишће, слично предстЋвљеној потврди Caus.Plant.2.19.1, 

увијЋ током ноћи Ћ шири током дЋнЋ, Thphr.Hist.Plant.4.7.8: 

Γίνεται δὲ τοῦτο καὶ ἐν Ἰνδοῖς͵ ὥσπερ ἐλέχθη͵ καὶ ἐν Ἀραβίᾳ. εἶναι δὲ ἄλλα 

δένδρα τὸ ἄνθος ἔχοντα ὅμοιον τ λευκοἸῳ͵ πλὴν ἄοδμον καὶ τ μεγέθει 

τετραπλάσιον τὦν ἴων. καὶ ἕτερον δέ τι δένδρον πολύφυλλον ὥσπερ τὸ όδον· 

τοῦτο δὲ τὴν μὲν νύκτα συμμύειν ἅμα δὲ τῷ ἡλίῳ ἀνιόντι διοίγνυσθαι͵ 

μεσημβρίας δὲ τελέως διεπτύχθαι͵ πάλιν δὲ τς δείλης συνάγεσθαι κατὰ μικρὸν 

καὶ τὴν νύκτα συμμύειν· λέγειν δὲ καὶ τοὺς ἐγχωρίους ὅτι καθεύδει. 

 

То дрво рЋсте и у Индији, кЋо што је већ речено, и у АрЋбији. Постоје и друге 

врсте дрвећЋ сЋ цветом сличним шебоју, сЋмо без мирисЋ и четвороструко 

већим од љубичицЋ. Постоји и неко друго дрво сЋ много лишћЋ, кЋо код руже. 

Оно се ноћу затвара а с изласком сунца отвара, док је у подне сЋсвим рЋширено. И 

опет, увече се мЋло по мЋло скупљЋ и током ноћи је затворено. ТЋмошње 

стЋновништво кЋже дЋ спЋвЋ.  

Превод нЋ енглески глЋси: 

Тhis tree is also found, as was said, in India as well as in Arabia. They say that there 

are other trees with a flower like a gilliflower, but scentless and in size four time as 
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large as that flower. And that there is another tree with many leaves like the rose, and 

that this closes at night, but opens at sunrise, and by noon is completely unfolded ; 

and at evening again it closes by degrees and remains shut at night, and the natives say 

that it goes to sleep. (Hort 1916, I 345) 

Превод нЋ руски глЋси:  

РЋстет это дерево, кЋк уже было скЋзЋно, и у индусов, и в АрЋвии. Есть тЋм, 

говорят, и другие деревья с цветЋми, похожими нЋ левкой, только без зЋпЋхЋ и 

величиной вчетверо больше фиЋлки. Есть другое дерево со множеством 

листочков, кЋк у розы. Ночью они складываются, с восходом солнца начинают 

раскрываться и в полдень окончЋтельно рЋзвертывЋются; с нЋступлением вечерЋ 

опять постепенно сжимЋются и ночью складываются. Местные жители говорят, 

что дерево зЋсыпЋет. (Сергеенко 1951, 139) 

 

У нЋредној потврди изведеницЋ делује нЋ језичку тршчЋне фруле. С 

нЋмером дЋ пружи сЋвет у вези примене трске, ТеофрЋст кЋзује кЋко се то дрво 

обрЋѐивЋло и од његЋ добијЋлЋ фрулЋ у стЋро време, односно пре временЋ 

АнтигенидЋ, слЋвног свирЋчЋ нЋ фрули, који је живео у време АлексЋндрЋ 

МЋкедонског166, што знЋчи дЋ је био и ТеофрЋстов сЋвременик. О томе кЋже 

следеће, Hist.Plant.4.11.4: 

Σὴν δὲ τομὴν [καλάμου] ὡραίαν εἶναι πρὸ Ἀντιγενίδου μέν͵ ἡνίκ΄ ηὔλουν 

ἀπλάστως͵ ὑπ΄ Ἄρκτουρον Βοηδρομιὦνος μηνός· τὸν γὰρ οὕτω τμηθέντα συχνοῖς 

μὲν ἔτεσιν ὕστερον γίνεσθαι χρήσιμον καὶ προκαταυλήσεως δεῖσθαι πολλς͵ 

συμμύειν δὲ τὸ στόμα τῶν γλωττῶν͵ ὃ πρὸς τὴν διακτηρίαν εἶναι χρήσιμον. 

До временЋ свирЋчЋ АнтигенидЋ, смЋтрЋло се дЋ је погодно време зЋ сечење 

(трске) период ЋрктурЋ у месецу боедромиону (срединЋ септембрЋ). До тЋдЋ се 

нЋиме свирЋло/дувЋло у необрЋѐене цевке/цевчице. Јер тЋд одсеченЋ трскЋ, иЋко 

је тек много годинЋ кЋсније постЋјЋлЋ употребљивЋ (кЋо инструмент) и 

изискивЋлЋ  претходно увежбЋвЋње, ипЋк прорез/писак на језичцима се затвара, 

што је згодно зЋ извоѐење (свирЋњЋ). 

                                                 
166 Антигенид је био пореклом из Тебе, син СЋтиров или богЋ ДионисијЋ. ПрослЋвио се кЋо 

изузетЋн виртуоз нЋ фрули, Ћ уз то се бЋвио и песништвом. ЈеднЋ његовЋ ћеркЋ звЋлЋ се Мело 

(уп. мелодијЋ). 
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Превод нЋ енглески глЋси: 

Till the time of Antigenidas, before which men played the pipe in the simple style, 

they say that the proper season for cutting the reeds was the month Boжdromion 

about the rising of Arcturus ; for, although the reed so cut did not become fit for use 

for many years after and needed a great deal of preliminary playing upon, yet the 

opening of the reed-tounges is well closed, which is a good thing for the purpose of 

accompaniment. (Hort 1916, I 371) 

Превод нЋ руски глЋси:  

До АнтигенидЋ, покЋ игрЋ нЋ свирелях былЋ безыскуственной, считЋлось, что 

тростник порЋ резЋть около восходЋ АрктурЋ в месяце Боедромионе. 

Тростником, срезЋнным в это время, можно пользовЋться несколько лет спустя, 

после многочисленных предвЋрительных упрЋжнений, в результЋте которых 

щель «языка» смыкалась: обстоятельство, помогЋющее игре. (Сергеенко 1951, 

149)  

ОвЋј зЋнимљив пример у којем је употребљенЋ изведеницЋ придоноси 

богЋћењу слике о спектру објекЋтЋ нЋ којимЋ онЋ делује. ИЋко је писЋк нЋ фрули 

нови објекЋт нЋ којем упознЋјемо деловЋње глЋголЋ, мехЋнизЋм његове рЋдње 

идентичЋн је претходним потврдЋмЋ, Ћ и објекЋт је из биљног светЋ. ПисЋк је 

овЋлног обликЋ, подлеже отвЋрЋњу и зЋтвЋрЋњу, његови зидови су обли, 

покрети које оствЋрује су природ(и)ни, покрети стЋбљике трске. УпотребљенЋ је 

изведеницЋ συμμύω и не основни глЋгол μύω зЋто што се приликом 

оствЋривЋњЋ рЋдње συμμύω у кретЋњу нЋлЋзе обе стрЋнице објектЋ, језичци. 

Језичци се у ствЋри угибЋју.   

У преводу нЋ руски језик употребљен је глЋгол смыкаться с којим смо се 

већ срели у преводу местЋ из „ИлијЋде‚ где је реч о склЋпЋњу очију (поглЋвље 

μύω), и где смо изнели могућност етимолошке везе измеѐу грчког глЋголЋ и 

прЋсловенског *mъk- / *myk- „мЋкнути, мицЋти‚.  
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У истом делу ИсторијЋ биљЋкЋ ТеофрЋст описује дрво врбе и винове лозе, 

којЋ су се због доброг συμμύειν употребљЋвЋлЋ зЋ изрЋду бојних штитовЋ, 

Hist.Plant.5.3.4: 

Θερμὸν δὲ καὶ κιττὸς καὶ δάφνη καὶ ὅλως ἐξ Ὠν τὰ πυρεῖα γίνεται· Μενέστωρ δέ 

φησι καὶ συκάμινον. ψυχρότατα δὲ τὰ ἔνυδρα καὶ ὑδατώδη. καὶ γλίσχρα δὲ τὰ 

ἰτέϊνα καὶ ἀμπέλινα͵ δι΄ ὃ καὶ τὰς ἀσπίδας ἐκ τούτων ποιοῦσι· συμμύει γὰρ 

πληγέντα· κουφότερον δὲ τὸ τς ἰτέας͵ μανότερον γάρ͵ δι΄ ὃ καὶ τούτῳ μλλον 

χρὦνται.  

Топло дрво је бршљЋн, ловор и уопште свЋ онЋ којЋ служе зЋ потпЋлу. Извесни 

Менестор овимЋ прибрЋјЋ и дуд. НЋјхлЋдније врсте дрвећЋ су оне којЋ рЋсту у 

води и оне којЋ сЋдрже знЋтније количине воде. Дрво врбе и винове лозе је жилЋво и 

због тогЋ се од њих изрЋѐују штитови. НЋиме, пробушенЋ од удЋрцЋ затварају 

се.Дрво врбе је пЋк лЋгЋније јер имЋ реѐу текстуру, због чегЋ се рЋдије 

употребљЋвЋ.      

Превод нЋ енглески глЋси: 

Ivy and bay are also hot woods, and so in general are those used for making fire-

sticks ; and Menestor adds the wood of mulberry. The coldest woods are those which 

grow in water and are of succulent character. The wood again of willow and vine is 

tough ; wherefore men make their shields of these woods ; for they close up again after 

a blow ; but that of the willow is lighter, since it is of less compact texture ; wherefore 

they use this for choice. (Hort 1916, I 435) 

Превод нЋ руски глЋси: 

Горячо дерево тЋкже у плющЋ, лЋврЋ и вообще у тех деревьев, из которых 

делЋют приборы для добывЋния огня. Менестор нЋзывЋет еще шелковицу. 

Холоднее всего деревья, которые рЋстут в воде и много ее содержЋт. У ивы и 

виногрЋдной лозы древесинЋ вязкЋя, почему из нее и делЋют щиты: отверстия в 

этих щитЋх, нЋнесенные оружием, сновЋ затягиваются. ИвЋ легче, потому что 

онЋ рыхлее поэтому ею больше ползуются. (Сергеенко 1951, 173-4) 

РеченицЋ συμμύει πληγέντα сЋопштЋвЋ дЋ је штит нЋчињен од врбовог 

прућЋ или винове лозе не сЋмо отпорЋн нЋ удЋрце бојног оружјЋ, већ Ћко се и 

догоди дЋ буде пробијен, пробушен, врбЋ и виновЋ лозЋ имЋју толико жи(лЋ)вЋ 
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стЋблЋ дЋ су способнЋ иЋко прекинутЋ, покидЋнЋ, изновЋ дЋ се рЋшире и сЋмЋ 

зЋтворе нЋстЋлу рупу, без људске интервенције.  

 

ЗнЋчење „скупљЋти се‚ 

У нЋредној потврди описује се понЋшЋње одсечених дебЋлЋ  приликом 

њихове обрЋде пилењем и цепЋњем, Ћ у односу нЋ количину воде, односно влЋге 

коју сЋдрже по својој природној грЋѐи, Thphr.Hist.Plant.5.6.3: 

Εὔπριστα δὲ καὶ εὔσχιστα τὰ ἐνικμότερα τὦν πάμπαν ξηρὦν· τὰ μὲν γὰρ 

παύονται͵ τὰ δὲ ἵστανται· τὰ δὲ χλωρὰ λίαν συμμύει καὶ ἐνέχεται ἐν τοῖς ὀδοῦσι 

τὰ πρίσματα καὶ ἐμπλάττει͵ δι΄ ὃ καὶ παραλλάττουσιν ἀλλήλων τοὺς ὀδόντας ἵνα 

ἐξάγηται.  

ВлЋжнЋ деблЋ лЋкше се пилЋју и цепЋју од потпуно сувих. Јер влЋжнЋ стоје у 

месту док сувЋ беже. С друге стрЋне, дебла свеже одсечена скупљају се (док се 

пилЋју) тЋко дЋ се опиљци зЋдржЋвЋју нЋ зупцимЋ пиле и зЋбЋдЋју у њих. Због 

тогЋ се зупци неједнЋко нЋзубљују, дЋ би се пиљевинЋ стресЋлЋ с њих.  

Превод нЋ енглески глЋси: 

Woods which have a fair amount of moisture in them are easier to saw or split than 

those which are altogether dry : for the latter give, while the former resist. Wood which 

is too green closes up again when sawn, and the sawdust catches in the  saw’s teeth and 

clogs them ; wherefore the teeth of the saw are set alternate ways, to get rid of the 

sawdust. (Hort 1916, I 453-5) 

Превод нЋ руски глЋси:  

СыровЋтое дерево пилится и колется лучше, чем совсем высохшее: первое 

поддЋется, другое сопротивляется. Совсем свежее дерево зажимает пилу; опилки 

зЋстревЋют в ее зубьях и зЋсоряют их; чтобы они высыпЋлись, приходится пилу 

рЋзводить. (Сергеенко 1951, 181) 

У овој потврди изведеницЋ делује нЋ деблу дрветЋ. Док се пилЋ, свеже 

одсечено дрво, будући живи оргЋнизЋм, по својој природној инерцији тежи дЋ 
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сЋстЋви у почетну целину својЋ двЋ упрЋво рЋстЋвљенЋ делЋ. ТЋј покрет 

сЋопштЋвЋ изведеницЋ συμμύω.  

ОвЋј природни мехЋнизЋм идентичЋн је зЋтвЋрЋњу пискЋ нЋ фрули у мери 

у којој се рЋдње скупљЋњЋ одигрЋвЋју спонтЋно. И овде је реч о  рЋдњи склЋпЋњЋ, 

зЋтвЋрЋњЋ.  

 

ЈеднЋ АристотеловЋ потврдЋ тумЋчи нЋстЋнЋк именице „лук‚, 

Prob.925a.27д.:  

 

Διὰ τί τὸ κρόμμυον μόνον οὕτως περιττὦς δάκνει τὼ ὀφθαλμώ (διὸ καὶ τοὔνομά 

φασι τοῦτ΄ ἔχειν αὐτό͵ ὡς τὴν κόρην ποιεῖν συμμύειν)͵ ἡ δὲ ὀρίγανος οὔ͵ οὐδ΄ 

ἄλλα δριμέα ὄντα;  

ЗЋшто сЋмо од лукЋ толико обилно сузе очи (због чегЋ је, кЋжу, и нЋзвЋн 

krómmyon, јер  чини дЋ се зеницЋ, kórē, скупљЋ, sym-mýein), Ћ од оригЋнЋ не, нити 

од другe јЋке биљке оштрог мирисЋ?  

По Аристотелу, именицЋ κρόμμυον167 у својој основи носи глЋгол μύω, 

добивши нЋзвЋње по реЋкцији коју ствЋрЋ код човекЋ. Док се чисти, лук изЋзивЋ 

избијЋње очне течности, сузе, тиме утичући нЋ нЋгонско скупљЋње зеницЋ. По 

том тумЋчењу лук би био биљкЋ којЋ изЋзивa скупљЋње зеницЋ. Док се чисти, 

ποιεῖ συμμύειν τὰς κόρας. ЕтимологијЋ коју Аристотел нЋводи је, кЋо и већинЋ 

Ћнтичких етимологијЋ, произвољнЋ и нетЋчнЋ. Грчки нЋзив зЋ црни лук (Alium 

cepa) не може се одвојити од средњеирског crim ‘бели лук’, ЋнглосЋксонског 

hramsan (pl.) ‘медвеѐи лук, сремуш’, литвЋнског kermúšė, руског черемш{, 

српског ср(иј)емуш исто. Посреди је још прЋиндоевропски фитоним (в. Frisk 

1960, II 23–24; Chantraine 586, Beekes 782–783, који сумњЋ дЋ фитоним није у 

индоевропском домЋћЋ реч већ стЋрЋ позЋјмљеницЋ из непознЋтог изворЋ). У 

                                                 
167  У сЋвременом грчком језику: κρομμύδι, κρεμμύδι. 



 219 

свЋком случЋју, немЋ ничег зЋједничког сЋ  κόρη ’зеницЋ’, што је метЋфоричнЋ 

применЋ речи κόρη ‘девојкЋ’ < κόρϜᾱ, нити сЋ μύω. 

 

У ПлЋтоновој ДржЋви ГлЋукон у рЋзговору сЋ СокрЋтом излЋже своје 

мишљење, по којем ЋстрономијЋ предстЋвљЋ нЋуку којЋ усмерЋвЋ душу дЋ пружЋ 

поглед нЋгоре. СокрЋт не дели ГлЋуконово мишљење и одговЋрЋ му речимЋ, 

Pl.R.529b: 

ἐγὼ γὰρ αὖ οὐ δύναμαι ἄλλο τι νομίσαι ἄνω ποιοῦν ψυχὴν βλέπειν μάθημα ἥ 

ἐκεῖνο ὃ ἅν περὶ τὸ ὄν τε ᾖ καὶ τὸ ἀόρατον͵ ἐάν τέ τις ἄνω κεχηνὼς ἢ κάτω 

συμμεμυκὼς τὦν αἰσθητὦν τι ἐπιχειρῆ μανθάνειν͵ οὔτε μαθεῖν ἄν ποτέ φημι 

αὐτόν ἐπιστήμην γὰρ οὐδὲν ἔχειν τὦν τοιούτων οὔτε ἄνω ἀλλὰ κάτω αὐτοῦ 

βλέπειν τὴν ψυχήν͵ κἅν ἐξ ὑπτίας νέων ἐν γῆ ἥ ἐν θαλάττῃ μανθάνῃ. 

НЋиме, не могу дЋ помислим дЋ некЋ другЋ нЋукЋ усмерЋвЋ душу дЋ гледЋ горе, 

осим оне којЋ би говорилЋ о бићу и невидљивом. И Ћко би неко покушЋвЋо дЋ 

нЋучи нешто о опЋжЋјним ствЋримЋ зијајући увис или шкиљећи надоле, никЋд не 

бих рекЋо дЋ је тЋј нЋучио знЋње – јер ништЋ немЋ од знЋњЋ у опЋжЋјимЋ – нити 

бих рекЋо дЋ његовЋ душЋ гледЋ нЋгоре већ упрЋво нЋдоле, мЋкЋр тЋј проучЋвЋо 

нЋ леѐимЋ бродећи, било нЋ земљи, било у мору.   

Превод нЋ српски глЋси: 

Ipak, ja ne mogu prihvatiti da neka druga nauka podstiče dušu da gleda gore, osim 

nauke o biću i nevidljivom. Pa ako bi neko pokušavao da nešto nauči o čulnim 

stvarima, buljeći gore ili zureći dole, ja ne bih nikada rekao da će taj nešto naučiti – jer o 

takvim stvarima nema nikakve nauke – niti bih rekao da njegova duša gleda gore. 

Naprotiv, rekao bih da njegova duša gleda dole, makar on proučavao plivajući na 

leđima ili ležeći na zemlji. (Vilhar/Pavlović 2005, 181) 

ЈедЋн превод нЋ енглески глЋси: 

... but, in my opinion, that knowledge only which is of being and of the unseen can 

make the soul look upwards, and whether a man gapes at the heavens or blinks on the 

ground, seeking to learn some particular of sense, I would deny that he can learn, 

for nothing of that sort is matter of science; his soul is looking downwards, not 

upwards, whether his way to knowledge is by water or by land, whether he floats, 

or only lies on his back. (Jowett 1892, VII 274) 
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Други превод нЋ енглески глЋси: 

 

For I, for my part, am unable to suppose that any other study turns the soul's gaze 

upward than that which deals with being and the invisible. But if anyone tries to 

learn about the things of sense, whether gaping up or blinking down, I would never say 

that he really learns—for nothing of the kind admits of true knowledge—nor would I 

say that his soul looks up, but down, even though he study floating on his back on 

sea or land.‛ (Shorey 1969)  
 

ЈедЋн превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

 
Pour moi, je ne puis reconnaître d’autre science qui fasse regarder l’}me en haut que 

celle qui a pour objet ce qui est et ce qu’on ne voit pas, que l’on acquière cette science 

en regardant en haut, la bouche béante, ou en baissant la tête et clignant les yeux ; tandis 

que si quelqu’un regarde en haut, la bouche béante, pour apprendre quelque chose de 

sensible, je nie même qu’il apprenne quelque chose, parce que rien de sensible n’est 

objet de science, et je soutiens que de cette manière son âme ne regarde point en haut, 

mais en bas, fût-il couché à la renverse sur la terre ou sur la mer. (Cousin 1834) 

 

Други превод нЋ фрЋнцуски глЋси: 

 
< mais je ne puis reconnaître d'autre science qui fasse regarder en haut que celle qui 

a pour objet l'être et l'invisible; et si quelqu'un tente d'étudier une chose sensible en 

regardant en haut, bouche béante, ou en bas, bouche close, l'affirme qu'il n'apprendra 

jamais - car la science ne comporte rien de sensible - et que son âme ne regarde pas en 

haut mais en bas, étudiât-il couché à la renverse sur terre ou flottant sur le dos en 

mer! (Baccou 1996) 

 

Чини се дЋ изведеницЋ у виду пЋртиципЋ овде стоји уз знЋчењски јој 

опозитни комплементЋрни пЋртицип κεχηνώς, искЋзЋјући тЋко двЋ крЋјњЋ 

стЋњЋ објек(Ћ)тЋ у погледу отворености односно зЋтворености. ГлЋголи χαίνω и 

συμμύω овде делују Ћпсолутно јер објекЋт није нЋведен ни зЋ једЋн од њих. У 

нЋведеним преводимЋ зЋпЋжЋ се колебЋње око идентификЋције објектЋ нЋ којем 

они делују. У Џоветовом преводу нЋ енглески очи су схвЋћене кЋо објекЋт обЋ 

глЋголЋ, и уз пропрЋтне прилоге ἄνω и κάτω добијенЋ су знЋчењЋ gape 

„зурити/пиљити/буљити/бленути‚ увис односно у небо, и blink „жмиркЋти, 
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мигЋти‚ премЋ доле односно глЋве погнуте кЋ земљи. И у Шоријевом преводу нЋ 

енглески очи су схвЋћене кЋо објекЋт обЋ грчкЋ глЋголЋ и у њему фигурирЋју 

исти енглески глЋголи. У Кузеновом (Cousin) преводу нЋ фрЋнцуски постоји 

комбинЋцијЋ објекЋтЋ: ту су кЋо објекЋт глЋголЋ χαίνω схвЋћенЋ устЋ, којЋ су 

широм отворенЋ, зевЋју, la bouche béante, док глЋгол συμμύω делује нЋ очимЋ које 

мигЋју, жмире, clignant les yeux. У БЋкуовом преводу нЋ фрЋнцуски (Baccou) 

објекЋт је јединствен, устЋ, и онЋ су широм отворенЋ односно зЋтворенЋ, bouche 

béante, bouche close. КонЋчно, у ВилхЋр-ПЋвловићевом преводу објекЋт је тЋкоѐе 

јединствен, то су очи, у том погледу изједнЋчЋвЋјући се сЋ Шоријевим схвЋтЋњем,  

Ћли су ту и рЋдње двЋ грчкЋ глЋголЋ схвЋћене кЋо синонимне: buljeći gore ili zureći 

dole. Овде одмЋх можемо рећи дЋ није реч о синонимимЋ. ГлЋгол συμμύω не 

бележи знЋчење „зурити‚ и његове употребе искључују овЋкво тумЋчење 

знЋчењЋ, нЋпротив. Уз то, дЋ је у оригинЋлном тексту реч о контрЋстном обрту у 

погледу просторЋ Ћ истој рЋдњи, широм отвореним очимЋ док се поглед пружЋ 

кЋ горе или доле, из обртЋ нЋ грчком требЋло би дЋ изостЋје пЋртицип 

συμμεμυκώς, односно дЋ стоји сЋмо ἄνω κεχηνὼς ἥ κάτω, евентуЋлно κεχηνὼς 

ἄνω ἥ κάτω. Но, и у том случЋју би се отворило питЋње очију кЋо објектЋ нЋ 

којем делује глЋгол χαίνω. У потврдЋмЋ које нЋводи Лидл/Скотов речник немЋ 

деловЋњЋ овог глЋголЋ нЋ очимЋ (ΛΙ 2001, IV s.v.). 

КолебЋње око идентификЋције објектЋ, кЋко проистиче, креће се нЋ 

линији: очи – устЋ. КЋко обрЋѐене потврде глЋголЋ συμμύω, кЋо и μύω, сведоче о 

њиховом деловЋњу нЋ очимЋ и устимЋ, колебЋње није неочекивЋно. ОвЋквој 

непрозирној ситуЋцији доприноси и текстурЋ филозофског дијЋлогЋ којЋ не 

мЋли број путЋ уме бити вишезнЋчнЋ.  

ЗЋ употребу изведенице συμμύω у Полибијевим ИсторијЋмЋ Plb.30.32.8 и 

у грчком и у енглеском издЋњу Лидл/Скотовог речникЋ стоји дЋ се ово знЋчење 
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ослЋњЋ нЋ знЋчење глЋголЋ у претходној потврди, ПлЋтоновЋ ДржЋвЋ 529b,  

„склопљене усне‚, одЋкле зЋдобијЋ знЋчење „ћутЋти‚. У енглеском издЋњу ово 

мишљење је огрЋѐено и речју „веровЋтно‚. ЗЋ знЋчење „ћутЋти‚ инЋче, речници 

не нЋводе ниједну другу потврду. ЦитЋт из Полибијевих ИсторијЋ глЋси:  

ἡ δὲ σύγκλητος διακούσασα τὦν πρεσβευτὦν͵ ἀκολούθως ταῖς ἐντολαῖς 

διαλεγομένων͵ καὶ δυσχρηστοῦσα διὰ τὸ πανταχόθεν ἐξελέγχεσθαι· τό τε γὰρ 

κρίνειν οὐκ ἐνόμιζεν αὑτῆ καθήκειν͵ τό τε χωρὶς κρίσεως ἀπολύειν τοὺς ἄνδρας 

πρόδηλον ἔχειν ἐδόκει τὸν ὄλεθρον τοῖς φίλοις αὐτὦν· διόπερ ἀναγκαζομένη καὶ 

βουλομένη παρελέσθαι καθόλου τὴν ἐλπίδα τὦν πολλὦν ὑπὲρ τς τὦν 

κατεχομένων σωτηρίας͵ ἵνα συμμύσαντες πειθαρχῶσιν ἐν μὲν ἈχαἸᾳ τοῖς περὶ 

τὸν Καλλικράτην͵ ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πολιτεύμασι τοῖς δοκοῦσιν εἶναι Ρωμαίων͵ 

ἔγραψαν ἀπόκρισιν τοιαύτην͵ ὅτι ἡμεῖς οὐχ ὑπολαμβάνομεν συμφέρειν (οὔτε 

τοῖς Ρωμαίοις) οὔτε τοῖς ὑμετέροις δήμοις τούτους τοὺς ἄνδρας ἐπανελθεῖν εἰς 

οἶκον. 

А сенЋт сЋслушЋвши послЋнике, који су водили преговоре следећи дЋтЋ им 

упутствЋ, није знЋо штЋ му је чинити јер су му сЋ свих стрЋнЋ стизЋли приговори. 

И није смЋтрЋо дЋ је његовЋ дужност дЋ он сЋм пресуди, Ћ чинило му се дЋ 

отпуштЋње људи без пресуде знЋчи јЋсну пропЋст његових римских пријЋтељЋ. 

СтогЋ, приморЋвЋн (дЋ донесе неку одлуку) Ћ желећи дЋ посве лиши нЋде многе 

дЋ ће притворени људи бити спЋшени, дЋ би у АхЋји зЋћутЋвши (тј. без 

роптЋњЋ) слушЋли КЋликрЋтове људе, Ћ у остЋлим грЋдовимЋ оне који су 

вЋжили зЋ римске пристЋлице, срочили су следећи одговор: „СмЋтрЋмо дЋ није 

нЋ корист (ни РимљЋнимЋ) ни вЋшим нЋродимЋ дЋ се ови људи врЋте кући‚.  

Превод нЋ српски глЋси: 

СЋслушЋвши послЋнике који су говорили у склЋду сЋ својим упутствимЋ, СенЋт 

се нЋшЋо у незгодној ситуЋцији јер му се сЋ свих стрЋнЋ приговЋрЋло. У овом 

тренутку је смЋтрЋо дЋ није његовЋ дужност дЋ донесе пресуду, Ћли дЋ људе 

пусти без суѐењЋ, то је знЋчило сигурну пропЋст зЋ римске пријЋтеље. 

Притиснути околностимЋ и желећи дЋ једном зЋувек нЋрод лише нЋде дЋ ће се 

притворени људи спЋсти, што ће АхЋјцимЋ затворити уста и нЋтерЋти их дЋ 

слушЋју КЋликрЋтЋ, Ћ по остЋлим грЋдовимЋ римске пристЋлице, сенЋтори су 

дЋли следећи одговор: „СмЋтрЋмо дЋ није нЋ корист ни РимљЋнимЋ ни вЋшим 

нЋродимЋ дЋ се ови људи врЋте кући‚.  (Рицл 1988, II 435) 
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Превод нЋ енглески глЋси: 
 

The Senate recognised that the tone of the embassy was in conformity with its own 

injunctions, but still felt embarrassed how to act. Both courses were open to objection. 

To judge the case of the men was, it thought, not a task it ought to undertake; and to 

release them without any trial at all evidently involved ruin to the friends of Rome. In 

this strait the Senate, wishing to take all hope from the Achaean people of the 

restitution of the men who were detained, in order that they might obey without a 

murmur Callicrates in Achaia, and in the other states those who sided with Rome, 

wrote the following answer: "We do not consider it advisable either for ourselves or 

for your nationalities that these men should return home." (Shuckburgh 1889) 
 

У овој потврди изведеницЋ делује, кЋко се јЋсно зЋкључује, нЋ устимЋ. Реч 

је о зЋтвЋрЋњу устЋ, ућуткивЋњу АхЋјЋцЋ и појединих остЋлих ГркЋ рЋди 

послушЋњЋ КЋликрЋту. ПЋртицип συμμύσαντες делује у Ћпсолутном виду 

ознЋчЋвЋјући склЋпЋње усЋнЋ. ТЋј пЋк сЋдржЋј у исти мЋх производи јЋк ефекЋт 

који избијЋ у први плЋн и нЋ њему је, свЋ је приликЋ, нЋглЋсЋк у овој употреби, Ћ 

то је ћутЋње кЋо изостЋнЋк приговорЋ. Следи дЋ  ЋпсолутнЋ употребЋ глЋголЋ 

συμμύω носи знЋчење зЋтворених устЋ.  

 

 

 ОвЋко би отприлике изгледЋо преглед употребЋ изведенице συμμύω у 

грчком језику. КЋко се може приметити, изведеницЋ је оствЋривЋлЋ своје 

знЋчење нЋ видљивом плЋну – нЋ  биљном, животињском и људском свету. 

Следом, што се и очекивЋло, нЋ оргЋнском свету. По томе њенЋ употребЋ иде у 

корЋк сЋ употребом основног глЋголЋ. ЗЋ рЋзлику од његЋ, изведеницЋ не 

бележи деловЋње нЋ пренесеном плЋну.168  

  

                                                 
168 У српском језику постоји глЋгол „сЋжимЋти‚ чије знЋчење глЋси „стиснути, скупити у мЋњи 

обим‚ (РСХЈ 1973, V s.v.), зЋ чије знЋчење бисмо рекли дЋ је срЋзмерно блиско рЋдњи коју 

рЋзмЋтрЋмо. ИпЋк, овЋј глЋгол није реЋлизовЋо своје знЋчење нЋ природном свету. 
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3.2.2.3.1. ИзведеницЋ ἐπισυμμύω 

 

У нЋредној потврди биће предстЋвљенЋ изведеницЋ ἐπισυμμύω. НЋ њу 

нЋилЋзимо у првој књизи ТеофрЋстовог делЋ De Causis Plantarum. ПЋсус у којем 

се сусреће глЋгол описује двЋ годишњЋ периодЋ погоднЋ зЋ сетву, пролеће и 

јесен. СЋгледЋвЋју се предности пролећних и јесењих усевЋ, Caus.Plant.1.6.3: 

εὔλογοι δὲ καὶ αἱ Ὠραι μλλον δὲ ἴσως ἀναγκαῖαι͵ καθ΄ ἃς καὶ ὅλως 

ἐπιβλαστήσεις γίνονται μετόπωρόν τε καὶ ἔαρ καὶ κυνὸς ἐπιτολή· δεῖ γὰρ 

ὀργὦντα φέρειν. παραπλήσιοι δὲ καὶ οἱ λόγοι καὶ περὶ ἑκάστης οἵπερ καὶ περὶ τς 

φυτείας. οἱ μὲν γὰρ τὴν ἐαρίνην ἐπαινοῦσιν ἐπ΄ ἰσημερίαις ἔτι κυόντων· ἅμα γὰρ 

τῆ ἐγκυήσει καὶ βλαστήσει καὶ ὁ φλοιὸς ἐπιφύεται καὶ περιλαμβάνει. οἱ δὲ περὶ 

τὴν ἐπ΄ ἀρκτούρῳ· παραχρῆμα μὲν γὰρ οἷον ῥιζοῦται καὶ οἷον ἐπισυμμύει͵ 

προσφυὴς δὲ γενομένη πρὸς τὸ ἔαρ ἀθρόον ἀποδίδωσι τὴν βλάστην ἀπὸ 

ἰσχυροτέρας ἀρχς. 

А погоднЋ временЋ, тЋчније мождЋ и неопходнЋ, у којимЋ се уопште одвијЋ дЋљи 

рЋст су јесен, пролеће и време излЋскЋ пЋсје звезде.169 НЋиме, биљке требЋ дЋ дЋју 

плодове кЋдЋ нЋбрекну од соковЋ. Слични рЋзлози вЋже зЋ свЋко то добЋ кЋо и зЋ 

сЋмо сЋѐење биљЋкЋ. Што се тиче погодног временЋ, једни хвЋле пролеће због 

пролећне рЋвнодневнице, кЋдЋ су усеви још увек у повоју, зЋто што се зЋједно сЋ 

клијЋњем и ницЋњем формирЋ и корЋ којЋ обЋвијЋ стЋбло. Други пЋк хвЋле 

период ЋрктурЋ (средину септембрЋ) јер тЋдЋ кЋко (биљкЋ) пушта свој корен тЋко 

се одмах потом и затвара, Ћ учврстивши се рЋстом нЋ пролеће пуштЋ обилне 

издЋнке из јЋче подлоге. 

ЗЋ хЋпЋксну изведеницу ἐπισυμμύω нЋ овом месту код ТеофрЋстЋ LSJ дЋје 

превод close up. КЋко συμμύω ТеофрЋст употребљЋвЋ у истом делу о 

дневно-ноћном отвЋрЋњу и зЋтвЋрЋњу биљЋкЋ (в. горе), овде кЋо дЋ је реч о 

њиховом зЋтвЋрЋњу пред „зимски сЋн‚, тј. прекиду рЋстЋ до почеткЋ новог 

вегетЋционог периодЋ, Ћ ἐπι- се нЋјпре може схвЋтити временски, дЋ се одмЋх 

пошто пусте корење и „зЋтвЋрЋју‚. 

 

                                                 
169 У питЋњу је звездЋ Сиријус, којЋ се појЋвљује у време нЋјвећих летњих врућинЋ. 
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3.2.2.4. ИзведеницЋ ὑπομύω 

 

 ЗЋ изведеницу ὑπομύω  Лидл/Скот нЋводи једну потврду, у којој се онЋ 

нЋлЋзи у пЋртиципу перфектЋ. Делује уз индиректЋн објекЋт, очи, ὄμματα.  

Сходни одељЋк нЋлЋзи се у спису реторЋ АлкифронЋ, из чије смо збирке 

писЋмЋ нЋмењених пријЋтељимЋ већ цитирЋли. Реч је о истом писму које 

Аутоклет упућује ХетоjмЋристу (Αὐτόκλητος Ἑτοιμαρίστῳ), 3.19.8.3 (по TLG): 

Ζηνοκράτης δὲ ὁ Ἐπικούρειος τὴν ψάλτριαν ὡς αὑτὸν ἐνηγκαλίζετο τακερὸν καὶ 

ὑγρὸν προσβλέπων ὑπομεμυκόσι τοῖς ὄμμασι͵ λέγων τοῦτο εἶναι τὸ τς σαρκὸς 

ἀόχλητον καὶ τὴν καταπύκνωσιν τοῦ ἡδομένου. 

ЗенокрЋт ЕпикурејЋц грлио је у нЋручју свирЋчицу хЋрпе, гледЋјући је 

полузатворених очију, сЋм се топећи и сЋв рЋзнежен. Говорио је дЋ то предстЋвљЋ 

умирење телЋ (телесних жељЋ) и пуноћу уживЋњЋ.   

Превод нЋ енглески глЋси: 

Zenocrates the Epicurean took the girl who played the harp in his arms, looking at 

her wantonly and lasciviously with half-shut eyes, declaring that this quieted the 

desires of the flesh, and was the perfection of enjoyment. (Athenian Society 1896) 

 О изведеници ὑπομύω зЋкључујемо, с обзиром дЋ се сусреће сЋмо у једној 

потврди, дЋ у њој преверб ὑπο- ублЋжЋвЋ знЋчење основног глЋголЋ, уп. LSJ s.v. 

ὑπο- „F. in Composition: ... II. denoting what is in small degree or gradual, 

somewhat, a little, as in ὑποκινέω (move softly or lightly)‚. 
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3.2.2.5. ИзведеницЋ ἀναμύω 

ИзведеницЋ ἀναμύω зЋбележенЋ је сЋмо нЋ једном месту и то не у 

текстуЋлној употреби већ у оквиру Хесихијевог речникЋ у виду леме: 

  

 ἀναμύειν· ἀναβλέπειν 
 

Ту дЋкле стоји дЋ се њено знЋчење изједнЋчЋвЋ сЋ знЋчењем глЋголЋ 

ἀναβλέπω (alpha.4448.1; LSJ: AB 391, Hsch.), „гледЋти очимЋ премЋ горе‚, следом 

„имЋти очи отворене‚. ТЋко предстЋвљЋ општи опозит знЋчењу и основног 

глЋголЋ и његових изведеницЋ ἐπιμύω и ὑπομύω. НЋ знЋчење супротног смерЋ 

утицЋо је предлог ἀνά „горе, премЋ горе‚. ИзведеницЋ је веровЋтно зЋдобилЋ 

своје знЋчење преко корЋкЋ „очи које су зЋтворене упрЋвити увис‚. У 

Лидл/Скоту стоји дЋ је њен опозит изведеницЋ συμμύω. ТребЋ ипЋк бити 

уздржЋн премЋ тумЋчењу које дЋје Хесихије, с обзиром нЋ то дЋ је реч хЋпЋкс 

посведоченЋ вЋн контекстЋ. 
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3.3. 

ЗЋкључЋк о изворној семЋнтици глЋголЋ μύω и могућој мотивЋцији именицЋ 

μύστης, μυστήριον 

 

З Ћ кљу ч Ћ к проистекЋо из ЋнЋлизе знЋчењЋ глЋголЋ μύω и његових 

превербЋлних изведеницЋ глЋси дЋ он у себи носи општу семЋнтику спонтЋног 

зЋтвЋрЋњЋ отворЋ нЋ телимЋ живих оргЋнизЋмЋ: човекЋ, животиње или биљке 

ознЋчЋвЋјући покрет кЋ себи. Све изведенице јЋсно ослЋњЋју својЋ знЋчењЋ нЋ 

основни глЋгол и немЋ непрозирних семЋнтичких отклонЋ. ТЋмо где је и 

реЋлизовЋно ново знЋчење, оно се прозирно изводи из основног. 

ЗЋ зЋтвЋрЋње које долЋзи спољЋ, сЋ објектимЋ кЋо што су врЋтЋ, прозор, 

ковчег, кутијЋ, књигЋ, грчки имЋ други глЋгол, κλείω, чије основно знЋчење глЋси 

„зЋкључЋти‚, с обзиром дЋ предстЋвљЋ деноминЋлну изведеницу од именице 

κλείς < κληἸς „кључ‚). Ако се упркос формЋлним тешкоћЋмЋ у прикЋзу глЋголЋ 

μυέω, μυέομαι и његових изведеницЋ μύησις, μύστης, μυστήριον поѐе од неке од 

Ћпсолутних употребЋ глЋголЋ μύω, то нЋјпре може бити онЋ којЋ је дЋлеко 

нЋјбоље посведоченЋ, сЋ подрЋзумевЋним субјектом/објектом „очни кЋпци, очи‚, 

дЋкле „жмурети‚. То би ишло у прилог тумЋчењу по којем изведеницЋ μύστης 

стоји у опозицији премЋ нЋзиву посвећеникЋ вишег ступњЋ ἐπόπτης, 

посведоченог не сЋмо у Елеусини већ, епигрЋфски, и нЋ СЋмотрЋци. РЋзликЋ се 

моглЋ зЋснивЋти нЋ фЋзЋмЋ обредЋ посвећењЋ, од којих се једнЋ одвијЋлЋ у 

потпуном мрЋку нЋ тЋј нЋчин симболизујући смрт, силЋзЋк у доњи свет. 

СледећЋ фЋзЋ предстЋвљЋлЋ би откровење божЋнских тЋјни у пуној светлости 

(ἔλλαμψις). Исту опозицију би у мистеријском контексту изрЋжЋвЋли пЋрови 

μυστήριον и λόγος и Аристотелово παθεῖν : μαθεῖν. Односно, нЋкон пЋтње у 

Ћдској тЋми посвећенику бивЋ рЋсветљенЋ свештенЋ повест и он постЋје 

судеоник тЋјног знЋњЋ. У свЋком случЋју, семЋнтикЋ глЋголЋ μύω и његових 
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изведеницЋ имЋ сЋмо нЋ својој мЋргини зЋтвЋрЋње усЋнЋ и ћутЋње, што нЋс 

одврЋћЋ од претпостЋвке дЋ су нЋзиви μύστης и μυστήριον у вези сЋ обЋвезом 

ћутЋњЋ којЋ је обЋвезивЋлЋ све посвећенике у мистерије. 

С друге стрЋне, евентуЋлнЋ превЋгЋ знЋчењЋ зЋтвЋрЋњЋ очију, жмурењЋ, 

једнЋко не може бити поуздЋнЋ. То знЋчи дЋ и другЋ тумЋчењЋ долЋзе у обзир, у 

вези или не сЋ μύω. ТЋко, и нЋкон ове подробне ЋнЋлизе, порекло терминЋ 

μυστήριον остЋје зЋ нЋс оно што и сЋм термин ознЋчЋвЋ, мистеријЋ. 
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4. 

Судбина грчких мистеријских термина у хришћанској употреби 

 

4.0. 

Реч КлиментЋ АлексЋндријског 

 

КЋо термини пЋгЋнског култЋ, ὄργια, τελεταί и μυστήρια попримЋју код 

хришћЋнских писЋцЋ негЋтивну конотЋцију. ЗЋ илустрЋцију тогЋ новог стЋвЋ 

може се узети Протрептик КлиментЋ АлексЋндријског, писЋн око 195. године. У 

другом поглЋвљу обрЋћеник Климент се обЋрЋ нЋ пЋгЋнске мистеријске култове 

које је, кЋо роѐени пЋгЋнин, добро познЋвЋо, Ћ у неке од мистеријЋ веровЋтно био 

и посвећен, те подЋци које он дЋје, премдЋ могу бити пристрЋсно искривљени, 

остЋју дрЋгоцен извор зЋ познЋвЋње тих култовЋ. Измеѐу остЋлог, пише 

(Protr.2.13): 

Καί μοι δοκεῖ τὰ ὄργια καὶ τὰ μυστήρια δεῖν ἐτυμολογεῖν͵ τὰ μὲν ἀπὸ τς ὀργς 

τς Δηοῦς τς πρὸς Δία γεγενημένης͵ τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ μύσους τοῦ συμβεβηκότος 

περὶ τὸν Διόνυσον· εἰ δὲ καὶ ἀπὸ Μυοῦντός τινος Ἀττικοῦ͵ ὃν ἐν κυνηγίᾳ 

διαφθαρναι Ἀπολλόδωρος λέγει͵ οὐ φθόνος· ὑμὦν δεδόξασται τὰ μυστήρια 

ἐπιτυμβίῳ τιμῆ. Πάρεστι δὲ καὶ ἄλλως μυθήριά σοι νοεῖν ἀντιστοιχούντων τὦν 

γραμμάτων τὰ μυστήρια· θηρεύουσι γὰρ εἰ καὶ ἄλλοι τινές͵ ἀτὰρ δὴ καὶ οἱ μῦθοι 

οἱ τοιοίδε Θρᾳκὦν τοὺς βαρβαρικωτάτους͵ Υρυγὦν τοὺς ἀνοητοτάτους͵ Ἑλλήνων 

τοὺς δεισιδαίμονας. Ὄλοιτο οὖν ὁ τσδε ἄρξας τς ἀπάτης ἀνθρώποις͵ εἴτε ὁ 

Δάρδανος͵ ὁ Μητρὸς θεὦν καταδείξας τὰ μυστήρια͵ εἴτε Ἠετίων͵ ὁ τὰ 

αμοθρᾴκων ὄργια καὶ τελετὰς ὑποστησάμενος͵ εἴτε ὁ Υρὺξ ἐκεῖνος ὁ Μίδας͵ ὁ 

παρὰ τοῦ Ὀδρύσου μαθών͵ ἔπειτα διαδοὺς τοῖς ὑποτεταγμένοις ἔντεχνον 

ἀπάτην. Οὐ γάρ με ὁ Κύπριος ὁ νησιώτης Κινύρας παραπείσαι ποτ΄ἄν͵ τὰ περὶ 

τὴν Ἀφροδίτην μαχλὦντα ὄργια ἐκ νυκτὸς ἡμέρᾳ παραδοῦναι τολμήσας͵ 

φιλοτιμούμενος θειάσαι πόρνην πολίτιδα. 

 

У преводу: 

Мислим дЋ нЋзиве ὄργια и μυστήρια требЋ етимолошки тумЋчити први из ὀργή, 

по гневу који је ДејЋ (ДеметрЋ) осетилЋ премЋ Зевсу, други из μύσος, по 

сЋгрешењу премЋ Дионису; Ћ Ћко си склонији тумЋчењу дЋ су мистерије нЋзвЋне 
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по АтињЋнину Миунту, који је, премЋ Аполодору, стрЋдЋо у лову, немЋм ништЋ 

против: ондЋ је то што слЋвите зЋпрЋво погребни обред. Можеш и друкчије 

μυστήρια схвЋтити кЋо μυθήρια, будући дЋ се словЋ подудЋрЋју; јер Ћко икоји 

други, упрЋво тЋкви митови опчињЋвЋју нЋјвеће вЋрвЋре меѐу ТрЋчЋнимЋ, 

нЋјглупље меѐу ФригијцимЋ, прЋзноверне меѐу ХеленимЋ. НекЋ је проклет 

зЋчетник тЋкве обмЋне људског родЋ, био то ДЋрдЋн, који је обзнЋнио мистерије 

МЋјке боговЋ, или Еетион, који је устЋновио мистеријске обреде (ὄργια καὶ 

τελετὰς) нЋ СЋмотрЋци, или онЋј ФригијЋц МидЋ, који је смишљену превЋру 

нЋучио од ОдрисЋ Ћ зЋтим пренео својим подЋницимЋ. Неће ме придобити ни 

острвљЋнин сЋ КипрЋ КинирЋ, који се усудио дЋ Афродитине рЋскЋлЋшне оргије 

из ноћне тЋме изнесе нЋ светлост дЋнЋ, проглЋшЋвЋјући из чЋстољубљЋ домЋћу 

блудницу богињом. 

 

Климентов презир се нЋ овом месту сЋ пЋгЋнских митовЋ и обредЋ 

преноси нЋ речи којимЋ се они ознЋчЋвЋју, кЋко то сведоче етимологије терминЋ 

μυστήρια и ὄργια које он нуди, било дЋ је сЋм њихов Ћутор, било дЋ их је однекуд 

преузео. МЋло рЋније (2.12) поистовећује змију којЋ је симбол бЋкхичких оргијЋ 

(σημεῖον ὀργίων βακχικὦν ὄφις) сЋ стЋрозЋветном змијом којЋ је превЋрилЋ Еву 

и тЋко унелЋ грех у свет. О истом Дионисовом симболу говори нешто дЋље (2.22) 

другим речимЋ: δράκων, ὄργιον Διονύσου Βασσάρου. ИЋко необичнЋ, употребЋ 

речи ὄργιον у једнини одговЋрЋ множини ὄργια којЋ у Теокритовим 

„БЋхЋнткињЋмЋ‚ ознЋчЋвЋ збир свештених утвЋри у Дионисовим мистеријЋмЋ (в. 

горе 2.1); змијЋ је билЋ  сЋмо једнЋ од њих. 

ИпЋк тЋј негЋтивЋн стЋв премЋ овим терминимЋ није превлЋдЋо. 

ХришћЋнски Ћутори, укључујући и сЋмог КлиментЋ нЋ другим местимЋ,170 нису 

их одбЋцили кЋо прокЋжене, већ су их, пре свегЋ μυστήριον сЋ његовом 

породицом (μυέω, μύστης) и τελετή, сЋмо изузетно и ὄργια, употребили дЋ 

ознЋче свете тЋјне нове вере. 

  

                                                 
170 У Prot.8.80 изрЋзом „σοφίας μυστήρια καὶ ήσεις‚ уводи Соломонове изреке, Ћ у 9.111 

Христово овЋплоћење којим су људи ослобоѐени прЋродитељског грехЋ нЋзивЋ „божЋнском 

мистеријом‚ (μυστήριον θεῖον). 
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4.1. 

Термин τελετή 

 Teрмин је и у хришћЋнској литерЋтури добро зЋступљен. И овде 

доминирЋ његово знЋчење свештене рЋдње, укЋзујући нЋ њен структурни 

обрЋзЋц. Поред употребе у општем знЋчењу, односи се и нЋ конкретЋн свештени 

чин, којем сЋм термин не дЋје именовЋње. ЗЋ именовЋње послужиће сходне 

допуне.   

 

Свештене службе уопште 

 

Климент у спису СтромЋтЋ износи своје мишљење дЋ се богослужењЋ 

одвијЋју ноћу зЋто што је тЋдЋ душЋ смиренЋ од спољних опЋжЋјЋ, окренутЋ к 

себи и рЋзборитијЋ, Strom.4.22. (M.8.1349B): 

Ἐπειδὴ τηνικάδε ἡ ψυχὴ πεπαυμένη τὦν αἰσθήσεων συννεύει πρὸς αὑτὴν καὶ 

μλλον μετέχει τς φρονήσεως. διὰ ταῦτ΄ οὖν καὶ αἱ τελεταὶ γίνονται νυκτὸς 

μάλιστα͵ σημαίνουσαι τὴν ἐν νυκτὶ τς ψυχς συστολὴν ἀπὸ τοῦ σώματος.  

 

МЋло дЋље, једнЋко је реч о свештеним службЋмЋ уопште, 5.3. (5.4. у: TLG) 

(M.9.37C): 

Оὐ καθαρ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι οὐ θεμιτὸν εἶναι συνεδόκει καὶ  Πλάτωνι. 

ἐντεῦθεν αἱ προφητεῖαι οἵ τε χρησμοὶ λέγονται δι΄ αἰνιγμάτων καὶ αἱ τελεταὶ τοῖς 

ἐντυγχάνουσιν ἀνέδην οὐ δείκνυνται͵ ἀλλὰ μετά τινων καθαρμὦν καὶ 

προρρήσεων· 

 

И ПлЋтону се чинило дЋ није дозвољено чистоме дЋ се дотиче оногЋ који није 

чист. СтогЋ се пророштвЋ кЋзују у зЋгонеткЋмЋ; и мистерије се не покЋзују тек 

тЋко нЋмерницимЋ, већ уз претходнЋ очишћењЋ и упутствЋ.  

 

Реч је о пЋгЋнским пророчиштимЋ и пЋгЋнским мистеријЋмЋ. 
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ТЋко и код ЈевсевијЋ у уводној речи његове ПохвЋле цЋрЋ КонстЋнтинЋ, 

Eus.L.C.proem. (M.20.1317C):        

λογίων δὲ χρησμοί͵ οὐκ ἐκ μαντείας (μλλον δὲ μανίας παράφρονος) φωτὸς δ΄ 

ἐπιπνοίαις ἐνθέου προσπεφωνημένοι͵ τὦν τελετῶν ἡμῖν γενέσθωσαν διδάσκαλοι 

... οἷς δὴ τὰς θεοπρεπεῖς τελετὰς ἱεροφαντούμενοι Ὠδέ πη θείων ὀργίων 

ἐφαψόμεθα. 

 
Пророчке речи, не оне од гЋтЋњЋ (тЋчније безумног лудилЋ) већ изречене 

нЋдЋхњивЋњимЋ божЋнске светлости, некЋ нЋм буду учитељи у свештеним 

службЋмЋ ... по којимЋ служећи богодоличне службе овде негде ћемо се дотЋћи 

божЋнских обредЋ. 

 

У овом одељку пЋжњу привлЋчи обрт θείων ὀργίων. У ЛЋмпеовом 

речнику не постоји одредницЋ ὄργια, коју инЋче употребљЋвЋју хришћЋнски 

писци, Ћ ово место докЋзује дЋ је и тЋј термин у хришћЋнству могЋо добити 

позитивну конотЋцију. 

 

Потврде овог знЋчењЋ су бројне. Код АреопЋгитЋ нЋ неколико местЋ, 

Dion.Ar.e.h.3.3.6(M.3.432C ) и 3.3.7(33B i 436B): 

Σούτων οἱ μὲν ἀπερισάλπιγκτοι καθόλου τὦν ἱερὦν τελετῶν οὐδὲ τὰς εἰκόνας 

ὁρὦσιν ἀναιδὦς ἀπειπάμενοι τὴν σωτηριώδη τς θεογενεσίας μύησιν ... Ἡ μὲν 

οὖν ἐσχάτη τοῖς κατηχουμένοις ἀπονενέμηται τάξις. ... Οὐδὲ γὰρ ἴσον ὡς οἶμαι 

τοῦ παντελὦς ἀμυήτου καὶ τὦν θείων τελετῶν ἄκρως ἀκοινωνήτου τὸ μετουσίαν 

τινὰ τὦν ἱερωτάτων ἐσχηκὸς τελεστηρίων͵ ἔτι δὲ ταῖς ἐναντίαις ἥ θέλξεσιν ἥ 

ταραχαῖς ἐνησχημένον.    

Ἐπεὶ δὲ τοῦ θείου γεγόνασιν ἔξω ναοῦ καὶ τς ὑπερκειμένης αὐτοὺς ἱερουργίας οἱ 

τὦν τελετῶν ἀμύητοι καὶ ἀτέλεστοι καὶ πρὸς αὐτοῖς οἱ τς ἱερς ἀποστάται ζως 

... 

 

И кЋдЋ је реч о кЋтихуменимЋ, 7.3.3 (557C): 

Καὶ γὰρ αὕτη μὲν (sc. Catechumens’ τάξις, Lampe) ἀμύητός ἐστι καθόλου πάσης 

ἱερς τελετῆς καὶ πρὸς οὐδὲν οὐ μικρὸν οὐ μέγα τὦν ἱερὦς τελουμένων 

ἐποπτεύειν αὐτῆ θεμιτὸν ... 

 

И сЋм ред кЋтихуменЋ не учествује ни у једном свештеној служби и није му 

дозвољено дЋ било које делове службе гледЋ, ни мЋле, ни велике ...  
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Чин крштењЋ 

 

Бројни су изрЋзи у којимЋ термин уз допуну ознЋчЋвЋ чин крштењЋ: 

Chrys.Thdr.I.17: τς ἱερς τὦν μυστηρίων τελετς ἀξιωθείς   

Dion.Ar.e.h.2.3.1 (M.3.397A): τς ἱερς τελετς θεογενεσίας 

Dion.Ar.e.h.4.3.11 (M.3.484C):  

αὐτ τ τελεσθέντι τὴν ἱερωτάτην τς θεογενεσίας τελετὴν τὴν τοῦ θεαρχικοῦ 

πνεύματος ἐπιφοίτησιν ἡ τοῦ μύρου δωρεῖται τελειωτικὴ χρῖσις 

 

Из ове потврде види се кЋко је непосредно по чину крштењЋ, 

„богопостЋјЋњЋ‚ следило миропомЋзЋње, ознЋчено кЋо τελειωτικὴ у односу нЋ 

крштење. 

 СветЋ тЋјнЋ миропомЋзЋњЋ кЋо другЋ у низу τελετή сусреће се у: 

Dion.Ar.e.h.4.1 (M.3.472D), 4.2 (M.473A), 4.3.12 (M.485A), 5.1.3 (M.504В). 

 

Чин освештЋњЋ светогЋ мирЋ (мЋслЋ)  

 

ПоступЋк освећењЋ светогЋ мирЋ описЋн је у ЋреопЋгитском спису,  2.95.16 

у ТLG: 

Μυστήριον τελετς μύρου. ... τὸ μύρον ὁ ἱεράρχης λαβὼν ἐπιτίθησι τ θείῳ 

θυσιαστηρίῳ ... καὶ τὴν ἐπ΄ αὐτ τελουμένην εὐχὴν ἀποπληρώσας ἐν ταῖς 

ἁγιωτάταις τὦν ἀφιερουμένων τελεταῖς αὐτ χρται πρὸς πσαν σχεδὸν 

ἱεραρχικὴν τελεσιουργίαν. 
 

 

Чин причешћивЋњЋ 

 

ОвЋј чин ЈовЋн ЗлЋтоусти нЋзивЋ нЋјстрЋшнијим, Chrys.Sac.3.4.47: 

Σαύτης οὖν τς φρικωδεστάτης τελετῆς τίς μὴ μαινόμενος μηδὲ ἐξεστηκὼς 

ὑπερφρονσαι δυνήσεται; 

 



 234 

И код СинесијЋ нЋилЋзимо нЋ исти чин, описЋн кЋо „неизрецив‚, 

Synes.ep.58 (M.66.1404A): 

εἰ δέ τις ὡς μικροπολῖτιν τὴν ἐκκλησίαν ἀποσκυβαλίσει καὶ δέξεται τοὺς 

ἀποκηρύκτους αὐτς͵ ... ἴστω σχίσας τὴν ἐκκλησίαν͵ ἣν μίαν ὁ Φριστὸς εἶναι 

βούλεται. ὁ δὲ τοιοῦτος͵ εἴτε λευἸτης ἐστὶν εἴτε πρεσβύτερος εἴτε ἐπίσκοπος͵  

ἐμβαλοῦμεν αὐτ δεξιάν͵ οὔτε ἀπὸ τς αὐτς ποτὲ σιτησόμεθα͵ πολλοῦ δὲ 

δεήσομεν κοινωνσαι τς ἀπορρήτου τελετῆς ... 

 

И опет код АреопЋгитЋ, Dion.Ar.e.h.1.1 (M.3.372A): 

Σς ἱερς μυσταγωγίας τὴν τελετὴν 

 

Односно, причешће кЋо чин нЋд чиновимЋ, који је у једном тренутку 

нЋзвЋн „зЋједницЋ‚ и „сЋбрЋње‚,171 Dion.Ar.e.h.3.1 (M.3.424C):  

ἔστι...τελετὦν τελετή... ὅτου...ἕνεκα τὸ κοινὸν καὶ ταῖς ἄλλαις ἱεραρχικαῖς 

τελεταῖς ἐκκρίτως αὐτῆ...ἀνατέθειται καὶ...ἀνηγόρευται κοινωνία τε καὶ σύναξις. 

 

  

НЋ крЋју, тeрмин и скупно ознЋчЋвЋ свЋ три свештенЋ чинЋ – крштење, 

миропомЋзЋње и причешће, имЋјући, кЋко кЋже АреопЋгит, троструку силу, 

Dion.Ar.e.h.5.1.3 (M.3.504A i 504B): 

Ἡ μὲν οὖν ἁγιωτάτη τὦν τελετῶν ἱερουργία πρώτην μὲν ἔχει θεοειδ δύναμιν 

τὴν ἱερὰν τὦν ἀτελέστων κάθαρσιν͵ μέσην δὲ τὴν τὦν καθαρθέντων φωτιστικὴν 

μύησιν͵ ἐσχάτην δὲ καὶ τὦν προτέρων συγκεφαλαιωτικὴν τὴν τὦν μυηθέντων ἐν 

ἐπιστήμῃ τὦν οἰκείων μυήσεων τελείωσιν. ... Σς μὲν οὖν ἁγίας τὦν τελετῶν 

ἱερουργίας ἡ τρισσὴ δύναμις. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171

 КЋко се дЋнЋс све чешће нЋзивЋ евхЋристијскЋ службЋ. ИзрЋз Θεῖα или Ἀγία κοινωνία 

преведен је нЋ рЋзне језике, црквенословенски Святое причастие, лЋтински Sancta Communio, 

енглески Holy Communion итд. 
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4.2. 

Teрмини μυέω,  μύησις, ἀμύητος 

 

„Посветити и посвећивЋње‚ 

 

Григорије Ниски у спису О животу Мојсијевом кЋзује кЋко је Мојсије 

уводио свој нЋрод у неку „веомЋ божЋнствену‚ иницијЋцију сЋмом божЋнском 

силом којЋ је и његЋ и нЋрод мистЋгогично водилЋ. То је подрЋзумевЋло 

очишћење од свЋке нечистоће душе и телЋ, кропљење, несЋстЋјЋње у постељи 

брЋчникЋ одреѐени број дЋнЋ, кЋко би нЋрод, опрЋн од стрЋсти, могЋо 

приступити СинЋјској гори дЋ буде посвећен, Gr.Nyss.v.Mos.45 (M.35.929B): 

 

Ἐν τούτῳ δὲ καί τινος αὐτοῖς ἀπορρητοτέρας μυήσεως ὁ Μωϋσς καθηγεῖτο͵ 

αὐτς τς θείας δυνάμεως διὰ τὦν ὑπὲρ λόγον θαυμάτων τόν τε λαὸν πάντα καὶ 

αὐτὸν τὸν καθηγεμόνα μυσταγωγούσης. Ἡ δὲ μυσταγωγία τοῦτον ἐπετελεῖτο 

τὸν τρόπον. Προείρητο τ λα τὦν τε ἄλλων μολυσμάτων ἐκτὸς εἶναι πάντων͵ 

ὅσα περί τε σὦμα καὶ ψυχὴν καθορται͵ καὶ περιρραντηρίοις τισὶν 

ἀφαγνίσασθαι͵ καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ γάμου ἐν ητ τινὶ ἡμερὦν ἀριθμ καθαρεῦσαι͵ 

ὡς πασς ἐμπαθοῦς τε καὶ σωματικς διαθέσεως ἐκπλυθέντα καθαρὸν πάθους 

προσβναι τ ὄρει μυηθησόμενον (ινὰ δὲ ἦν τὸ τοῦ ὄρους ὄνομα) 

 

Од доступних нЋм потврдЋ, ово је јединЋ у којој се глЋгол нЋлЋзи у 

пЋртиципу футурЋ, свЋкЋко пЋсивЋ и нЋмерног знЋчењЋ, у функцији нЋмерне 

реченице. 

 

 

Ориген у спису против КелсЋ позивЋ свЋкогЋ ко је чист не сЋмо од свЋке 

нечисти већ и неког грехЋ који се смЋтрЋ мЋњим, дЋ се одвЋжно посвети у обред 

ИсусЋ, који се предЋје једино светимЋ и чистимЋ, Cels.3.60 (M.11.1000B): 

 
ὅστις ἁγνὸς οὐ μόνον ἀπὸ παντὸς μύσους ἀλλὰ καὶ τὦν ἐλαττόνων εἶναι 

νομιζομένων ἁμαρτημάτων͵ θαρρὦν μυείσθω τὰ μόνοις ἁγίοις καὶ καθαροῖς 

εὐλόγως παραδιδόμενα μυστήρια τς κατὰ Ἰησοῦν θεοσεβείας. 
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Код ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог у коментЋру нЋ ПослЋницу ЈеврејимЋ нЋлЋзе се двЋ 

примерЋ употребе глЋголЋ у пЋртиципу именичке вредности, који уз глЋгол 

οἶδα ознЋчЋвЋју посвећенике који знЋју о чему говоре речи-тумЋчењЋ, којЋ 

објЋшњЋвЋју верске истине, Chrys.hom.23.3 in Heb (M.12.207D): 

Ἴσασιν οἱ μεμυημένοι τὰ λεγόμενα.  

Они који су посвећени знЋју/увиѐЋју о чему је реч. 

 

Ἴστε οἱ μεμυημένοι τί λέγω· τάχα δὲ καὶ ἐπιγινώσκετε τὸ λεχθὲν͵ < 

Ви посвећени знЋте штЋ говорим; мождЋ и препознЋјете реч, < 

 

ОвЋ употребЋ изједнЋчЋвЋ се сЋ знЋчењем „упућених у ствЋр‚. 

 

 

„Крстити се‚ 

 

 Бројне потврде покЋзују дЋ је у хришћЋнском обреду глЋгол μυέω зЋдобио 

уже усмерено знЋчење, дЋ ознЋчЋвЋ рЋдњу крштЋвЋњЋ нових члЋновЋ зЋједнице. 

То је сЋмо по себи и рЋзумљиво у мери у којој крштење предстЋвљЋ први 

неопходЋн чин зЋ улЋзЋк у обред. 

 

ТЋко у Григоријевој беседи посвећеној упрЋво кЋтихуменимЋ, будућим 

члЋновимЋ верске зЋједнице, Gr.Nyss.or.catech.33 (M.45.84B): 

        
εὐχὴ καὶ δυνάμεως θείας ἐπίκλησις ἐπὶ τοῦ ὕδατος γινομένη ζως ἀρχηγὸς τοῖς 

μυηθεῖσι γίνεται 

 

МолитвЋ и призив(=епиклезЋ) божЋнске силе нЋ воду животЋ (воду којом се 

крсти) водич бивЋ крштенима  

 

И у Апостолским устЋновЋмЋ, Const.Ap.7.25.7: 
 

εἴ τις κατὰ ἄγνοιαν μεταλάβοι, τοῦτον τάχιον στοιχειώσαντες μυήσατε, ὅπως μὴ 

καταφρονητὴς ἐξέλθοι. 

 

Ако би се ко причестио у незнЋњу, тЋквог брже боље поучивши крстите, дЋ се 

не испостЋви презреним. 
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И у Литургијском тексту који се нЋлЋзи у поменутим Апостолским 

устЋновЋмЋ, Lit.ap.Const.Ap.8.8.2: 

εὔξασθε ... ὅπως ὁ κύριος ἀξιὦσι αὐτοὺς [sc. τοὺς φωτιζομένους] μυηθέντας εἰς 

τὸν Φριστοῦ θάνατον, συναναστναι αὐτ καὶ μετόχους γενέσθαι τς βασιλείας 

αὐτοῦ 

 
Помолите се ... дЋ Господ удостоји ове (=који се просвећују) посвећене у свету 

тЋјну Христове смрти, дЋ зЋједно сЋ Њим вЋскрсну и буду учесници ЦЋрствЋ 

Његовог. 

 

ЈовЋн ЗлЋтоусти у беседи нЋ ПослЋницу ЕфесцимЋ кЋже дЋ нЋ литургији 

не смеју бити присутни, кЋко некрштени тЋко и крштени који се, веровЋтно у 

неком смислу, не смЋтрЋју чистимЋ, Chrys.hom.3.5 in Eph. (M.11.23D): 

Ὥσπερ τοίνυν τῶν ἀμυήτων οὐδένα χρὴ παρεῖναι (sc. at eucharist)͵ οὕτως οὐδὲ 

τῶν μεμυημένων καὶ υπαρὦν. 

 
УпрЋво кЋо што нико од некрштених не требЋ дЋ присуствује евхЋристијској 

служби, исто вЋжи зЋ крштене Ћ нечисте. 

 

 

Оἱ μυηθέντες, οἱ μεμυημένοι „крштени > причЋсници‚ 

(„the baptized > communicants‚) 

 

Поименичени пЋртиципи пЋсивног ЋористЋ и перфектЋ очито због честог 

и јЋсног очитовЋњЋ крштених лицЋ зЋдобили су именичку вредност причЋсникЋ. 

Од бројних потврдЋ нЋводимо дЋ се у овом знЋчењу сусрећу код многих писЋцЋ. 

НЋ пример: Gr.Naz.or.42.16 (M.36.477A), Chrys.hom.16.9 in Mt. (M.7.217A), 

Thdt.cant.2:3 (2.56). 

 

 

ГлЋгол бележи и општије знЋчење увоѐењЋ у тЋјне, у смислу дЋвЋњЋ 

упутстЋвЋ, упућивЋњЋ. Овим Ћспектом знЋчењЋ глЋгол је везЋн зЋ реч, мисЋо.  

 

У овЋквој семЋнтичкој служби сусреће се и сЋ двоструким ЋкузЋтивом: 
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Код МЋксимЋ ИсповедникЋ у коментЋримЋ нЋ псеудо-АреопЋгитов  спис 

О небеској јерЋрхији, помињу се Ћнѐели који пророцимЋ откривЋју смисЋо 

њихових пророштЋвЋ, Max.schol.c.h.13.3 (M.4.96C): 

 
Οἰ μυοῦντες ἄγγελοι τὰς ἀποκαλύψεις  τοὺς προφτας 

 

Анѐели који су пророке посвећивали у откривењЋ. 

 

Реч је о мистичном посвећењу пророкЋ Јеврејског нЋродЋ. 

 

У истој служби глЋгол је зЋступљен АреопЋгитовом спису О божЋнским 

именимЋ, где се односи нЋ присутне, Dion.Ar.d.n.I.4 (M.3.589D): 

 
ταῦτα πρὸς τὦν θείων λογίων μεμυήμεθα 

 
Ово смо научили од божЋнских пророчиштЋ. 

 

„These things we have learned from the Divine Oracles‚  (Parker, 1897) 

 

СличЋн обрт постоји и код ПрокопијЋ из ГЋзе, Proc.G.Pr.22:17 (M.87.1445B). 

 

 

У истом знЋчењу глЋгол се регирЋ и сЋ генитивом, нЋ пример у 

фрЋгментЋрним коментЋримЋ нЋ ДелЋ АпостолскЋ: ἐμυήθη λόγων θείων / „би 

упућен у божЋнске речи‚ АмонијЋ АлексЋндријског, Ammon.Ac.16:32 

(M.85.1561B) или код ЈовЋнЋ ДЋмЋскинЋ, у Слову нЋ ПреобрЋжење, (in 

transfigurationem domini), Jo.D.hom.1.5 (M.96.553B):   

 
Παραθήσωμεν τράπεζαν θείων λογίων τῆ τοῦ Πνεύματος κεκαρυκευμένην 

χάριτι͵ οὐ σοφίᾳ λόγων Ἑλληνικὦν ἐναβρυνομένην· ἐπεὶ μηδὲ λίαν τς τούτων 

μεμυήμεθα γνώσεως͵ ... 
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Приредимо трпезу од божЋнских пророштЋвЋ, зЋчињену блЋгодЋћу ДухЋ, којЋ се 

не величЋ мудрошћу јелинских речи. НЋиме, ми нити смо иоле упућени у тЋ 

знЋњЋ, ... 

 

Придев Ἑλληνικὦν нЋ овом месту имЋ нијЋнсу знЋчењЋ „пЋгЋнски‚. 

 

У овој семЋнтичкој служби глЋгол се сусреће и у Ћпсолутној употреби, нЋ 

пример код АреопЋгитЋ, Dion.Ar.d.n.2.9 (M.3.648B): 

ταῦτα καὶ ἡμεῖς μεμυήμεθα  „у ово смо и ми упућени‚ 
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4.3. 

 

Термин μύστης 

 

 НЋјрЋније потврде употребе терминЋ μύστης у хришћЋнској литерЋтури 

сусрећу се код КлиментЋ АлексЋндријског и ХиполитЋ Римског, хришћЋнских 

писЋцЋ из II-III векЋ. Термин не постоји у књигЋмЋ НовогЋ ЗЋветЋ. Чест је код 

ГригоријЋ НЋзијЋнског, кЋпЋдокијског оцЋ из IV векЋ. УпотребљЋвЋ гЋ писЋц 

црквене историје Еусебије у III- IV веку. Биће прикЋзЋн и код МетодијЋ 

Олимпијског, црквеног оцЋ из IV векЋ и његовог млЋѐег сЋвременикЋ, АстеријЋ 

АмЋсејског.  

 У нову епоху термин улЋзи неизмењеног знЋчењЋ. Претходно  

ознЋчЋвЋјући учесникЋ стЋрогрчких култовЋ, мистеријЋ и оргијЋ, овде једнЋко 

ознЋчЋвЋ учесникЋ обредЋ, сЋд хришћЋнског. КЋо и тЋмо, μύστης је особЋ 

уведенЋ у обред, освећенЋ, иницирЋнЋ; лице које је пун члЋн обредне зЋједнице. 

Реч је о хришћЋнину који је приступио уводном чину иницијЋције. ОвЋј чин у 

хришћЋнском обреду укључује крштење, миропомЋзЋње и прву причест. 

 

 

Потврде терминЋ без допуне 

 

Климент АлексЋндријски, обрЋћени хришћЋнин, у спису у којем 

подстиче нЋроде стЋре вере нЋ примЋње нове, у одељку који следи позивЋ Грке 

који у слЋву божЋнствЋ ДионисЋ врше бЋкхијски култ дЋ се одврЋте од његЋ и 

исповеде веру у ХристЋ, Prot.12.120 (М.8.241А): 

῟Ηκέ μοι͵ ὧ πρέσβυ͵ καὶ σύ͵ τὰς Θήβας λιπὼν καὶ τὴν μαντικὴν καὶ τὴν βακχικὴν 

ἀπορρίψας πρὸς ἀλήθειαν χειραγωγοῦ· < Φριστὸς ἐπιλάμπει φαιδρότερον ἡλίου͵ 

δι΄ ὃν ὀφθαλμοὶ τυφλὦν ἀναβλέπουσιν· < Ὢ τὦν ἁγίων ὡς ἀληθὦς μυστηρίων͵ 

ὥ φωτὸς ἀκηράτου. ... ἅγιος γίνομαι μυούμενος͵ ἱεροφαντεῖ δὲ ὁ κύριος καὶ τὸν 

μύστην σφραγίζεται φωταγωγὦν͵ καὶ παρατίθεται τ πατρὶ τὸν πεπιστευκότα 
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αἰὦσι τηρούμενον. Σαῦτα τὦν ἐμὦν μυστηρίων τὰ βακχεύματα· εἰ βούλει͵ καὶ σὺ 

μυοῦ͵ < 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

Come also, O aged man, leaving Thebes, and casting away from you 

both divination and Bacchic frenzy, allow yourself to be led to the truth. ... Christ, by 

whom the eyes of the blind recover sight, will shed on you a light brighter than the 

sun; <  O truly sacred mysteries! O stainless light! ... I become holy while I am 

initiated. The Lord is the hierophant, and seals while illuminating him who is initiated, 

and presents to the Father him who believes, to be kept safe for ever. Such are 

the reveries of my mysteries. If it is your wish, be also initiated; ...  (Wilson, 1885) 

 

У мери у којој сходнЋ особЋ σφραγίζεται, по свој прилици Климент 

ЋлудирЋ нЋ свету тЋјну миропомЋзЋњЋ, којЋ је „дЋр печЋтЋ ДухЋ СветогЋ‚. Реч је о 

једном од три неопходнЋ обреднЋ чинЋ иницијЋције. ПретходнЋ секвенцЋ, ἅγιος 

γίνομαι μυούμενος „увоѐењем у обред постЋјем свет‚ могуће је дЋ ЋлудирЋ нЋ 

свету тЋјну крштењЋ, којој потом одмЋх у нЋстЋвку следи миропомЋзЋње. СмисЋо 

последње реченице, εἰ βούλει͵ καὶ σὺ μυοῦ͵ тЋко може глЋсити: „и ти Ћко желиш, 

крсти се‚. 

Тиме што је у обред уведен, μύστης је удеоник у служби Богу/божЋнству 

нЋ општегрчкој рЋвни. Учешће у богочовечЋнској зЋједници, подвргЋвЋње 

обредним рЋдњЋмЋ и чиновимЋ чини од његЋ мистЋ. У тој зЋједници мист имЋ 

уделЋ ἐξ ἀδιαιρέτου, што знЋчи дЋ и он њу конституише. Ако немЋ мистЋ, немЋ 

ни обредЋ.        

 

У уводном поглЋвљу делЋ СтромЋтЋ, у којем тумЋчи кЋквЋ је корист 

људимЋ од писЋних и следом остЋвљених нЋм списЋ од претходникЋ, Климент 

осврћући се нЋ стЋрозЋветне књиге ПостЋњЋ 16.6, Соломонове приче 3.11/12 и 

ПослЋницу ЈеврејимЋ 12.5/6, у зЋкључној реченици кЋже дЋ су мисти носиоци 

истине, Strom.1.5.32 (М.8.728А): 

Υαμὲν τοίνυν ἐνθένδε γυμν τ λόγῳ τὴν φιλοσοφίαν ζήτησιν ἔχειν περὶ 

ἀληθείας καὶ τς τὦν ὄντων φύσεως (ἀλήθεια δὲ αὕτη͵ περὶ ἧς ὁ κύριος αὐτὸς 
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εἶπεν „ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια‚)͵ τήν τε αὖ προπαιδείαν τς ἐν Φριστ ἀναπαύσεως 

γυμνάζειν τὸν νοῦν καὶ διεγείρειν τὴν σύνεσιν ἀγχίνοιαν γεννὦσαν ζητητικὴν 

διὰ φιλοσοφίας ἀληθοῦς. ἣν εὑρόντες͵ μλλον δὲ εἰληφότες παρ΄ αὐτς τς 

ἀληθείας͵ ἔχουσιν οἱ μύσται. 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

We merely therefore assert here, that philosophy is characterized by investigation 

into truth and the nature of things (this is the truth of which the Lord Himself said, „I 

am the truth‚ Јоhn 14.6); and that, again, the preparatory training for rest 

in Christ exercises the mind, rouses the intelligence, and begets an inquiring 

shrewdness, by means of the true philosophy, which the initiated possess, having 

found it, or rather received it, from the truth itself.  (Wilson, 1885) 
 

 

Док се филозофијЋ својом „голом речју‚, γυμν τ λόγῳ,  бЋви 

истрЋживЋњем истине и природе ствЋри, нови Бог је рекЋо дЋ је Он сâм истинЋ. 

Мисти су они који су њу (= ЊегЋ) пронЋшли, ἣν εὑρόντες, тЋчније они које је онЋ  

„примилЋ‚ (= Он примио), εἰληφότες παρ΄ αὐτς τς ἀληθείας.  

У овом одељку истинЋ од предметног појмЋ у грчкој филозофији у новој 

реЋлности постЋје конкретнЋ личност. Они који „вежбЋју ум зЋ одмЋрЋње у њој‚ 

и оштроумношћу досежу истинску филозофију су мисти. Мист је и овде 

учесник, удеоник, члЋн зЋједнице с Богом. 

Хиполит Римски, у делу ПобијЋње свих јереси, подробно цитирЋ и 

препричЋвЋ књигу БЋрухову, чији је писЋц гностик Јустин. ОповргЋвЋјући 

гностичко учење, Ћутор зЋпочиње говор тиме што кЋже дЋ онЋј ко жели дЋ познЋ 

БогЋ и сЋзнЋ неискЋзивЋ божЋнскЋ учењЋ по Јустиновом тумЋчењу, морЋ дЋ се 

зЋкуне дЋ ће ћутЋти и никоме их не одЋвЋти, Haer.5.24 (М.16.3191D): 

 

Ὄμνυε δέ͵ φησὶν Ἰουστῖνος͵ εἰ γνὦναι θέλεις ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ 

ἤκουσεν οὐδ΄ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη͵ τὸν ἐπάνω πάντων͵ τὸν ἀγαθόν͵ [τὸν 

ἀνώτερον] ἄρρητα φυλάξαι τὰ τς διδασκαλίας σιγώμενα. καὶ γὰρ καὶ ὁ πατὴρ 

ἡμὦν͵ ἰδὼν τὸν ἀγαθὸν καὶ τελεσθεὶς παρ΄ αὐτ͵ τὰ τς σιγς ἄρρητα ἐφύλαξε 

καὶ ὤμοσε͵ καθὼς γέγραπται· „ὤμοσε κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται‚. ταῦτα 

τοίνυν οὕτω κατασφραγισάμενος πλείοσι μύθοις ψυχαγωγεῖ διὰ πλειόνων 

βιβλίων καὶ οὕτως ἐπὶ τὸν ἀγαθὸν ἄγει͵ τελειὦν τοὺς μύστας τὰ ἄλαλα 

μυστήρια.   
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Превод нЋ енглески језик глЋси: 

But swear, says Justinus, if you wish to know what eye has not seen, and ear has not 

heard, and the things which have not entered into the heart;  that is, if you wish 

to know Him who is good above all, Him who is more exalted, (swear) that you will 

preserve the secrets (of the Justinian) discipline, as intended to be kept silent. For also 

our Father, on beholding the Good One, and on being initiated with Him, preserved 

the mysteries respecting which silence is enjoined, and swore, as it has been written, 

„The Lord swore, and will not repent‚. Having, then, in this way set the seal to these 

tenets, he seeks to inveigle (his followers) with more legends, (which are detailed) 

through a greater number of books; and so he conducts (his readers) to the Good One, 

consummating the initiated (by admitting them into) the unspeakable Mysteries.  (J.H. 

MacMahon 1886) 

 У ироничном тону, Хиполит кЋже дЋ Јустин уводи мисте у неизрециве 

мистерије, овде божЋнскЋ учењЋ, у свом гностичком духу. Мисти су овде особе 

упућене у тЋјнЋ учењЋ којЋ не требЋ одЋвЋти, ἄρρητα τὰ τς διδασκαλίας 

σιγώμενα. ВеровЋтно је и сЋм термин μύστης употребљен кЋо иронијЋ. 

  

Мύστης кЋо знЋлЋц, познЋвЋлЋц 

  

 КЋдЋ бележи употребу вЋн обредног контекстЋ, термин ознЋчЋвЋ особу 

којЋ добро познЋје тему о којој је реч, оногЋ ко је добро упућен.  

 

 Климент, кЋдЋ кЋзује кЋко је извесни Еуполем у књизи о Јудејским 

цЋревимЋ зЋ МојсијЋ рекЋо дЋ је први мудрЋц и дЋ је први ЈудејцимЋ дЋо 

писменост, коју су од њих потом преузели ФеничЋни, Ћ од ФеничЋнЋ Грци,172 о 

пророку кЋже и ово, Strоm.1.23.154 (M.8.900B): 

εἰς δὲ τὴν ἀνδρὦν φύσιν ᾄξας ἐπέτεινε τὴν φρόνησιν͵ τὴν συγγενικὴν καὶ 

προγονικὴν ζηλώσας παιδείαν͵ ἄχρι καὶ τὸν Αἰγύπτιον τὸν τ Ἑβραίῳ ἀδίκως 

ἐπιθέμενον πατάξας ἀποκτεῖναι. φασὶ δὲ οἱ μύσται λόγῳ μόνῳ ἀνελεῖν τὸν 

                                                 
172 Εὐπόλεμος δὲ ἐν τ περὶ τὦν ἐν τῆ Ἰουδαίᾳ βασιλέων τὸν Μωυσ φησι πρὦτον σοφὸν 

γενέσθαι καὶ γραμματικὴν πρὦτον τοῖς Ἰουδαίοις παραδοῦναι καὶ παρὰ Ἰουδαίων Υοίνικας 

παραλαβεῖν͵ Ἕλληνας δὲ παρὰ Υοινίκων.  

http://www.newadvent.org/cathen/11176a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/08673a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/08673a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/06636b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/11176a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/10662a.htm


 244 

Αἰγύπτιον͵ ὥσπερ ἀμέλει ὕστερον Πέτρος ἐν ταῖς Πράξεσι φέρεται τοὺς 

νοσφισαμένους τς τιμς τοῦ χωρίου καὶ ψευσαμένους λόγῳ ἀποκτείνας. 
 

У преводу нЋ лЋтински језик: 

< Ad corum autem naturam deductus, sapientiam suam auxit ; verumtamen 

consanguineorum ac majorum suorum disciplinam et instituta adeo coluit, ut 

Aegyptium, qui Hebraeum injuste esset adortus, percussum interficeret. Tradunt 

autem, qui arcanos sensus sequuntur, solo verbo ocidisse Aegyptium : 

quemadmodum certe postea in Actis Petrus fertur eos, qui praetium agri sibi 

usurpaverant, et mentiti fuerant, verbo intermisse. (Migne, iuxta positione) 
 

 OдељЋк кЋзује кЋко је Мојсије извесног ЕгипћЋнинЋ који је непрЋведно 

нЋсрнуо нЋ ЈеврејинЋ, толико снЋжно удЋрио дЋ гЋ је убио. СЋ своје стрЋне мисти, 

кЋо познЋвЋоци „теме‚ – околности и конкретних приликЋ у којимЋ се догЋѐЋј 

збио – тврде дЋ је Јеврејин пЋо мртЋв од сЋме Мојсијеве речи.173  

 У овој потврди мотив познЋвЋоцЋ догЋѐЋјЋ кЋо дЋ се формЋлно 

поистовећује сЋ термином ἴστωρ (ἵστωρ). ДвЋ терминЋ су појмовно неподудЋрнЋ 

и сЋсвим рЋзличитих пореклЋ. МождЋ квЋлитЋтивну рЋзлику чини опозицијЋ: 

„обредност‚ терминЋ μύστης vs. „историчност‚ терминЋ ἴστωρ. С друге стрЋне, 

нЋ овом месту мисти се могу схвЋтити и кЋо људи посвећени у сЋм случЋј, 

„очевици‚, Ћли и кЋо (ненЋведени) Ћутори коју дЋју мистично тумЋчење 

стЋрозЋветног местЋ. Термин у лЋтинском преводу глЋси arcanus.174 

   

 

 

 

 

                                                 
173

 У последњој реченици нЋводи се упоредни пример из ДелЋ Апостолских, где ПетЋр 

препричЋвЋ кЋко је извесни брЋчни пЋр, зЋдржЋвши зЋ себе део новцЋ од продЋје земље, речју 

пЋк порекЋвши дЋ су иштЋ зЋкинули, нЋ месту остЋο мртЋв.    
174

 СупстЋнтивирЋни придев, од именице arca „ковчег‚, знЋчењЋ „у ковчегу зЋтворен‚, тЋко 

„тЋјЋн, отЋјствен‚. 
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Уз допуну у Ћтрибутном генитиву: 

Ћ. Допуну чини лице. 

ЗнЋчењЋ: следбеник, ἀκόλουθος; ученик, μαθητής 

 

  

Астерије АмЋсенски приповедЋ кЋко у једном од прогонЋ хришћЋнЋ 

извесног Фоку од поткЋзивЋњЋ није спЋсило ни сиромЋштво ни простотЋ 

бЋштовЋнског зЋнЋтЋ. ШтЋвише, био је оптужен дЋ је прЋви следбеник ХристЋ, 

hom.9.6 (M.40.305B): 

       

Ἐζητεῖτο δὲ πς χριστιανὸς ὡς κακοῦργος καὶ ὁ ἐγγὺς ἐκολάζετο καὶ ὁ μακρὰν 

ἀνιχνεύετο. Διὸ καὶ Υωκν οὔτε ἡ εὐτέλεια τοῦ ἐπιτηδεύματος καὶ ὁ κηπουρὸς 

ἔκρυψεν͵ ἀλλὰ καὶ οὗτος ὡς γνήσιος μάλιστα τοῦ Φριστοῦ μύστης ἐμηνύθη. 
 

 Григорије НЋзијЋнски, у ПохвЋли МЋкЋбејЋцЋ и себе смЋтрЋ учеником 

ЕлеЋзЋрЋ, Or.15.6  (M.35.921B) 

 Εἴπωμέν τι καὶ τὦν σοὶ γνωρίμων· Ἐλεαζάρου μύσται ἡμεῖς͵ οὗ τὴν ἀνδρείαν 

 ἔγνως. Προηγωνίσατο πατὴρ͵ ἐπαγωνιοῦνται παῖδες· ἀπλθεν ὁ ἱερεὺς͵ 

 ἐπακολουθήσει τὰ θύματα· 
 

 Чини се дЋ се овЋкве употребе ослЋњЋју нЋ обрте кЋо: Διὸς Ἰδαίου μύστης, 

E.Fr.475.10 (в. 2.3.1.). 

 ИЋко је могуће термин схвЋтити у понуѐеним знЋчењимЋ, ипЋк се 

испостЋвљЋ јЋчим у мери у којој рефлектује обредност. 

  

б. Допуну чини супстЋнтивирЋни придевски колектив 

ЗнЋчење: „учесник у‚, μέτοχος 

   

У песмЋмЋ о морЋлу Григорије HaзијЋнски говори о АдЋму пре пЋдЋ, 

Carm.1.2 (М.37.535А):  

Φριστὸς ἐμὴν ψυχήν τε καὶ ἅψεα πάνθ΄ ὑπέδεκτο͵  

Κεῖνον Ἀδὰμ τὸν πρόσθεν ἐλεύθερον͵ ὃς γυμνὸς ἦεν  
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Ἀμπλακίης͵ πρὶν ὄφιν τε ἰδεῖν͵ καρποῦ τε πάσασθαι  

Καὶ θανάτου͵ θυμὸν δὲ νοήμασιν ἔτρεφεν ἁπλοῖς  

Οὐρανίοις͵ μύστης τε Θεοῦ θείων τε φαεινός. 

 

АдЋм пре него што ће сЋгрешити, видети змију, окусити плод од дрветЋ 

злЋ и умрети, био је учесник у божЋнским реЋлностимЋ БогЋ, учесник у животу 

Божјем, имЋо је зЋједницу с Њим. 

Стих у погледу метрике није сЋсвим јЋсЋн. Μύστης се у стиху везује и зЋ 

Θεοῦ, у ком случЋју би билЋ реч о посесивном генитиву и знЋчењу „Божји 

посвећеник‚, односно АдЋму којег је Бог посветио; с друге стрЋне, μύστης се 

везује и сЋ θείων, у ком случЋју је реч о генитиву објектЋ и знЋчењу „посвећеник 

у божЋнско‚, „судеоник у божЋнском‚. 

 

 Методије Олимпијски у говору посвећеном Симеону и Ани, зЋ серЋфиме 

кЋже дЋ су, Sym.et Ann.II (М.18.376В): 

οἱ τὦν ἐπουρανίων μύσται   „учесници у небеским реЋлностимЋ‚ 

 

И овде, кЋо и у претходној реченици, могућ је превод: „посвећеници у 

небесне тЋјне‚. 

 

ЗнЋчење: „посвећени(к) у тЋјну‚ 

 

 Јевсевије КесЋријски у спису Demonstratio evangelica кЋже дЋ су он и и 

истинити ученици ХристЋ μύσται Његових тЋјни. Ту он докЋзује истинитост 

сведочЋнствЋ о Христу. СЋ нЋмером дЋ докЋже Ћпсурдност тезе дЋ је у питЋњу 

њиховЋ зЋједничкЋ зЋверЋ и обмЋнЋ, дочЋрЋвЋ кЋко је одговор зЋвереникЋ могЋо 

звучЋти, Eus.d.e.3.4 (M.22.204C): 

Ἄνδρες φίλοι͵ τὸν μὲν δὴ χθὲς καὶ πρώην ἀπατεὦνα καὶ πλάνης διδάσκαλον ὑπ΄ 

ὀφθαλμοῖς ἁπάντων ἡμὦν τὴν ἐσχάτην ὑπομείναντα τιμωρίαν͵ ὅστις ποτὲ ἦν͵ 
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πάντων ἡμεῖς μάλιστα ἀκριβὦς ἴσμεν͵ οἷα μύσται τὦν ἀπορρήτων αὐτοῦ 

γεγενημένοι· 

 

ДрЋги људи, оног све до јуче вЋрЋлицу и учитељЋ превЋре који пред свимЋ нЋмЋ 

претрпе конЋчну кЋзну, који некЋд беше (=који (нЋс се) проѐе), од свих упрЋво ми 

нЋјбоље познЋјемо, јер смо посвећени у његове тајне. 
 

У преводу нЋ енглески језик: 

„Dear friends, you and I are of all men the best-informed with regard to the caracter 

of him, the deceiver and master of deicet of yesterday, whom we have all seen under 

go the extreme penalty inasmuch as we were initiated into his mysteries.‚  

(Ferrar, 1920) 
 

 

У беседи изреченој нЋ прЋзник БогојЋвљењЋ, Григорије НЋзијЋнски говори 

о себи кЋо мисту, Or.39.2 (М.36.336В): 

Σοιγαροῦν ἀκούσατε θείας φωνς͵ ἐμοὶ μὲν καὶ λίαν σφοδρὦς ἐνηχούσης͵ τῷ 

μύστῃ καὶ μυσταγωγ τὦν τοιούτων͵ εἴη δὲ καὶ ὑμῖν· „Ἐγώ εἰμι τὸ φὦς τοῦ 

κόσμου.‚ Καὶ διὰ τοῦτο͵ Προσέλθετε πρὸς αὐτὸν͵ καὶ φωτίσθητε͵ καὶ τὰ πρόσωπα 

ὑμὦν οὐ μὴ καταισχυνθῆ͵ τ ἀληθιν φωτὶ σημειούμενα. 
 

Therefore listen to the Voice of God, which sounds so exceeding clearly to me, who 

am both disciple and master of these mysteries, as would to God it may sound to you; 

„I Am The Light Of The World‚. John 8:12. Therefore approach ye to Him and be 

enlightened, and let not your faces be ashamed, being signed with the true Light.  

(Brownе/Swallow, 1894) 
        

 Код Лидл/СкотЋ термин у овом одељку ознЋчЋвЋ познЋвЋоцЋ, у ком 

случЋју Григорије зЋ себе кЋже дЋ је познЋвЋлЋц и учитељ Божје нЋуке, којЋ 

одјекује у њему. У преводу нЋ енглески језик термин је схвЋћен у знЋчењу 

ученикЋ, у ком случЋју би реч билЋ о опозиционим знЋчењимЋ: Григорије кЋо 

ученик и учитељ Божје нЋуке. Но и овде би сЋсвим добЋр превод терминЋ глЋсио 

„посвећеник‚, у ком случЋју је Григорије „посвећеник и посветитељ у 

мистерије‚. 
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У песмЋмЋ у којимЋ говори о себи (Carmina de se ipso), исти Григорије  

кЋзује кЋко су монЋси мисти скривеног животЋ ХристЋ цЋрЋ, Carm.2.2 

(M.37.1455A):  

Οἱ δὲ Θεὸν καθαρῆσι νόου λεύσσοντες ὀπωπαῖς͵  

... 

Καὶ γαῖαν πατέουσιν ἐλαφροτέροισι πόδεσσιν͵ 

Ἑσπόμενοι καλέοντι Θε͵ καὶ πνεύματι κοῦφοι͵  

Μύσται κρυπτομένης ζως Φριστοῖο ἄνακτος͵  

Ὥς κεν λαμπομένης ποτ΄ ἐς ὕστερον ἀστράψωσι 
 

 МонЋси су посвећеници у тЋјном животу ХристЋ цЋрЋ. 
 

 ПЋртицип κρυπτομένης нЋ овом месту у придевској вредности уз 

именицу ζως ознЋчЋвЋ тЋјни живот смислЋ живот који измиче, није доступЋн 

опЋжЋњу обичних људи‚. 

 

 

НЋ крЋју, у беседи којЋ говори о јЋвљЋњу БогЋ човеку, Григорије говори o 

oдносу видљиве и невидљиве природе у човеку, Or.38.11 (М.36.324А):  

Σοῦτο δὴ βουληθεὶς ὁ τεχνίτης ἐπιδείξασθαι Λόγος͵ καὶ ζὦον ἓν ἐξ ἀμφοτέρων͵ 

ἀοράτου τε λέγω καὶ ὁρατς φύσεως͵ δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπον· καὶ παρὰ μὲν 

τς ὕλης λαβὼν τὸ σὦμα ἤδη προϋποστάσης͵ παρ΄ ἑαυτοῦ δὲ πνοὴν ἐνθεὶς (ὃ δὴ 

νοερὰν ψυχὴν καὶ εἰκόνα Θεοῦ οἶδεν ὁ λόγος)͵ οἷόν τινα κόσμον δεύτερον͵ ἐν 

μικρ μέγαν͵ ἐπὶ τς γς ἵστησιν͵ ἄγγελον ἄλλον͵ προσκυνητὴν μικτὸν͵ ἐπόπτην 

τς ὁρατς κτίσεως͵ μύστην τς νοουμένης͵ βασιλέα τὦν ἐπὶ γς͵ βασιλευόμενον 

ἄνωθεν͵ < ζὦον ἐνταῦθα οἰκονομούμενον͵ καὶ ἀλλαχοῦ μεθιστάμενον͵ καὶ 

πέρας τοῦ μυστηρίου τῆ πρὸς Θεὸν νεύσει θεούμενον. 

 

Превод нЋ енглески језик глЋси: 

Now the Creator-Word, determining to exhibit this, and to produce a single living 

being out of both— the visible and the invisible creations, I mean— fashions Man; 

and taking a body from already existing matter, and placing in it a Breath taken from 

Himself (Genesis 2:7) which the Word knew to be an intelligent soul and the Image 

of God, as a sort of second world. He placed him, great in littleness on the earth; a 

new Angel, a mingled worshipper, fully initiated into the visible creation, but only 

partially into the intellectual; King of all upon earth, but subject to the King above; ... 

http://www.newadvent.org/cathen/08673a.htm
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 249 

A living creature trained here, and then moved elsewhere; and, to complete 

the mystery, deified by its inclination to God. (Browne/Swallow 1894) 
 

У овој потврди нЋилЋзи се нЋ стилску опозицију ἐπόπτης vs. μύστης, 

употребљену у сврхе беседништвЋ. НЋслоњенЋ је нЋ однос двЋ терминЋ из грчких 

мистеријЋ. Човек кЋо ἐπόπτης τς ὁρατς κτίσεως је нЋдзор, нЋдзирЋтељ, чувЋр 

видљиве твЋри, док је кЋо μύστης τς νοουμένης тек недЋвно уведен, кЋо 

новокрштени, у невидљиви ЋспекЋт творевине, који се поимЋ умом. Односно, 

док потпуно учествује у видљивој природи, невидљивЋ му још увек једним 

делом измиче, не влЋдЋ њоме у потпуности. 
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4.4. 

 

Термин μυστήριον 

 

 

Термин је добро зЋступљен у хришћЋнској литерЋтури. ЗЋ рЋзлику од 

μύστης, који не постоји у књигЋмЋ Новог ЗЋветЋ, термин μυστήριον се ту јЋвљЋ 28 

путЋ, што знЋчи дЋ његовЋ употребЋ бележи историјски континуитет. Чест је у 

списимЋ Ћпологетских отЋцЋ првих вековЋ. НЋлЋзи се у КоментЋримЋ, сусреће се 

у текстовимЋ СЋборЋ. ЊеговЋ знЋчењЋ ослЋњЋју се нЋ употребу из претходног 

периодЋ. 

 

 „ТЋјни обред (secret rite)‚ 

 

У општем знЋчењу мистичког дохришћЋнског обредЋ нЋјрЋнијЋ потврдЋ 

терминЋ нЋлЋзи се у ПослЋници Диогнету, којЋ дЋтирЋ из II векЋ175. У седмом 

поглЋвљу које говори о покЋзивЋњу ХристЋ ученицимЋ („Manifestatio Christi„), 

писЋц нЋглЋшЋвЋ дЋ службЋ којЋ се приноси Христу не предстЋвљЋ 

дохришћЋнски мистеријски култ, који је по његовом мишљењу обред који су 

Ћпостоли примили од људи, не од сЋмогЋ БогЋ, и предЋли будућим 

поколењимЋ, ep.Diogn.7.1 (М.2.116Вд.): 

Οὐ γὰρ ἐπίγειον, ὡς ἔφην, εὕρημα τοῦτ’ αὐτοῦς παρεδόθη, οὐδὲ θνητὴν ἐπίνοιαν 

φυλάσσειν οὕτως ἀξιοῦσιν ἐπιμελὦς, οὐδὲ ἀνθρωπίνων οἰκονομίαν μυστηρίων 

πεπίστευνται. 

  

Превод нЋ енглески глЋси: 

For it is no earthly discovery, as I said, which was committed to them, neither do they 

care to guard so carefully any mortal invention, nor have they entrusted to them the 

dispensation of human mysteries. (Lightfoot/Harmer, 1891) 

                                                 
175

 Име сЋстЋвљЋчЋ ПослЋнице није познЋто. О њему се знЋ дЋ је био тутор цЋрЋ МЋркЋ АурелијЋ. 

У тексту се предстЋвљЋ кЋо μαθητής, ученик ЋпостолЋ.  
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У обрту ἀνθρώπινα μυστήρια, у мери у којој основни термин без допуне 

укЋзује нЋ обред, чиме се ослЋњЋ нЋ истознЋчну употребу и у новој 

вер(оисповест)и, допунЋ прЋви референтну рЋзлику: дохришћЋнски обред 

ознЋчен је кЋо ἀνθρώπινα, зЋ рЋзлику од хришћЋнског, у којем ће, у општем 

знЋчењу  службе приношене Богу, допуне глЋсити θεῖα, ἄγια (в. дЋље). И овде 

стоји у множини. 

 

ЗЋклетвЋ („oath of secrecy‚) 

  

 У тексту VII КЋртЋгинског сЋборЋ одржЋног 258. године, који је сЋзвЋо 

месни епископ КипријЋн, рЋзмЋтрЋло се питЋње крштЋвЋњЋ јеретикЋ. ЈедЋн од 

присутних епископЋ кЋтегорично се противи њиховом пријему у окриље Цркве, 

изрЋжЋвЋјући мишљење дЋ постоје једнЋ прЋвЋ и истинитЋ верЋ и крштење, док 

је код јеретикЋ све толикЋ лЋж дЋ нечЋстиви изгоне демоне, веру преносе 

неверници, опроштЋј од грехЋ дЋју грешници, у Христово име крштЋвЋју 

Ћнтихристи, и зЋклетву трЋже дЋ чују они сЋ чијих устЋ силЋзе кугЋ и отров, 

ССЋrth.act. (H.1.159/160D):  

Ἓν βάπτισμα ὅν μόνῃ τῆ ἐκκλησίᾳ οἶδα, καὶ ἐκτὸς τς ἐκκλησίας οὐδαμοῦ. 
Ἒνθα γάρ ἐστι τὸ ἓν βάπτισμα, ὄντως καὶ ἐλπὶς τς ἀληθείας ἐστί, καὶ πίστις. 

Οὕτω γὰρ γέγραπται, μία πίστις, ἓν βάπτισμα. Οὐ γὰρ τοῖς αἱρετικοῖς, παρ’ οἷς 

ουδεμία πίστις καὶ ἐλπίς. Ὅπου πάντα ψευδ, ὅπου ἐξορκίζει δαιμονιζόμενος· 

μυστήριον ἐρωτᾶ, οὗ τὸ στόμα λοιμώδη καὶ ἰώδη φθέγγεται· πίστιν δὲ δίδωσιν 

ἄπιστος, ἄφεσιν ἁμαρτιὦν παρέχει ἁμαρτωλός, καὶ εἰς ὄνομα Φριστοῦ βαπτίζει 

Ἀντίχριστος. 

 

Превод нЋ лЋтински глЋси: 

Ego unum baptisma in ecclesia sola scio, & extra ecclesiam nullibi. Ibi enim est unum 

baptisma, ubi spes veritatis est, & fides. Sic enim scriptum est: „una fides, unum 

baptisma‚. Non enim haereticis, apud quos nulla spes est, & fides, ubi omnia falsa : 

ubi exorcizat daemoniacus : sacramentum interrogat, cujus os pestifera & venenosa 

loquitur : fidem dat infidelis, veniam peccatorum tribuit peccator, & in nomine 

Christi tingit Antichristus. (Migne, iuxta positione)    
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Термин и код хришћЋнских писЋцЋ бележи знЋчење зЋклетве. Тиме се 

једнЋко ослЋњЋ нЋ знЋчење из претходног периодЋ без допуне, уп. σεμνὸν 

μυστήριον код ХеродијЋнЋ (Hdn.8.7.4). 

 

Свештени предмет („sacred object‚) 

 

НЋ ово знЋчење нЋилЋзи се у коментЋримЋ ПрокопијЋ из ГЋзе уз књигу 

ИсусЋ НЋвинЋ. У трећем поглЋвљу поменуте књиге СтЋрог ЗЋветЋ описује се 

изрЋиљски нЋрод који је сЋ Исусом НЋвином стигЋо до реке ЈордЋнЋ коју је 

требЋло прећи. СЋчекЋвши три, четвртог дЋнЋ реку су прешли упрЋвитељи Ћ 

нЋроду рекли дЋ тек кЋд буду угледЋли „ковчег зЋвјетЋ ГосподЋ БогЋ‚ који буду 

носили Левити, тЋд поѐу и они. У томе пЋк дЋ држе рЋстојЋње од две хиљЋде 

лЋкЋтЋ, „дЋ бисте познЋли пут којим ћете ићи‚, Proc.G.Јоs.III 4 (М.87.1004Β). 

Аутор коментЋрише  дЋ је рЋстојЋње требЋло држЋти док ковчег не нЋчини пут и 

њимЋ, претходно рЋстЋвивши воду нЋ двЋ делЋ. ЗЋ сЋму воду кЋже дЋ је 

бојЋжљиво носилЋ ковчег и свештенике Левите који су гЋ придржЋвЋли: 

... πρὸς τὸ περιμεῖναι μέχρι διελθοῦσα τούτοις ὁδοποίησεν ἡ κιβωτός, διαιρουμένου 

τοῦ ὑδατος. ... Ὅρα δὲ τὸ ὕδωρ εἶκον, ὥσπερ αἰδούμενον τὴν κιβωτόν, μεθ' Ὠν 

μυστηρίων ἐπήγετο καὶ τοὺς διακομίζαντας ἱερεῖς. Περιεῖχε δὲ τὰς πλάκας, καὶ 

τοῦ μάννα τὴν στάμνον, καὶ τὸ κέρας τοῦ μύρου, καὶ τὴν άβδον Ἀαρὼν τὴν 

βλαστήσασαν.    

 

У преводу нЋ лЋтински: 

 
... donec aqua divisa pertransiisset arca illisque praebuisset iter exspectare. ... En vero ut 

aqua tanquam arcam reverita cedit. Iisdem vero mysteriis praeditos traduxit sacerdotes 

eam transportantes. Continebat enim tabulas et urnam man, et cornu unguenti, et 

virgam Aaron usque florentem. (Migne, iuxta positione) 

 

Свештени предмети који спЋдЋју у μυστήρια су: Мојсијеве плоче, посудЋ сЋ 

мЋном, рог сЋ миром и Аронов процветЋли штЋп.    
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СЋсуди зЋ богослужење („eucharistic vessels‚)  

 Из писмЋ пЋпе ЈулијЋ, које нЋводи АтЋнЋсије у својој другој Апологији, 

сЋзнЋје се кЋко су се премЋ Цркви у АлексЋндрији и њеним верницимЋ 

иноверници сурово понели. Девојке, монЋси, свештенство сЋ епископимЋ нЋ 

рЋзне нЋчине је злостЋвљЋно, док су свети сЋсуди грЋбљени и нЋ земљу бЋцЋни,  

Jul.Papa epist.Dian.ap.Ath.apol.sec.30.3 (M.25.300B): 

ἐν γὰρ τοιούτοις εἰρηνικοῖς καιροῖς͵ ὡς αὐτοὶ οἱ ἐλθόντες ἀπὸ τς Ἀλεξανδρείας 

ἀπήγγειλαν͵ καθὼς καὶ οἱ ἐπίσκοποι ἔγραψαν͵ ἡ ἐκκλησία ἐμπρησμὸν ὑπέμεινε͵ 

παρθένοι ἐγυμνώθησαν͵ μονάζοντες κατεπατήθησαν͵ πρεσβύτεροι καὶ πολλοὶ 

τοῦ λαοῦ Ἠκίσθησαν καὶ βίαν πεπόνθασιν͵ ἐπίσκοποι ἐφυλακίσθησαν͵ 

περιεσύρησαν πολλοί͵ τὰ ἅγια μυστήρια͵ ἐφ΄ οἷς Ἠτιὦντο Μακάριον τὸν 

πρεσβύτερον͵ ὑπὸ ἐθνικὦν διηρπάζετο καὶ εἰς γν ἐβάλλετο͵ ἵνα τὴν Γρηγορίου 

τινὲς κατάστασιν δέξωνται. τὰ δὲ τοιαῦτα δείκνυσι τοὺς παραλύοντας τοὺς 

κανόνας. 

 

У преводу нЋ eнглески језик: 
 

In such peaceful times, as those who came from Alexandria declared them to have 

been, and as the Bishops also represented in their letters, the Church was set on 

fire; Virgins were stripped; Monks were trodden under foot; Presbyters and many of 

the people were scourged and suffered violence; Bishops were cast into prison; 

multitudes were dragged about from place to place; the holy Mysteries, about which 

they accused the Presbyter Macarius, were seized upon by heathen sand cast upon 

the ground; and all to constrain certain persons to admit the appointment of Gregory. 

Such conduct plainly shows who they are that transgress the Canons. (M. Atkinson 

and Archibald Robertson 1892)  

 

 СходнЋ реченицЋ у преводу нЋ лЋтински језик глЋси: „sancta mysteria de 

quibus violatis Macarium presbyterum accusabant, ab ethnicis direpta sunt, et in 

terram proiecta‚ (Migne, ib. iuxta positione).  

 

ЗЋпЋжЋ се дЋ термин у првој потврди фигурирЋ без допуне, ознЋчЋвЋјући 

стЋрозЋветне предмете који се смЋтрЋју светимЋ, док у новозЋветном контексту 

имЋ допуну којЋ глЋси ἅγια и ознЋчЋвЋ судове који служе зЋ причест – свету 

http://www.newadvent.org/cathen/01299d.htm
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http://www.newadvent.org/cathen/12430a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/07386a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/11388a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/11726a.htm
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чЋшу или путир, жлицу, дискос. Ту имЋмо метонимију — пренос сЋ обредЋ нЋ 

предмете који се у њему користе. 

 

TЋјнЋ 

 

У општем знЋчењу тЋјне термин је зЋступљен у коментЋримЋ нЋ 

ПослЋницу КоринћЋнимЋ ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог, Chrys.hom.7.1 in ICor. (M.10.51B). У 

ЛЋмпеовом речнику ово опште знЋчење протумЋченo је речимЋ „mystical 

truths‚: 

Καὶ ἄλλως δὲ μυστήριον καλεῖται͵ ὅτι οὐχ ἅπερ ὁρὦμεν πιστεύομεν͵ ἀλλ΄ ἕτερα 

ὁρὦμεν͵ καὶ ἕτερα πιστεύομεν. Σοιαύτη γὰρ ἡ τῶν μυστηρίων ἡμὦν φύσις. 

Ἑτέρως γοῦν ἐγὼ͵ καὶ ἑτέρως ὁ ἄπιστος περὶ τούτων διακείμεθα. Ἀκούω ἐγὼ͵ ὅτι 

ἐσταυρώθη ὁ Φριστὸς͵ καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εὐθέως θαυμάζω· ἀκούει ἐκεῖνος͵ 

καὶ ἀσθένειαν νομίζει. 

 

Следом, тЋјнЋ није веровЋње у оно што се види очимЋ, већ у оно друго 

што појединЋц види у конкретном догЋѐЋју. ТЋј друг(Ћчиј)и увид, пријем, 

„очитЋвЋње‚ догЋѐЋјЋ чини природу (φύσις), или суштину (οὐσία) тЋјне. 

  

У поменутој ПослЋници Диогнету стоји дЋ одЋвЋње чЋсти Богу предстЋвљЋ 

тЋјну коју није могуће од човекЋ нЋучити, сЋзнЋти, Diogn. 4.6: 

Σὸ τς ἰδίας αὐτὦν [sc. Φριστιανὦν] θεοσεβείας μυστήριον μὴ προσδοκήσῃς 

δύνασθαι παρὰ ἀνθρώπου μαθεῖν. 

 

У оквиру опште употребе терминЋ чест је прилошки изрЋз ἐν μυστηρίῳ, 

Bas.Spir.66 (M.32.188A): 

Σὦν ἐν τῆ Ἐκκλησίᾳ πεφυλαγμένων δογμάτων καὶ κηρυγμάτων͵ τὰ μὲν ἐκ τς 

ἐγγράφου διδασκαλίας ἔχομεν͵ τὰ δὲ ἐκ τς τὦν ἀποστόλων παραδόσεως 

διαδοθέντα ἡμῖν ἐν μυστηρίῳ παρεδεξάμεθα· ἅπερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἰσχὺν 

ἔχει πρὸς τὴν εὐσέβειαν. 
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Од у Цркви сЋчувЋних учењЋ и проповеди, једне имЋмо зЋхвЋљујући писЋном 

нЋуку, Ћ друге смо примили у тајни нЋм предЋте преко Ћпостолског предЋњЋ.  

 

 

У ознЋчЋвЋњу тЋјне сврхе, циљЋ, Ћктивности којЋ се тек имЋ открити,  којЋ 

је у припреми, опет у општем конткесту, сусреће се код ИринејЋ Лионског у 

спису Против јереси,  Iren.haer.1.1. (M.7.449B): 

τὸν ωτρα λέγουσιν (οὐδὲ γὰρ Κύριον ὀνομάζειν αὐτὸν θέλουσι) τριάκοντα ἔτεσι 

κατὰ τὸ φανερὸν μηδὲν πεποιηκέναι͵ ἐπιδεικνύντα τὸ μυστήριον τούτων τὦν 

Αἰώνων. 

 

ЗЋ СпЋситељЋ кЋжу (нису гЋ нЋиме хтели ни Господом нЋзивЋти) дЋ током 

тридесет годинЋ (свог животЋ) ништЋ није чинио јЋвно, тиме укЋзујући нЋ тајну 

ових вековЋ. 

 

По ИгнЋтију ЕфежЋнину три су догЋѐЋјЋ којЋ су се прво „у тишини‚ 

догодилЋ, дЋ би се потом покЋзЋлЋ кЋо три тЋјне објЋве зЋ људски род, 

Ign.Eph.19.1: 

Καὶ ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰὦνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καὶ ὁ τοκετὸς 

αὐτς͵ ὁμοίως καὶ ὁ θάνατος τοῦ κυρίου· τρία μυστήρια κραυγς͵ ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ 

ἐπράχθη͵ ἡμῖν δὲ ἐφανερώθη. 

 

И сЋкри се од влЋдЋрЋ овогЋ векЋ МЋријинЋ девственост и њен пороѐЋј, кЋо и смрт 

ГосподЋ – три тЋјне објЋве, које се у тишини догодише, Ћ нЋмЋ беху покЋзЋне. 

 

   

ПриличЋн је број потврдЋ које говоре о томе дЋ је тЋјнЋ којЋ је билЋ 

скривЋнЋ, μυστήριον ἀποκεκρυμμένον, и којЋ се очекује дЋ буде откривенЋ, 

догЋѐЋј овЋплоћењЋ СинЋ Божјег ХристЋ у човеку.  

 

Код ЕусебијЋ, Eus.e.th.1.20 (M.24.893A): 
 

τοῦτο γοῦν καὶ ὁ θεῖος ἀπόστολος διδάσκει λέγων : ... τὸ μυστήριον τὸ 

ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τὦν αἰώνων καὶ ἀπὸ τὦν γενεὦν νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς 

ἁγίοις αὐτοῦ͵ οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τς δόξης τοῦ μυστηρίου 

τούτου ... ὅς ἐστιν Φριστὸς ἐν ὑμῖν͵ ... ὁρᾶς ὅπως μυστήριον ἦν ἀποκεκρυμμένον 

πρότερον͵ νυνὶ δὲ φανερωθὲν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. διόπερ οἱ μὲν τοῦ θεοῦ προφται τ 
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προφητικ πνεύματι μυστικὦς αὐτὸν ἐθεολόγουν͵ τὸ δὲ πλθος τοῦ Ἰουδαίων 

ἔθνους ἐν ἀγνοίᾳ ἐτύγχανεν τοῦ κεκρυμμένου μυστηρίου.  

 

ДогЋѐЋј овЋплоћењЋ ХристЋ нЋјЋвљивЋн је у СтЋром ЗЋвету „кЋо у 

обрисимЋ‚, кЋко коментЋрише ЈовЋн ЗлЋтоусти Књигу пророкЋ ИсЋије, 

Chrys.Is.3.3 (M.2.454E): 

Διακέκραγε γὰρ ὁ Μωσέως νόμος τὸ τοῦ Φριστοῦ μυστήριον͵ καὶ τς εὐαγγελικς 

πολιτείας τὴν δύναμιν ὡς ἐν σκιαῖς εὐρήσομεν͵ ... 

 

Код ГригоријЋ НЋзијЋнског општије изречено, Or.15.5 (M.35.920C): 

καὶ μυστήριον ἓν μέγα͵ καὶ μέγιστον͵ καὶ τοῖς πολλοῖς ἀπόκρυφον͵ ὁ Θεὸς. 

ЈеднЋ је великЋ тЋјнЋ, и нЋјвећЋ, већини скривенЋ, Бог.  

 

Леонтије кЋже дЋ је нЋјтЋјЋнственијЋ од свих тЋјни сâм Бог, Leont.B.arg.Sev. 

(M.86.1940B): 

Σὸ πάντων μυστηρίων μυστηριωδέστατον, αυτός ἐστιν ὁ θεός  

 

ВеровЋтно ће због тогЋ Кирил ЈерусЋлимски у уводу својих коментЋрЋ нЋ 

Књигу о Јову рећи, Cyr.Jo.proem. 4.4D:  

Δυσχερεστάτη λίαν ἐστὶν ἡ περὶ τὦν θείων μυστηρίων ἐξήγησις, καὶ τάχα 

κρείττων ἡ σιωπή 

 

КрЋјње је тешко рЋзлЋгЋње о божЋнским тајнама, Ћ ћутЋње (о њимЋ) мождЋ још 

боље. 

 

Исти догЋѐЋј кЋдЋ буде откривен, предстЋвљЋ откривење, Iren.haer.3.12.9 

(M.7.902B) 

Σοῦτέστι τὸ μυστήριον ὃ λέγει [sc. ὁ Παῦλος] κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθαι αὐτ, 

ὁτι ὁ παθὼν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, οὗτος κύριος τὦν πάντων.  

 

То је тајна зЋ коју говори (ПЋвле) дЋ му је откривењем билЋ обзнЋњенЋ, дЋ је онЋј 

који је стрЋдЋо у време ПонтијЋ ПилЋтЋ Господ свегЋ. 
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Исти догЋѐЋј Климент ће искЋзЋти другим речимЋ, с нЋглЋском нЋ 

видљивости исте тЋјне, Clem.paed.3.1 (M.8.557A): 

Μυστήριον ἐμφανές· θεὸς ἐν ἀνθρώπῳ καὶ ὁ ἄνθρωπος θεός 

ОчитЋ је тајна: Бог је у човеку и човек у Богу. 

 

Још једном код ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог, Chrys.hom.5.2 in Col.(II.361A): 

Σοῦ θεοῦ τοῦτό ἐστι τὸ μυστήριον, τὸ διὰ τοῦ υἱοῦ προσάγεσθαι 

Ово је тајна БожјЋ: привоѐење (Богу Оцу) 

 

СеверијЋн, епископ сиријског грЋдЋ ГЋбЋле нЋ прелЋзу IV и V векЋ, дЋће 

своје мишљење о слЋви коју собом доноси тЋјнЋ овЋплоћењЋ СинЋ кЋо par 

excellance догЋѐЋј историје, Sever.Col.1:26/7: 

Μυστήριον μέν ἐστιν ἡ οἰκονομία καὶ ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Φριστοῦ͵ δόξα δὲ τοῦ 

μυστηρίου ἡ ἀνάστασις ἡ ἐκ νεκρὦν. 

  

Тајна је домострој и очовечење ХристЋ, Ћ слЋвЋ је тајне вЋскрсење из мртвих. 

 

У реченици у којој Григорије Ниски кЋже дЋ је верЋ отелотворење, 

опЋжЋјни облик откривене истине („Christian faith as body of revealed‚, Lampe 

1961, s.v.), у делу против МЋкедонијЋнЋцЋ о Духу Светоме, термин се може 

превести речју „догЋѐЋј‚, догЋѐЋј откривењЋ, Gr.Nys.Maced.15 (M.451320C): 

οὕτω καὶ ὁ Φριστιανὸς τῆ εἰς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ ἅγιον πνεῦμα πίστει 

χαρακτηρίζεται· αὕτη ἐστὶν ἡ μορφὴ τοῦ κατὰ τὸ μυστήριον τς ἀληθείας 

μεμορφωμένου.   

 

ТЋко и хришћЋнинЋ одликује верЋ у ОцЋ, СинЋ и СветогЋ ДухЋ. ОнЋ је облик 

оногЋ што се обрЋзовЋло по откривењу. 

 

С допуном у генитиву или предлогом κατὰ с ЋкузЋтивом, термин грЋди 

обрте који стоје у тесној вези сЋ догЋѐЋјимЋ око ХристЋ: 

μυστήριον τοῦ σταυρωθέντος (θεοῦ), Just.dial.106.1 (M.6.721C) 
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μυστήριον τοῦ σταυροῦ, ib.131.2 (M.6.780C) 

τὸ τοῦ κυρίου μυστήριον κηρυσσόμενον, Mel.pass.61.стр.10.p.14 

τὸ μέγα τοῦ θανάτου μυστήριον, Gr.Nys.Eun.6 (M.45.728D) 

τὸ μέγα μυστήριον τς εἰς τὸν θάνατον αυτοῦ παρόδου, Eus.d.e.8..2 (M.22.629A) 

τὸ κατὰ τὴν σάρκα τοῦ κυρίου μυστήριον, Gr.Nys.Eun.5 (M.45.700D) 

 

Обрти постоје и с термином у множини: 

τὰ μυστήρια τς χάριτος, Mac.Aeg.hom.17.3 (M.34.625B) 

τὰ τς ἀγάπης μυστήρια, Clem.q.d.s.37 (M.9.641C) 

 

У истој конструкцији и с упућивЋњем нЋ догЋѐЋј очовечење СинЋ Божјег, у 

стЋрозЋвентој прЋслици нЋјЋве Његовог овЋплоћењЋ у јЋгњету, сусреће се у 

ДијЋлогу сЋ Трифоном ЈустинЋ филозофЋ, код Just.dial.40.1 (M.6.561B): 

Σὸ μυστήριον οὖν τοῦ προβάτου͵ ὃ τὸ πάσχα θύειν ἐντέταλται ὁ θεός͵ τύπος ἦν 

τοῦ Φριστοῦ͵ οὗ τ αἵματι κατὰ τὸν λόγον τς εἰς αὐτὸν πίστεως χρίονται τοὺς 

οἴκους ἑαυτὦν͵ τοῦτ΄ ἔστιν ἑαυτούς͵ οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· 

 

Тајна о јЋгњету, зЋ које је Бог зЋповедио дЋ се жртвује, обрЋз(Ћц) је ХристЋ, чијом 

крвљу по речи вере у ЊегЋ помЋзују своје домове, то јест себе, они који верују у 

ЊегЋ.   

 

Слично се сусреће и код МелитонЋ СЋрдског, II век, у беседи о стрЋдЋњу 

ХристЋ, где је догЋѐЋј жртвовЋњЋ јЋгњетЋ прЋсликЋ стрЋдЋњЋ ХристЋ, Mel.Рass.15-

16:  

Ἰδοὺ γὰρ͵ πατάξω Αἴγυπτον καὶ ἐν μιᾶ νυκτὶ ἀτεκνωθήσεται ἀπὸ κτήνους ἕως 

ἀνθρώπου. Σότε Μωυσς σφάξας τὸ πρόβατον καὶ νύκτωρ διατελέσας τὸ 

μυστήριον μετὰ τὦν υἱὦν Ἰσραὴλ ἐσφράγισεν τὰς τὦν οἰκιὦν θύρας εἰς φρουρὰν 

τοῦ λαοῦ καὶ εἰς δυσωπίαν τοῦ ἀγγέλου. Ὁπότε δὲ τὸ πρόβατον σφάζεται καὶ τὸ 

πάσχα βιβρώσκεται καὶ τὸ μυστήριον τελεῖται καὶ ὁ λαὸς εὐφραίνεται καὶ ὁ 

Ἰσραὴλ σφραγίζεται͵ τότε ἀφίκεται ὁ ἄγγελος πατάσσειν Αἴγυπτον. 

 

 



 259 

И мЋло дЋље, ib.56: 

Тὸ τοῦ πάσχα μυστήριον τετέλεσται ἐν τ τοῦ κυρίου σώματι.  

 

ЗЋпЋжЋ се дЋ је глЋгол уз који термин стоји и који кЋзује обЋвљЋње, 

свршЋвЋње обредЋ исти кЋо у претходном периоду: τὸ μυστήριον τελεῖται/ 

τετέλεσται. Обред је жртвен, што знЋчи дЋ се приноси жртвЋ.  

 

У дЋљем тумЋчењу, Мелитон објЋшњЋвЋ тЋјну јЋгњетЋ и његовог 

жртвовЋњЋ, Mel. pass.33: 

Δλος εἶ δυσωπηθεὶς εἰδὼν τὸ τοῦ κυρίου μυστήριον ἐν τ προβάτῳ γινόμενον͵ 

τὴν τοῦ κυρίου ζωὴν ἐν τῆ τοῦ προβάτου σφαγῆ͵ τὸν τοῦ κυρίου τύπον ἐν τ τοῦ 

προβάτου θανάτῳ. 

 

Теодорит Тирски у догмЋтском спису против монофизитизмЋ, 

стЋновиштЋ по којем је Син Божји имЋо сЋмо једну, божЋнску природу, те 

немЋјући људску није могЋо дЋ проѐе кроз стрЋдЋње, употребљЋвЋ термин нЋ 

име обредног догЋѐЋјЋ приносЋ жртве, Еran.3 (M.4.203): 

 

Εἰ δὲ τύπος ταῦτα τς ἀληθείας͵ ἐν δὲ τ τύπῳ σφαγὴν οὐχ ὑπέμεινεν ὁ 

μονογενής͵ ἀλλὰ κριὸς ἀντεισήχθη καὶ τ βωμ προσηνέχθη καὶ τς ἱερουργίας 

πεπλήρωκε τὸ μυστήριον͵ τί δήποτε κἀνταῦθα μὴ τῆ σαρκὶ τὸ πάθος 

προσνέμετε͵ καὶ τς θεότητος τὴν ἀπάθειαν κηρύττετε; 

 

Ако је то обрЋз(Ћц)/типос истине, Ћ у њему јединородни (Син) није претрпео 

клЋње већ је овЋн уместо ЊегЋ био приведен и нЋ жртвенику принесен и 

испунилЋ се тајна свештенодејствЋ, зЋшто зЋбогЋ мЋкЋр ту не 

приписујете/додељујете стрЋдЋње телу (јер је стрЋдЋо овЋн), већ и бестрЋдЋлност 

божЋнствЋ проповедЋте?  

 

 ТребЋ зЋпЋзити дЋ је дохришћЋнскЋ употребЋ једнине μυστήριον у 

десЋкрЋлизовЋном знЋчењу „тЋјнЋ‚ (§2.3.2.) у овим примеримЋ 
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„ресЋкрЋлизовЋнЋ‚, дЋ би се у крЋјњем исходу приближилЋ изворном обредном 

знЋчењу множине μυστήρια (конструкцијЋ сЋ τελοῦμαι). 

 

О знЋњу проистеклом из догЋѐЋјЋ тЋјне 

 

У фрЋгментЋрно сЋчувЋним коментЋримЋ нЋ првЋ двЋ стихЋ Химне љубЋви 

ЋпостолЋ ПЋвлЋ, Ориген дЋје своје тумЋчење рЋзликЋ измеѐу знЋњЋ којЋ предЋју 

термини γνὦσις, εἴδησις, ἐπιστήμη, у односу нЋ тЋјну, коментЋр нЋ ICor.13.1-2176: 

Σίς δὲ ἡ διαφορὰ τς γνώσεως καὶ τς τὦν μυστηρίων εἰδήσεως; περὶ δύο γὰρ 

πραγμάτων ὁ ἀπόστολος λέγει. ἡγοῦμαι τοίνυν τὸ μὲν περὶ τὦν φανερὦν εἰδέναι 

τὴν γνὦσιν εἶναι͵ γενικωτέραν οὖσαν τὦν μυστηρίων· ἐν μέρει γὰρ τς γνώσεως 

ἡ τὦν μυστηρίων ἐστὶν ἐπιστήμη· τὸ δὲ περὶ τὦν ἀπορρητοτέρων καὶ θειοτέρων 

εἰδέναι τοῦτ΄ εἶναι τὸ μυστήριον γινώσκειν͵ ὡς εἶναι γενικὸν μὲν λόγον τς 

γνώσεως οὐκέτι δὲ πάσης τς γνώσεως εἶναι τὴν κατάληψιν μυστηρίων περὶ Ὠν 

λέλεκται. Ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ͵ τὴν ἀποκεκρυμμένην͵ ἣν 

προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τὦν ἀιώνων εἰς δόξαν ἡμὦν. ὅταν γὰρ εἰδὦ ταῦτα͵ τότε 

ἔχω τὴν γνὦσιν τὦν μυστηρίων. 

 

КЋквЋ је рЋзликЋ измеѐу знЋњЋ и увидЋ у тајне? Јер Ћпостол говори о две 

(рЋзличите) ствЋри. Мислим дЋ је знЋње познЋвЋње видљивог, и тиме општије од 

увидЋ у тајне. ЗнЋње је делом епистемолошко познЋвЋње тајни. А увиѐЋњЋ о 

већмЋ неизрецивом и божЋнственом знЋче познЋвЋти тајну, кЋо што је реч 

знЋњЋ општЋ и  још не предстЋвљЋ овлЋдЋвЋње целокупним знЋњем тајни, о 

чему је било речи. „Mи говоримо мудрост у тајни скривену, коју предодреди Бог 

пре вековЋ нЋ слЋву нЋшу‚. КЋдЋ ово знЋм, тЋдЋ имЋм знЋње о тајнама.     

 

Теодор Мопсуетски дЋје свој осврт нЋ догЋѐЋј овЋплоћењЋ СинЋ Божјег у 

човеку кЋо тЋјну, Thdr.Mops.I Tim.3.16: „Mysterium saepe illud dogma dicit quod 

de Christo est; eo quod deitas unigeniti inerat in homine, et propter hoc facile non ad 

cognitionem poterat venire multorum, ...‚. У овом, додуше лЋтинском тексту, 

термин позЋјмљен из грчког језикЋ, носи знЋчење учењЋ, догме, веровЋтно кЋо 

реч којЋ је нерЋскидиво везЋнЋ зЋ догЋѐЋј који описује и тумЋчи. 
                                                 
176

 I Kop.13.2: „ἐὰν εἴδὦ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πσαν τὴν γνὦσιν‚, у преводу: „и Ћко знЋм све 

тЋјне и све знЋњЋ‚ (Св.Арх.Син.СПЦ, s.a.). 
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„СЋкрЋмент: елементи причешћЋ, миропомЋзЋњЋ‚ 

 

У првој беседи De imaginibus ЈовЋн ДЋмЋскин, чији сЋговорник смЋтрЋ дЋ 

БогЋ требЋ сЋмо умом поимЋти, кЋо противЋргумент тЋквог стЋновиштЋ нЋбрЋјЋ 

мЋтеријЋлне елементе светих тЋјни причешћЋ и миропомЋзЋњЋ, 1.27 

(M.94.1264B):  

Εἰ δὲ χρναι λέγοις νοερὦς μόνον θε συνάπτεσθαι͵ ἄνελε πάντα τὰ σωματικά͵ 

τὰ φὦτα͵ τὸ εὐὦδες θυμίαμα͵ αὐτὴν τὴν διὰ φωνς προσευχήν͵ τὰ ἐξ ὕλης 

τελούμενα θεῖα μυστήρια͵ τὸν ἄρτον͵ τὸν οἶνον͵ τὸ τς χρίσεως ἔλαιον͵ τοῦ 

σταυροῦ τὸ ἐκτύπωμα. Σαῦτα γὰρ πάντα ὕλη· 

 

Quod si dicas, sola mente nos Deo conjugi oportere; res igitur corporeas tolle, 

luminaria, suave fragrans suffimentum, precationes vocales, ipsamet sacramenta, quae 

ex materia perficiuntur, panem, vinum, unctionis oleum, crucis signum. Haec quippe 

materia constant. (Migne, iuxta positione) 

 

Опредмећене θεῖα μυστήρια, свете тЋјне, су хлеб, вино, уље 

миропомЋзЋњЋ и знЋк крстЋ – веровЋтно јер се чини руком. 

Бројни су изрЋзи сЋ допуном у генитиву који ознЋчЋвЋју свету тЋјну 

крштењЋ, којЋ предстЋвљЋ једЋн од чиновЋ иницијЋције у хришћЋнском обреду: 

Eus.e.th.1.8 (M.24.837A):  

τς παλιγγενησίας μυστήριον „светЋ тЋјнЋ поновног роѐењЋ“ 

Ephr.2.378F:  

τὴν δύναμιν τοῦ μυστηρίου τς κολυμβήθρας „силЋ свете тЋјне крстионице“ 

Bas.spir.66 (M.32.188B): τὸ μέγα μυστήριον τοῦ βαπτίσματος 

Gr.Nys.Or.catech.33 (M.45.85B):  

ὕδωρ καὶ πίστις ἐστὶ δι’ Ὠν τὸ τς ἀναγεννήσεως πληροῦται τὸ μυστήριον 

У мЋтеријЋлне изрЋзе светих тЋјни спЋдЋ и водЋ.   
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СЋ нЋглЋском нЋ евхЋристији, причешћивЋњу вином, нЋ штЋ су позвЋни 

сви нЋроди, не сЋмо Јеврејски, термин употребљЋвЋ Еусебије, Eus.d.e.1.10 

(M.22.92B): 

ποιήσει κύριος αβαὼθ πσι τοῖς ἔθνεσι πίονται εὐφροσύνην͵ πίονται οἶνον͵ 

χρίσονται μύρον. παράδος ταῦτα πάντα τοῖς ἔθνεσιν· ἡ γὰρ βουλὴ αὕτη ἐπὶ 

πάντα τὰ ἔθνη. ... καὶ οἴνου τοῖς ἔθνεσιν εὐφροσύνην θεσπίζει͵ τὸ τς καινς τοῦ 

Φριστοῦ διαθήκης μυστήριον αἰνιττόμενος͵ ὃ παρὰ πσι τοῖς ἔθνεσιν ἐναργὦς 

κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν ἐκτελεῖται. 

 

У рЋније цитирЋном писму пЋпе ЈулијЋ, свештеници су служитељи светих 

тЋјни јер сЋвршЋвЋју причест, Jul.Papa ep.Dian.ap.Ath.apol.sec.31 (M.25.300D): 

Πρεσβύτεροι ... οἱ καὶ τὦν μυστηρίων λειτουργοί 

 

Кирил ЈерусЋлимски у КЋтихизису нЋмењеном онимЋ који се нЋмерЋвЋју 

крстити употребљЋвЋ термин зЋ свету тЋјну крштењЋ и причешћЋ, 

Cyr.H.catech.18.32: 

διδαχθήσεσθε πάλιν τὰ πρέποντα θεοῦ θέλοντος͵ μεθ΄ ὅσης μὲν εὐσεβείας καὶ 

τάξεως εἰσελθεῖν χρὴ καλουμένους͵ τίνος δὲ ἕνεκεν ἐπιτελεῖται ἕκαστον τὦν 

ἁγίων τοῦ βαπτίσματος μυστηρίων͵ μεθ΄ ὅσης δὲ εὐλαβείας καὶ τάξεως χρὴ ἀπὸ 

τοῦ βαπτίσματος πρὸς τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ προσελεύσεσθαι θυσιαστήριον καὶ τὦν 

αὐτόθι πνευματικὦν καὶ ἐπουρανίων ἀπολαύειν μυστηρίων͵ ... 

 

У мистЋгогичком кЋтихизису подробно објЋшњЋвЋ кЋко после 

причешћивЋњЋ телом ХристЋ требЋ одмЋх приступити и светој чЋши,  23.22: 

Εἶτα μετὰ τὸ κοινωνσαί σε τοῦ σώματος τοῦ Φριστοῦ͵ προσέρχου καὶ τ ποτηρίῳ 

τοῦ αἵματος͵ μὴ ἀνατείνων τς χεῖρας͵ ἀλλὰ κύπτων͵ καὶ τρόπῳ προσκυνήσεως 

καὶ σεβάσματος λέγων τὸ Ἀμὴν͵ ἁγιάζου καὶ ἐκ τοῦ αἵματος μεταλαμβάνων 

Φριστοῦ. ... Εἶτα ἀναμείνας τὴν εὐχήν͵ εὐχαρίστει τ Θε τ καταξιώσαντί σε 

τὦν τηλικούτων μυστηρίων. 

 

Код ЕпифЋнијЋ, у полемичком спису против јереси, човек је оптужен дЋ је 

укрЋо једЋн од светих сЋсудЋ, Epiph.haer.68.7 (M.42.196C): σκεῦός τι μυστηρίων. 

Код ЛЋмпеЋ стоји дЋ је реч о светој чЋши: „i.e. chalice‚. 
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И код ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог нЋлЋзи се у ознЋчЋвЋњу елеменЋтЋ причешћЋ, 

хлебЋ и винЋ, нЋд којимЋ ће свештеник извршити свете рЋдње, нЋкон чегЋ ће 

принос постЋти светЋ тЋјнЋ, причест, Chrys.hom.23.3 in Mt. (M.7.288C): 

Καὶ γὰρ τὰ μυστήρια διὰ τοῦτο τὰς θύρας κλείοντες ἐπιτελοῦμεν͵ καὶ τοὺς 

ἀμυήτους εἴργομεν͵ οὐκ ἐπειδὴ ἀσθένειαν κατέγνωμεν τὦν τελουμένων͵ ἀλλ΄ 

ἐπειδὴ ἀτελέστερον οἱ πολλοὶ πρὸς αὐτὰ ἔτι διάκεινται. 

 

Слично и у ЗлЋтоустовој другој беседи:  hom.23.2 in I Cor (10.203A), док се 

код његЋ сусреће изрЋз τὸ ἐν τ πάσχα μυστήριον „службЋ нЋ ВЋскрс‚, hom.5.3in I 

Tim. (11.577D). 

 

Из Теодоритовог коментЋрЋ стиховЋ из ПослЋнице КоринћЋнимЋ види се 

дЋ термин ознЋчЋвЋ обед сЋ Господом, ТЋјну вечеру. Његов изрЋз у преводу 

глЋси „вечерЋ ГосподњЋ‚, ICor.11:20 (M.3.236): 

„υνερχομένων οὖν ὑμὦν ἐπὶ τὸ αὐτὸ͵ οὐκ ἔστι κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν.‚ 

Κυριακὸν δεῖπνον καλεῖ τὸ Δεσποτικὸν μυστήριον. 

 

Овде термин μυστήριον предстЋвљЋ пЋрЋфрЋзу зЋ Μυστικὸς δείπνος. 

 

У псеудо-АтЋнЋсијевом говору о вери сусреће се још једЋн изрЋз зЋ 

мЋтеријЋлни изрЋз обредног обедЋ, Athan.serm.fid.37 (M.26.1289B): 

ἐπιτελὦν γὰρ τὸ ἅγιον μυστήριον εὐλογήσας εἶπεν· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· 

τοῦτό μού ἐστιν τὸ αἷμα τς καινς διαθήκης τὸ ὑπὲρ ὑμὦν ἐκχυννόμενον. 

καίπερ οὐκ αἷμα τοῦ κυρίου ἐστὶν ὁ οἶνος͵ ἀλλὰ τς ἀμπέλου͵ δι΄ ὃ εἶπεν ὁ κύριος 

περὶ τοῦ ἰδίου σώματος· ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος. 

 

ЈедЋн од изрЋзЋ зЋ хлеб и вино од којих ће се верници причестити је ἅγιον 

μυστήριον. ГлЋгол који кЋзује вршење светотЋјинске рЋдње је ἐπιτελὦ, 

изведеницЋ уобичЋјеног и стЋрог τελὦ. 
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НЋреднЋ потврдЋ сведочи о томе дЋ без сЋвршЋвЋњЋ (τελείωσιν) тЋјне  нЋд 

хлебом и вином, што подрЋзумевЋ читЋње одговЋрЋјућих великих молитЋвЋ 

којимЋ свештенЋ реч силЋзи нЋ хлеб и чЋшу, они не чине Тело ХристЋ, 

Athan.ap.Eutych.pasch.8 (M.86.2401B): 

ἔλθωμεν ἐπὶ τὴν τελείωσιν τὦν μυστηρίων· οὗτος ὁ ἄρτος καὶ τοῦτο τὸ ποτήριον, 

ὅσον οὔπω εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι γεγόνασι, ψιλά εἰσίν· ἐπὰν δὲ αἱ μεγάλαι εὐχαὶ καὶ 

αἱ μεγάλαι ἱκεσίαι ἀναπεμφθὦσι, καταβαίνει ὁ λόγος εἰς τὸν ἄρτον καὶ τὸ 

ποτήριον, καὶ γίνεται αὐτοῦ σὦμα. 

 

У овој потврди тесно су повезЋни мЋтеријЋлни изрЋзи тЋјне и реч. 
 

 

МЋкЋрије ЕгипЋтски констЋтује дЋ је без приносЋ зЋхвЋлне молитве и 

причешћивЋњЋ телом ХристЋ обред тЋјне мЋњкЋв, Mac.Aeg.carit.29 (M.34.932C):  

κἅν πς μὲν ὁ ἐκκλησιαστικὸς κανὼν ἐπιτεθείη, ἡ μυστικὴ δὲ τς προσφορς ὑπὸ 

τοῦ ἱερέως εὐχαριστία καὶ ἡ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Φριστοῦ μὴ γένηται ... 

ἐλλιπής ἔστιν ἡ λατρεία τοῦ μυστηρίου.   

 

Следом, причешћивЋње је чин који предстЋвљЋ неизостЋвни елемент 

хришћЋнског обредЋ.  

 

Исто и у делу Апостолске устЋнове, Const.App.5.14.7: 

Παραδοὺς ἡμῖν τὰ ἀντίτυπα μυστήρια τοῦ τιμίου σώματος αὐτοῦ καὶ αἵματος 

„ПредЋвши нЋм једнЋкообрЋзне тЋјне чЋсногЋ телЋ Његовог и крви‚ 

 

И у Литургији ЈЋковљевој, Lit.Iacob.: 

Σῆ μεταλείψει τὦν ἁγίων καὶ ἀχράντων σου μυστηρίων  

„Причешћујући се Твојим светим и непорочним тЋјнЋмЋ‚. 

 

Термин је потом послужио зЋ ознЋчЋвЋње и других свештених рЋдњи, које 

стоје у тесној вези сЋ ЕвхЋристијом: 
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Dion.Ar.e.h.4.1.2 tit. (M.3.473A): 

τὸ μυστήριον τελετς μύρου „свештенЋ рЋдњЋ освештЋњЋ мЋслЋ‚ 

ib.6.3.2 (M.533A): 

μυστήριον μοναχικς τελειώσεως „чин зЋмонЋшењЋ‚    

ib.7.3.2 (M.556B): 

μυστήριον ἐπὶ τὦν ἱερὦς κεκοιμημένων „службЋ зЋупокојенимЋ‚   

 

 

 

ЗЋкључЋк о терминимЋ у х ришћЋн с к о ј  у п о тр е б и 

 

Термин ὄργια рЋнохришћЋнски писци не користе у текстовимЋ, осим уз  

ретке изузетке (θεῖα ὄργια код ЕусебијЋ). Могуће дЋ је реч о избегЋвЋњу терминЋ 

у знЋк дистЋнцирЋњЋ од оргијЋстичких Дионисових мистеријЋ. 

Термин τελετή је ту редовно зЋступљен. ЊеговЋ употребЋ може бити 

необојенЋ и изворног знЋчењЋ, нЋ пример τελεταί код КлиментЋ 

АлексЋндријског кЋдЋ говори о Елеусинским мистеријЋмЋ. ИпЋк, чешћЋ је 

његовЋ употребЋ с позитивним предзнЋком; неретко гЋ прЋте допуне ἱεραί и 

θεῖαι, ондЋ кЋдЋ ознЋчЋвЋ свете тЋјне, „отЋјствЋ‚ хришћЋнског обредЋ: крштење, 

причешће, освештЋње мЋслЋ.  

ГлЋгол μυέω и глЋголскЋ именицЋ μύησις тЋкоѐе се преносе из пЋгЋнске у 

јудеохришћЋнску употребу. Григорије Ниски их користи дЋ опише Мојсијеву 

пророчку делЋтност меѐу ЈеврејимЋ, које је он нЋ СинЋјској гори „посветио‚. 

Чешћи су новозЋветни контексти где глЋгол ознЋчЋвЋ обрЋћење у хришћЋнску 

веру, кЋо и појединЋчни обред, крштење. Термин μύστης „посвећеник‚ сЋ или 

без допуне Φριστοῦ или Θεοῦ, стоји у семЋнтичкој вредности „хришћЋнин‚.  
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Термин μυστήριον, обилЋто је зЋступљен. Среће се већ у књигЋмЋ Новог 

ЗЋветЋ, и то чЋк 28 путЋ. РЋзликују се ἀνθρώπινα и θεῖα, ἄγια μυστήρια, 

„људски‚, тј. пЋгЋнски мистеријски обреди од хришћЋнских светих тЋјни. У овом 

другом знЋчењу реч бивЋ примењенЋ и нЋ конкретне предмете, светиње у 

ЗЋветном ковчегу и свештене сЋсуде хришћЋнског обредЋ. ЈеднинЋ терминЋ, 

μυστήριον „тЋјнЋ‚, једнЋко нЋстЋвљЋ сЋ својом употребом, с тим што се то у 

претхришћЋнској употреби „десЋкрЋлизовЋно‚ знЋчење „ресЋкрЋлизује‚ 

применом нЋ тЋјне нове вере, пре свегЋ оне везЋне зЋ Христову смрт и вЋскрсење.   
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