УДК 398(=81):291.212.4(=81)
Оригннални научнн рад

Војин МАТИН
Београд

КРАЧУН

Крачун је словенска реч која означава божанство, дан
веэан за краткодневицу као празник, колач који се том
приликом једе или значи име. Појављује се у неколико ликвидних метатеза и као керечун, карачун и других. Код Бутара
се јавља у облику диминутива крачунец, иреузели су га и
Румуни као назив за Божић а Мађари у облику са метатезом
као Кагасзопу, сродно словачкој употреби те речи. Бугари
том речи означавају сточни празник говеда и коња, који не
одговара календарском Св. Димитрију за кога је везан ускршњи
пост, према томе, он је лунарни празник као што је то остао
и Ускрс. Зову га још и великден, израз који се употребллва и
за Ускрс. То је коњски великден који је за коње оно што
је дан Христовог васкрсења за л>уде. На тај дан се коњи не
прежу, меси им се нарочити колач, и указују друге почасти,
као дан раније кравама.
По обредима који се изводе на тај празник на неточном
Балкану, реч је о древним обичајима жртве и васкреа неког
паганског божанства синкретизованог са каснијим хришћанским Ускрсом. Пре славља на сам Божић, који је већ постао
соларни, фиксни празник, жртвује се дендроморфно божан
ство, код Јужних Словена бадњак или света животиња, чије
се месо, као при многим крвавим жртвама на свету, комада
и дели у облику причешћа свим члановима заједнице док се
остаци оставл>ају да би божанство васкрело. Тако је од прадавних ловачких дана у развоју културе до данас. Сучел>авају
се стари и нови бог, код Јужних Словена маши бог или Божий
који је Сварогов унук. На Бадњи дан старешина домаћинства
изабере бадњак међу осталим дрвима и обраћа му се молбом
и позива га као најдражег госта. У неким крајевима бадаьак
се одсеца тако што се од коре направи брада што говори
о томе да је реч о старцу. То је и дан поста што указује на
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жалост эбог жртвовака божанства, код многих за]едница пропраКено плачем жена, као, на пример, код ловачких А^нуа на
дан жртве медведа или оплакиван>а Адониса за ко]е сазна]емо
из Старог завета, или жалости на Велики петак.
Жртва бадн>ака изводи се тако што се он запали и пусти
да полако сагорева уз бденье укуНана како се то чини поред
поко]ника. Пепео се „комада" као и при причешКима и носи
у амбар, шталу, кошницу и друга за полюпривреду важна ме
ста, а слично се поступа и са последн>им снопом од кога се
понегде исто тако плете „бож]а брада".
Сутрадан ]е славл>е. Слави се васкрсли мали бог.
Веза измеЬу БожиЬа и Ускрса, ко]у ода]е назив великден
код Бугара или ковьски ускрс и крачун и за ^едан и за друга
празник у неким кра]евима, потиче из синкретизма ова два
празника измеЬу обреда кон>а ко^и се прославл>а]у и у оквиру
]едног и другог празника. Кон> као положеник, прайевье Божнпа
на конлма и др. Ови обича^и везани су за асточни Балкан
у чп')0) преистори^и су познати и Трачки кон>аник као и Дунавски ковьаници. Реч ]е о индоевропском обреду жртвован>а
когьа. Ту сродност интуитивно су открили и Бугари хришпани
кад су случайно откопане рельефе Трачког кон>аника узиЬивали
у эидове православних манастира, веру]упи да се ради о
Светом БорЬу.
Из посто]бине кон>а где ]е постао жртвена и света живо
тинка, на Кубану где су и припитомлэени, пошле су две узастопне миграци)е. .Гедна, ко]а ^е градила тумулусе у ко]има
су поред поглавице сахраньивани и коньи с колима и, друга, са
обредом кон>а и ]ахача. У античко] Грчко] налаэимо и старики
ело] борних кола као продужетак ритуалног жртвован>а кон>а ко]и изводи сво]у жртвену игру упрегнут првобитно, вероватно, у кибитку, без точкова, и наговештаз индоевропског
обича]'а жртвованьа кон>а за ] аханье, на пример у Ил^ади. Грци
су сматрали да су Скита на]бол»и кон>аници, што указу|е
опет на народ ко]и ]е у предистотлцско време живео северно
од Црног мора.
Док ]е прва мигращца текла више преко Мале Ази)е на
]ут и у Африку са познатим народима с мора, индоевропска
се раопршила и на север и ]уг и исток до Индще, где ^е
жртвовавье кон>а култивисано током столеЬа од ведских вре
мена. Карактеристика тога обреда била ]е у томе да наро
чита ждребац, изабран по одреЬеним знацима меЬу кошима,
слободно ]ури кроз многе зем.ъе праЬен другим ковша и
младиЬима из свих каста на кон>има ко^и се придружу^у
то] кавалкади и тиме призна]у сизеренство крал>а у чщо}
земл>и Ье се извршити жртвени обред. Прапен>е Божипа и
животшьа као положеник ко^а ]е веЬ давно V нашо] етнографищ позната као замена крваве жртве, као и израз кссьски
великдам, говоре о таквом пореклу тих божиЬних обича^а.
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Они су стари]и од зешьорадничких обича^а везаних за жито,
колач. Култ хюкозника ]е меЬу тим обича.)има можда на^тарщи
из ловачког периода када се «раз покойника причешпивала
родбина, што се до данас сачувало као обича] дапе.
Кон. ни]е првобитно хтонско бийе, напротив, он у праистори)ско] Европи вуче сунчани диск, али ]е то постао у
нашем су}евер]у кад су га као подземног демона потиснули
хришпанство а можда и нека землюрадничка религи^а пре
тога.
28. зануар 1990.

ККАСНШ
КгасЬип 15 а 81аук: улич! теашпд аеку, гЬе <1ау оХ~ гпе \утгег
5о1з11се се!еЬга(е<1 аз а ЬоЬаау, а саке еа(еп оп гЬа1 оссазюп ог а
пате. И арреагз ш гЬе гогт оГ зеуега1 5о1уепг тегагЬезез аз кегесЬип,
кагасЬип, е(с. 1п Ви1§апап к 15 (о Ье типа1 ш сЦтииШуе гогт аз
кгасЬипес, гЬе Коташапз пауе гакеп 1Ыз 1егт го теап Сппз1таз, Нке
1пе Нипвапапз а1геас!у пауе гпгоивЬ гпе тегагЬеНс гогт о{ Кагасзопу
\уЫсЬ а§аш 15 зшшаг го гЬе 81оуак1ап изе оГ Ше \уогй. ТЬе Вшдапапв
а1зо изе Низ мгога (о теап гЬе саШе апа Ьогзе ЬгеесИпв ЬоЬаау \уЫсЬ
аоез пог соггевропа 1о гЬе са!епааг ааге оГ 81. Отигпиз' Бау (о чуЫсЬ
1Ье Еазгег газг и Ней, гЬегегоге К 13 а шпаг ЬоЬаау шзг Шее Еазгег.
1г 15 а1зо са11еа уеШа аеп, а 1егт ивеа а1во (ог Еаз(ег. И 15 те едиез1пап уеШи <1еп (дгеаг аау), ипроггат {ог погзез .щвг 11ке те аау
оГ те геззигесНоп ог 1езиз 15 (ог реор!е. Оп Шаг аау погзез аге по*
пагпеззеа, а зрес1а1 кто" ог саке 15 Ьакеа {ог гЬет, апа гЬеу аге
Ьопогеа ш гЬе зате у/ау те саШе \уаз гЬе аау Ьегоге.
Зий&пц Ьу гЬе сизЮтз рег4оппеа ш гЬе еазгегп рагг ог" гЬе
Ва1капз, Йиз ЬоЬаау сотЫпез те апыепг птаЛз ог гЬе засгШсе апй
гезиггеейоп ог зоте радап аюгу вупегегкеа \уЬЬ гЬе 1а«ег-<1ау Сппз(1ап
гезиггеогюп. Рпог № те се1еЬга1юпз, оп Сппзгтазйау, \уЫсЬ Ьаз а1геаау
Ьесоте а зо1аг, йхеи ЬоЬаау, а заспйсе 15 таае екЬег ог а аепоготугрЫс
аеку, гЬе уи1е 1о§ атощ* 5оит 51ау5, ог а по1у ашта1 те теаг ог
\уЫсЬ, Цке т тапу Ыооду 5асгШсе5 ш ХЪе \уог1<1, 15 споррей апй
0151пЬи1еа1 а5 Соттишоп (о а11 <те тетЬегз ог те соттитгу, \уМ1е
те гез! 13 1егг Хо гИст те <1е1гу ^о гезиггес!. ТЬе о1с1 апй пе\у вой
аге сопГготеё, атопд те Зои1п 81ауз И 15 те зта11 %од. ог Ьойс
\уЬо 15 Зуагое'в §гапа50п. Оп СЬпвипав Еуе, те Ьеай о( хЪе ЬоизеКоМ
сЬоозе5 опе уи1е 1ое атопд 1пе отегз, апа ааагевзез 1( 1пуШп8 к Ьо
р1еазе соте го Ь:з Ьоизе аз а деагезг §иезг. 1п 5оте раггз гпе уи1е
Зое 15 сиг зо Ше Ьагк 15 тайе 1го 1оок Шее а Ьеагй 5Поулп@ гпаг 1г
гегег5 го ап оЫ тап. ТЫз 15 а!зо а аау о? газгшд »ЫсЬ зиееезгз тоигп1п§ Гог гЬе Йе1гу заспйсей; т тапу соттип1{1ез 11 15 ассотратей
Ьу гЬе \уотеп'в 1атеп1т2, а5 у»ге Йпс! атопд гЬе Ьипг1пд А1пиз гЬе аау
ог те Ьеаг васпйсе, ог гпе тоигпт§ оГ Айотв луЫсЬ \уе 1еагп аЬоиг
йот гЬе ОЫ Тезгатепг, ог еуеп гпе Еазгег Рпс1ау тогишпд.
ТЬе Уи1ег1ае васпйсе 15 рег(огтес1 Ьу Ьигпшд гЬе заспйс1а1 оЬ^есг
у/ЫсЬ гЬеп з1о\у1у Ьитз оиг аз 1Ье ЬоизеЬоМ кеерв У1р1, Шее а ладИ
15 керг Ьез1(1е гЬе оесеазес!. ТЬе авЬ 15 "Ьгокеп" Нке гог Соттишоп
апа гакеп го гЬе Ьагп, згаЫе, ЬееЫуев апа огЬег ипроггапг р1асев Гог
адпсикиге, 51т11аг го гЬе ргосеаиге уЛгЬ гЬе 1аз(г 5ЬеаГ луЫсЬ 15 т
5оте р1асез ивеа го луеауе "Соа'з Ьеага".
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Тотогголлг (Ье секЬгайопз Ьецш. ТЬе гезштес(ес1 Ы(1е доой 18
Ьешё се1еЬга(ес1.
ТЬе соппесйоп Ье(\лгееп СЬпзипаз апс1 Еаз(ег, игЫсЬ сап Ье гоипс!
Ш (Ье Ви1§апап йегт уеШи ёеп ог еаиез(пап Еаз(ег апс! кгасЬипа,
(егтз изес- гог Ьо(Ь ЬоНсЬуз ш зоте рагЧз, сотез ггот (Ье зупсгеЫзт
ог (Ье №о ЬоЬс-ауз ш Ье(\уееп (Ье Ьогзе п(иа1 се1еЬга(ес1 аз раг( ог
Ьо(Ь опе апс! Иге о(Ьег ЬоНёау. ТЬе Ьогзе аз (Ье заспйс1а1 ашта1,
{о11о\У1Пё (Ье 1Ш1е дос- оп ЬогзеЬаск, е(с. ТЬезе сизЮтз аге Йес1 (о
(Ье еаз(егп рал ог (Ье Ва1капз, 1Ье ргеЫз(опс йтез ог \уЫсЬ аге
гатШаг шЛ Ьа(Ь (Ье ТЬгаскш Ьогзетап апй (Ье ОапиЬе пс?егз. ТЫз
13 ап 1пс1оеигореап п(иа1 засгШсиц; (Ье Ьогзе. ТЬе СЬпзйап Ви1§апапз
а1зо сУзсоуегес! (Ыз з1т11ап'гу Ьу ш(ш(1оп, \\гЬеп (Ьеу ЪиШ (Ье асаёета11у ипсоуегес- геЬегз ог (Ье ТЬгааап Ьогзетап т(о (Ье \уа11з ог ОпЬоёох
топа&(епез, ЬеЬеушд II (о Ье 5(. Сеогде.
Т\уо пи&гайопз зшш1(апеоиз1у з(аг(ес1 ггот КиЬап, (Ье ЬаЫ(а( о(
(Ье Ьогзе, \уЬеге К Ьесаше а заспйс1а1 апс1 засгес! ашта1, апй \уЬеге
1( \уаз (ате<1. Опе Ъш1( (итиП ллгЬеге сЫегз \уеге Ьипе<1 а1оп§ \уЬЬ
(Ье Ьогзе апс! саг(, 1Ье о(Ьег гезрес(её (Ье п(иа1 ог (Ье Ьогзе апё
гМег. 1п апс1еп( Сгеесе \уе соте асгозз ап о1йег ^уре ог агтоигес!
саг аз ап ех(еп(юп ог (Ье Ьогзе заспйсе п(иа1 шЫсЬ йетапск гог Ьз
заспйсе (о Ье Ьагпеззес!, ощЫаИу ргоЬаЫу (о а ЫЬКка, ил(Ьои* \уЬее1з,
апс1 ап шсЬса(юп ог (Ье Тпйоеигореап сиз(от (о засгШсе а псИп^
Ьогзе, гог ехатр1е ш (Ье Шай. ТЬе Сгеекз соп51с1егес1 (Ье 5су(Ыап5
(о Ье (Ье Ьез( Ьогзетеп уЛисЬ аеат рош(з (о а реор1е луЫсЬ, т
ргеЫз(опс (ипез, Нуес1 пог(Ь ог (Ье В1аск 5еа. >УЫ1е (Ье Йгз( пиегайоп
Ио\уес1 тоге (Ьгои^Ь Аз1а Мтог зои(Ь апй т(о АГпса \У1(Ь (Ье \уе11
кпошп реор1ез ггот (Ье зеа, (Ье 1пс1оеигореап опе зсаКегес! пог(Ь,
зои(Ь апс1 еаз( (о 1псИа уЛгеге (Ье Ьогзе заспйсе \уаз сиШуа(ес! оуег
(Ье сеп(ипез Ш1 <(Ье Уейахс йтез. А сЬагас(еп$йс ог (Ье п(иа1 \уаз
(ог а зрес1а1 гоа1, сЬозеп ассопЬпд (о зрес1а1 тагкт§з атопв (Ье гез(
о( (Ье Ьогзез, (о гасе йее1у (ЬгоиеЬ тапу 1ап<1з го11о\уе<1 Ьу о(Ьег
Ьогзез апс! уои(Ьз ггот аП саз(ез оп ЬогзеЬаск \уЫсЬ ]от (Ыз сауа1сас!е,
(Ьиз гесо^шгтд (Ье зиргете т1е о1 (Ье кше 1п шЬозе соип(гу (Ье
заспйса! п(е 15 (акт^ р1асе. ТЬе ГоИошт^ ог (Ье Ь((1е во<1, (Ье заспйса1
ашта! \уЫсЬ Ьаз, 81псе 1опв а^о, Ьееп кпошп 1п оиг е(ЬпоёгарЬу аз
а зиЬз(1(и(е гог (Ье Ыоос1у заспйсе, апс- (Ье (егт е^ие8(пап уеЬкаеп
Ьезреак ог зисЬ ап опрп (о (Ьезе СЬпз(таз сиз(отз. ТЬеу аге оЫег
(Ьап (Ье а§пси1(ига1 сиз(отз ул(Ь \уЬеа( апй саке. ТЬе си1( ог (Ье
с-есеазес- йх>т (Ье Ьип(тв репос! 18 регЬарз (Ье оШез( ог (Ьезе сиз(отз,
^Ьеп (Ье ге1айуе5 ог (Ье ёесеазес! (оок Соттшиоп, (Ье Йтега! геаз(
ог \уЫсЬ Ьаз Ьееп ргезегуес! (о (Ыз с-ау.
ТЬе Ьогзе 15 по( *Ье опшпа1 сЬ(Ьотс сгеа(пге, оп (Ье соп(гагу, 1п
ргеЫз(опс Еигоре 18 йгащей а зо1аг сизк, Ьи( К Ьесате сЬ(Ьошс ш
оиг зирегзййоп луЬеп СЬпз(1аш(у гергеззес! К аз а с-етоп ог (Ье ип<1ег\уог1<1, ог 1( гш^Ь! Ьауе Ьееп зоте артсЫгига! геН{роп Ьегоге (Ьа(.
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