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Апстракт: Ово истраживање надовезује се на рад А. Гуре о предста-
ви зеца код словенских народа. За ову прилику детаљније је прегледана 
етнографска и фолклористичка грађа Срба и Хрвата с краја XIX и с по-
четка XX века.
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У култури и традицији многих народа света значајно место зазузимају 
животиње. Развој животињских врста, као и развој човека, међусобно су 
условљени на много начина. У далеким почецима откривања света, човек је 
прво упознао ловне животиње, а мноштво слика на зидовима пећина указује 
на то да их је од најранијих времена веома поштовао. Опажање њихових 
особина и карактеристика помогло му је да формира своја веровања и из-
гради читав свет симболичких значења, у оквиру кога их је дефинисао. 
Животиње постају део веровања човека и његовог свакодневног живота. 
Разлике у схватањима и веровањима о животињама очитују се у подели на 
домаће и дивље, као и на оне које су по својим особинама амбивалентне. 
Такође, у народним веровањима је забележен и шаролики свет фантастич-
них животиња.

У народним веровањима се животињама обично приписивала улога 
посредника између човека и оностраних сила; неким врстама је приписи-
ван божански, а другим – демонски статус, па се стога може говорити о 
дуализму животињског света и дуализму животињске природе, односно – о 
веровању да је свака од њих уносила позитивне и негативне елементе у чо-
веков живот (Mosio, Skoczeń-Marchewka 2009: 184).

У овом истраживању смо пажњу усмерили на једну од дивљих животиња, 
чија су станишта поља или шуме, а која је веома блиска свету људи. Зец, о 
коме ће овде бити речи, спада у животиње које се могу и припитомити и 
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узгајати, али се чешће могу срести у дивљини. Све његове природне особине 
– велике очи, спретност и брзина, изражена способност репродукције, одре-
диле су и веровања о његовој припадности оностраном. Утицале су, такође, 
и на стварање симболичке слике о њему у веровањима већине култура. Зец 
има вишеструку симболику и за њега се везују бројна веровања, обичаји и 
обреди, које ћемо у овом раду само споменути. За нас су од значаја његова 
демонска својства, као и веза са другим митолошким бићима, у веровањима 
појединих словенских народа. Велике очи зеца довођене су у везу са култом 
Месеца (De gubernatis: 1872, 76), његова плодност – са истоименим култом 
који је везан за хтонски свет, окретност и брзина – за особине које имају и 
друга митолошка бића (Гура 2005: passim).

Резултате првог детаљног и научно заснованог истраживања представа 
о зецу код словенских народа објавио је Александар Гура (1978: 159−189). 
Неке допуне везане за ову тему дате су касније у Гуриној обимној књизи о 
симболици животиња (1997: 177−199). Истраживањима митолошких осо-
бина животиња и њиховом симболиком у веровањима словенских народа 
бавили су се: Е. Лилек, М. Медић, Т. ђорђевић, Т. Братић, В. Чајкановић, С. 
Мијатовић, М. Станојевић, Т. Вукановић, С. Зечевић, Љ. Раденковић, као и 
многи други аутори, од којих је само мали број поменут у овом раду.

*

Зец припада породици Leporidae (подред – Duplicidentata), која је раши-
рена на целој планети, док је врста Lepus europaeus – пољски зец, степска 
животиња раширена по целој Европи. Lepus timidus – поларни или бели зец, 
може се срести у тундрама и тајгама северне Европе и Сибира, као и на 
високим планинама Европе, док Oryctolagus cuniculus – кунић или питоми 
зец, живи у медитеранској области, у приморју и на острвима. Глодари уоп-
ште спадају у веома плодне животиње и плоде се, обично, неколико пута 
годишње, доносећи већи број потомака. У еколошком погледу одликује их 
прилагођеност готово свим биотопима (Radovanović 1959: 428).

Најранији историјски записи, из Индије и Египта, откривају култ у коме 
зец симболизује оличење репродуктивне моћи (Boyle 1973: 314, 320). У аф-
ричком фолклору је зец тесно повезан са причом о стварању света (Сумцов 
1891: 73, 77). У Египту је зец био једна од централних фигура у пролећним 
обредима плодности, али није поуздано утврђено да је ту симболику зад-
ржао и у грчко-римском свету (Abraham 1963: 589). У психологији се један 
од четири различита циклуса у развитку јуначког мита назива зецом (Jung 
1973: 112). У средњем веку честа је иконографска декорација рукописа: зец 
у одећи, како јаше на псу, док је представа витеза који бежи од зеца симболи-
зовала кукавичлук (Phillips, Fergusson 2008: 14, 205, 387). Зец је у средњем 
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веку имао бројне називе којима су описане његове особине, понашање и 
станишта (Van Dyke 2012: 42). У народној књижевности се порекло имена 
змаја може везати за зеца (Bakotić 1937: 15).

Као ловна животиња која се користила и у исхрани људи, као животиња 
која се често приближава људском свету у потрази за храном, зец је тесно 
повезан са човеком. Пошто је од најранијих времена сматран и штеточином, 
која се веома прогресивно множи, често је био тамањен и из тог разлога. 
Тако се у источној Србији, у причама о Баја-џори, појављује зец, углавном 
као жртва коју јури ала, а кога продају као намирницу и сл. (Станојевић 1939: 
1−14). Од свих животиња у Самобору, готово да највећу штету причињава 
зец, јер зими оглође по воћњацима на стотине младих стабала, а по виногра-
дима обрсти пупољке на лози (lang 1911: 43). Зец се спомиње и у многим 
баснама (Kasumović 1913: 193−230), здравицама (Marinović 1971: 519), и 
играма (Караџић 1867: 278−279). Постоје и бројне пословице и узречице у 
вези са зецом, као што су неке из Сарајева и Мостара: „Зецу: бјези“ – каже 
се кад се говори о неком несталном и превртљивом карактеру; „Ко зечја 
крв“ – каже се за јаку, добро скувану кафу, итд. (Nuri Hadžić 1964: 228, 234, 
241). Такође, у народним поређењима у Црној Гори помиње се: „Брз ка зец; 
кус ка зец; плашљив ка зец; сличан ка зец на зеца; угојио се ка зец на плани-
ну“ (Pavićević 1935: 233−238). У Височкој нахији се каже: „Да није се поузда 
зец у ноге, не би ишо у поље; кака шума, таки и зецови; ко куја на два зеца“ 
итд. (Филиповић 1949: 271−273).

Поједине биљке добиле су име по зецу – трн бодечи или зајчји – Genista 
germanica (Рака), а назив зечји трн настао је из веровања да зечеви воле да 
праве лежај под овом биљком (Barle 1937: 252). Називе биљака, које су у 
народу добиле име по зецу или неком његовом делу тела (реп, нога, стопа, 
уши, брк и сл.), обрадила је и Н. Вајс (1979). И поједине рибе носе народни 
назив зец, као врста речне сабљарке код Сиска (Купа) (Medić 1902: 115). 
Велики број лекова справљао се од зечјих органа и делова тела. У нечисној 
апотеци помињу се сви делови тела, па и измет ове животиње, који се ко-
ристе као лек: брабоњак зечице, џигерица, кожа, крв, лој, луг од зечје длаке, 
млеко материно у зечићу, сало, слезена, срам зечице и жуч (Medić 1910: 
319).

Зец, односно неки његови делови, сматрају се и заштитом од других 
злих сила и утицаја, тако да се у Босни и Херцеговини – као амајлија про-
тив чинилица и „злих очију“, односно урока – деци пришивао на капу и 
реп од зеца (Братић 1902: 291; 1903: 173). У Кучима је зечје срце сматрано 
добром заштитом од „злих очију“ (ђорђевић 1985: 223). Зец се сматрао и 
кратофанијом Месеца код многих народа (Chevalier, gheerbrant 2003: 781).

Такође, зец је животиња која у народним представама има мушку ерот-
ску симболику и демонска својства (Гура 2005: 130). Зеца су, од најстаријих 
времена, користили у исхрани као опробано еротично средство – вероват-
но због необичне плодности. По Плинију (Plin. H. n. XXVIII, 77), посебно 
су жене радо јеле зечетину. Пулверизована гениталија узимала се у сврху 
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зачећа (Bächtold-Stäubli 1931: 1523). И пена која зецу цури из уста сматрала 
се плодном (Stojković 1939: 74). Зец се, као оличење плодоносног начела, 
појављује у немачкој представи као неко ко на Васкрс одваја фарбана јаја 
на страну. Ово веровање раширено је у западној Европи, међу германским 
и романским народима, те код Балта, Пољака и Јужних Словена (Holtzmann 
1874: 141; Гура 2005: 137). У традиционалној народној култури Словена, 
мотив васкршњих зечјих јаја раширио се само на западу, у непосредном до-
диру с немачким етнокултурним ареалом – код Лужичана, Кашуба, Пољака 
из Поморја и западне Галиције (Гура 2005: 137).

Код Источних Словена широко су распрострањена народна кола, 
праћена песмом о зецу, а песме о зецу праћене игром познате су у бело-
руском Пољесју, у Харковској губернији и на Кубању (Гура 1978: 159; Гура 
2005: 131). Плес у вези са зецом у Бугарској укључивао је само мушкарце 
(Гура 2005: 131), док се игра зеца упражњавала и у горњој Херцеговини 
(Гура 1978: 160; Братић, Делић 1905: 171). Зец се спомиње у белоруској 
дечјој поскочици и у белоруским и украјинским шаљивим песмама (Гура 
2005: 132).

Бројна лична имена изведена су из назива ове животиње: код Бугара – 
Зајко, у украјинској бајци – Зајан (Гура 2005: 133). Животињска имена су 
врло чести надимци у Сењу: Зец, Зекоња, итд. (Tijan 1936: 238), а од њих су 
настала и презимена Зец, Зајек и сл.

Љубавно-брачна симболика зеца снажно се испољава у словенском фол-
клору, а одређује и представу о утицају ове животиње на човекову лепоту 
и привлачност. Зато је зец често спомињан у свадбеним песмама и у самом 
свадбеном обреду – на југу Гомељске области, код Украјинаца Галиције и 
др. (Гура 2005: 131, 147). Веза зеца с браком описана је у руским песмама, 
а пољска ловачка песма из Шлезије описује хајку на зеца и садржи мотив 
брака (Гура 2005: 132).

Зец може имати и метеоролошку симболику, јер обележја као што су 
„мали“, „брз“, „паперјаст“, „бео“ представљају мотивацију за низ назива и 
представа које се односе на област метеорологије и пропратних природних 
појава.

Кукавичлук, као једна од симболичких особина зеца, нарочито се снаж-
но одразила у словенској фразеологији: код Руса се говори – већа кукавица 
од зеца; код Белоруса – плашити се као зец кобиле; код Пољака – боји се као 
зец даира; код Бугара – зечје срце; код Македонаца – зајачко срце, за некога 
ко је плашљив, кукавица итд. (Гура 2005: 147).
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Еротска симболика зеца

Зец је веома често приказиван као комична фигура и у непристојном 
маниру, тако да код Срба у еротским анегдотама фигурира зец који је стално 
у покрету (Гура 2005: 133, 134).

У класичној антици зец је био симбол сексуалног промискуитета, било 
да је хетеросексуални или хомосексуални (Dines 2004: 74). Код Руса, у фол-
клорним песмама, среће се мотив зечевог сношаја с девојком, у отвореном 
или прикривеном виду (Гура 1978: 171; Гура 2005: 133).

Свадбене песме о зецу изводе се после прве брачне ноћи и повезане су 
са утврђивањем невестиног девичанства, док је мотив коитуса одражен у 
бајкама које говоре о томе како је зец обешчастио лисицу или вучицу, итд. 
(Гура 2005: 133−134).

У магијским радњама, према веровању, да би човек могао да види наге 
друге људе, уз помоћ зечјег сала справљала се свећа која је то омогућавала 
(Medić 1909: 245).

У западном Пољесју, западној Белорусији и у Македонији, сан о ухва-
ћеном зецу наговештава жени трудноћу и рођење сина. Руски и украјински 
рукописни и штампани сановници из XVIII-XIX века тумаче снове о зецу 
као предстојећу женидбу, свадбени договор, блудничење. Фалусна симбо-
лика зеца у потпуности је очевидна у сижеу о зечјем пастиру у појединим 
украјинским и руским бајкама. Иста симболика приказана је у украјинском 
називу тучка за припрему масла – зец (Гура 2005: 136). Код Јужних Словена 
се иста ова симболика реализује, између осталог, у начину лечења болести 
сифилиса (тј. фрењака) (Гура 2005: 136), које се вршило кађењем зечјим из-
метом (у Босни и Херцеговини, Zovko 1896: 268).

Зец је у већини случајева симболизовао мушки принцип (Гура 1978: 
170−171). Оваква симболика зеца видљива је и у припреми свадбеног хлеба 
(каравај), који је оличавао мушку снагу (Гура 1978: 174−175; Гура 2005: 
136). У те сврхе се, у неким областима Русије, од хлебног теста пеку на 
свадби различите фигурице, па међу њима и фигурице зеца, а обред печења 
хлеба прати извођење еротских песама и игара о зецу (Гура 2005: 136). На 
Бадњи дан, у Ресави жене украсе колач фигурицама у виду животиња, међу 
којима је и зец, како би све боље родило, или да би се множило (Мијатовић 
1928: 34−35). Веза зеца с хлебом не тиче се искључиво брачне симболике: 
код Срба се зимски божићни колач назива зец (у Левчу и Темнићу) (Rječnik 
1880−1976), а код Пољака се колачи у облику зечева и других животиња 
пеку на Нову годину и празник Три краља. Код Бугара се обележава Зекин 
дан, на који се раоник ставља у ватру (Гура 2005: 137).
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Зец као демонска животиња

Зец се код многих народа сматра тајновитом животињом (Black 1883: 
84). У народним веровањима зец је повезан са светом духова и нечисте силе. 
Код Хуцула у Украјини, као и у Румунији, постоји представа о томе да шум-
ски духови имају своју стоку – зечеве, јелене и медведе (Гура 1978: 176; Гура 
2005: 138−139). У неким монголским причама, зец се појављује као чувар 
пећине са дивљим животињама, или као ноћни чувар шуме (De gubernatis: 
1872, 79). С друге стране, у Шумадији (Качер), зец се сматра благом и без-
азленом животињом (Павловић 1928: 35).

Код Словена се најчешће срећу представе о вези зеца с ђаволом или 
злим духом уопште, што се, пре свега, потврђује постојањем заједничких 
назива за зеца и ђавола, као што је назив зрикави ђаво (Сумцов 1891: 70; 
Гура 2005: 138−139). У једном казивању (село Браинци, котар Власеница), 
Луцифер јаше оседланог зеца (Dragičević 1907: 318). Код Украјинаца постоји 
веровање да је зеца створио ђаво и да је он његова извидница (Сумцов 1891: 
70). У бугарским бајкама, ђаво на Сунчеву свадбу путује јашући на зецу 
(Маринов 1914: 108; Гура 1978: 177; Гура 2005: 139). Зец се може јавити 
и као приказа. Ко сретне овакво биће, разболеће се, или ће га снаћи неко 
зло (Босна и Херцеговина, Трухелка 1889: 97). Код старих Британаца, зецу 
су приписиване натприродне моћи и сматран је пратиоцем вештица (Black 
1883: 86). Уопште, представе о вештицама и вешцима, у вези са зецом или у 
вези са онима који узимају облик зеца, понекад се срећу код Украјинаца, код 
Белоруса из Пољесја, али у целини, за разлику од западноевропских пред-
става, нису карактеристичне за словенску народну традицију (Гура 2005: 
140).

Народ у горњој Херцеговини сматра зеца најбаксузнијом животињом у 
лову, јер се сатана може претворити у зеца и донети несрећу ловцу (Братић 
1908а: 469−470).

Вукодлак се може приказати у виду зеца (Гура 2005: 139). По једном 
веровању, вукодлак једе Месец (Гура и Левкиевская 1995: 419), а по дру-
гом – у пегама пуног Месеца неки индоевропски народи видели су зеца. 
Пољаци из источне Шлезије, у области пољско-чешке границе, верују да се 
у облику зеца појављује шумски дух. У карпатско-украјинском казивању, 
ловац пуца у зеца-вукодлака који се, ускочивши у дебло, претвара у катран 
(Гура 2005: 139). Постоје и чешка казивања о зецу-ђаволу, па тако, на при-
мер, о томе како је зец изводио пред човеком разне глупости и предлагао му 
да га пољуби у задњицу, а затим нестао уз буку, оставивши иза себе смрад 
(Гура 2005: 139). И на Косову и Метохији (Плакаоница) се верује да се ђаво 
може претворити у зеца (Вукановић 2001: 116). У Врбнику (Хрватска) кажу 
да малик (или малицић) може узети обличје зеца. Ово биће се појављује као 
дечак са црвеном капицом после заласка Сунца, а у облику зеца се појављује 
само ноћу (Milčetić 1896: 228).
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Код Лужичких Срба је раширено веровање о ђаволу као хромом, троно-
гом зецу (Сумцов 1891: 72), а код Кашуба – о злом духу у виду хромог зеца. 
Ови ликови су позајмљени од Немаца, у чијим су митолошким представа-
ма познати различити духови (коболд, лутајући покојник) у виду троногог 
зеца (Гура 2005: 140). Пољаци, они који припадају источном делу Западних 
Бескида, замишљају да ђаво има зечји или крављи реп (рејон Беча), док 
у неким деловима Русије зечји реп сматрају главним обележјем вештице 
(Гура 2005: 140). домовој се, такође, може појавити у виду зеца (Левкиев-
ская 1995: 121).

Код Немаца, зец је житни демон, а овај концепт позајмили су од њих 
Западни Словени, па тако код Кашуба у Пољској постоји житни демон у об-
лику зеца (Гура 2005: 140). Зец који се убије на Св. Илију такође је демонска 
животиња (Кулишић 1940: 28).

Људе са зечјом усном Кашуби сумњиче за могућност преобраћања у 
змору, која ноћу дави људе (Гура 2005: 140). Према пољским, кашупским и 
пољеским веровањима, дете се са зечјом усном рађа услед тога што је мајка 
за време трудноће гледала у зеца (Гура 2005: 140). Слично сујеверје је забе-
лежено и за друге животиње у Етимологијама Исидора Севиљског (Barney 
2006: 250−251).

Код Јужних и Источних Словена зец је сматран нечистом, ђаволском 
животињом, што је, у знатној мери, било разлог забране употребе зечетине у 
исхрани (ђорђевић 1958: 279; код других народа в. Boyle 1973: 315−318). Код 
Руса се забрана једења зечетине, понекад, објашњава тиме што зец има псеће 
шапе (Гура 2005: 140). Оваква забрана додира са појединим животињама 
уследила је зато што је човек веровао да се иза њихових појавних облика 
могу скривати преобраћене душе или демони с онога света. Све се свело на 
потребу да се они спрече да уђу у људски род (Раденковић 1996: 81).

Код свих Словена је постојао обичај ритуалног позивања појединих 
штетних животиња на вечеру, на Бадњи дан, укључујући ту и зеца (Љ. 
Раденковић, цит. радове С. Толстој и Љ. Виноградове). Овај обичај је забе-
лежен и на Косову (Чајкановић 1994: 99; Дебељковић 1907: 291).

Зечја припадност свету духова условила је да се људи према њему одно-
се не само као према штетној и опасној животињи, него и као према магич-
ном створењу, способном да човека сачува од утицаја демонских сила. Зато 
зечја глава и реп служе у неким словенским крајевима као заштита, тј. као 
средство које одбија зле духове (Гура 2005: 141). Као апотропејон, у зашти-
ти деце, зечји реп се користио у титовоужичком, пожешком и косјерићком 
крају (Благојевић 1984: 227). У Власеници су од урока децу штитили тако 
што су им на леђа, на хаљину, пришивали зечји реп (Драгичевић 1909: 461). 
Са симболиком зеца повезано је и коришћење биљке под називом зечја хла-
довина, у својству амајлије (Гура 2005: 147).

Способност зеца да одагна нечисту силу одражена је и у називу черто-
гон (терач ђавола) у руској загонетки о зецу (Гура 2005: 141). У неким сели-
ма око Мајдана, на граници између Босне и Кордуна, у печеницу стављају 
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зеца, и на Божић се прво једе зец из печенице. Од тога зеца оставља се једна 
кост – повратница, јер се верује да она чува кућу од сваког зла: када је крави 
одузето млеко, када оболи неко у кући и сл. Глава тога зеца чува се до Ма-
лог Божића заједно са главом од печенице, и тада се поједе (Кулишић 1940: 
21−22). Магична снага која се придаје костима овога зеца, као и ритуално 
једење зеца на Божић, или пак главе зеца за Нову годину, показује да зеца 
из печенице можемо сматрати демонском животињом. Ш. Кулишић пише 
да код Срба постоји известан страх од зеца, слично као и од змије и жабе. 
Парче коже од зеца, реп од зеца, па чак и фигура зеца израђена од сребра или 
злата, служи као амајлија (Кулишић 1940: 22).

Зец као лоше знамење

За све Словене, као и за многе друге народе, заједничко је веровање да 
зец који путнику претрчи пут, или га путник сретне, наговештава несрећу 
(Гура 2005: 141−142).

У северној Индији се зец сматра урочником (са исколаченим очима) 
(ђорђевић 1934: 6), кога је једнако лоше срести као и човека са једним оком 
(Black 1883: 85). Зец се и код племена Куча сматра несрећном зверком по 
саму себе и сопствени живот, јер се мисли да га „боље“ пушка погађа од 
других звери, па кад неког прати зла срећа, онда се каже: „Злосрећан је ка’ 
зец пред пушком“ (Дучић 1931: 335).

Зец најављује несрећу и ономе ко иде на суд, трудној жени – најављује 
смрт детета које носи (Бугарска), ловцу и рибару – неуспех у лову, спла-
вару – насукавање, свадбеној поворци на путу за венчање – несрећан брак 
(Белорусија) (Гура 2005: 141−142). Кад зец пређе путнику пут – то или не 
ваља или значи несрећу (у Шумадији, Милићевић 1984: 72; код Каравлаха 
у Босни, Филипеску, Драгичевић 1907: 231; уопште у Босни и Херцегови-
ни, Грђић-Бјелокосић 1896: 158; у Котарима у Хрватској, Zorić 1896: 260; 
у Јовцу, округ Врањски, Вељић 1925: 390; у Јеленку, срез Даниловградски, 
Брајевић 1929: 115; Племе Куча, Дучић 1931: 322; у Самобору, lang 1914: 
195). Срести зеца – то значи несрећу, веровало се у Врхгорцу у Далмацији 
(Ujević 1896: 269). Такође, и код Срба је забележено веровање да није добро 
кад човек путујући наиђе на зеца, а верује се и да ће га снаћи нека несрећа 
(Милићевић 1984: 65; у месту Жепче, Dragičević 1908: 129). Не ваља ни 
на орању да зец претрчи испред волова (Височка нахија, Филиповић 1949: 
202). И у Заилама је постојало, иначе познато, веровање да при одласку 
на сајам не ваља видети зеца, јер неће бити среће у продаји, па је у том 
случају боље вратити се кући (Milićević 1983: 406). Ако зими зечеви „по 
снегу устралају“, биће велики снег, а велику несрећу наговештава ако неко 
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види да се више зечева игра – веровало се у Босни и Херцеговини (Лилек 
1894: 648). Да би одвратио несрећу која му прети од сусрета са зецом, пут-
ник мора да врши различите радње, које су опет специфичне и разликују се 
по областима у којима се упражњавају. Изузетак чини лужичко знамење по-
везано с брачном симболиком зеца: ако младенцима после свадбе, за време 
њиховог првог изласка из куће, зец претрчи пут, њихов брак ће бити срећан 
у погледу деце (Гура 2005: 142). У Конавлима крај Дубровника забележено 
је веровање да није добро именовати рибару неку четвороножну животињу, 
јер неће ништа упецати, а није добро ни ако рибар на путу нађе главу зеца 
(Bogdan-Bijelić 1939: 209). Није добро помињати зеца када се започиње по-
сао, када се седи за трпезом, а није добро ни ако ти зец пређе пут (Конавли, 
Bogdan-Bijelić 1939: 210, 213). Ако се рибару, када пође да лови, каже „зец 
у мрежу“ или „зец у торбу,“ верује се да неће ништа уловити (у околини 
Смедерева, Момировић 1937: 165), а веровање да је зец лош предзнак када 
се крене у лов или риболов присутно је у Житомислићима, у Босни и Херце-
говини (Čurčić 1915: 97) и у Височкој нахији (Филиповић 1949: 199).

Забрана изговарања зечјег имена на води, која постоји у западним 
рејонима Белорусије и у Украјини, објашњава се тиме што је зец, као шум-
ска звер, подређен леснику и не потпада под власт водењака (Гура 2005: 138; 
уопште, за избегавање изговарања имена ове животиње, в.: Boyle 1973: 321 
и даље). Лошим знамењем сматрају се и снови о зецу код рибара из севе-
розападне Белорусије: ако се сања зец, риба ће се лоше ловити (Гура 2005: 
138). И код других народа, нпр. код Шкота, постојала је забрана изговарања 
зечјег имена на мору (Black 1883: 87).

Кад ловцу, који је кренуо у лов, пас поскакује, тада ће сигурно убити 
зеца (на Хвару, Carić 1904: 306). Ако се сања зец, знак је смрти, која ће 
погодити човека у току године (у Височкој нахији, Филиповић 1949: 191); 
сањати зеца може значити и да ћеш бити преварен (у Левчу, Темнићу, Бели-
ци и Ресави, Мијатовић 1957: 184), а кад у сну ловиш зечеве, то је знак твоје 
лукавштине (на острву Хвару, Царић 1897: 716). У Македонији се сусрет 
са зецом сматра најавом болести (Гура 2005: 142). Сагласно веровањима 
распрострањеним код Словена душе умрлих могу примати облике разли-
читих животиња, па међу њима и облик зеца. Лоше знамење из Пољесја 
најављује следеће: ако зец протрчи испод кућног прозора – неко ће умрети 
(Гомељска област, запис Е. Г. Азимова, Гура 1978: 180; Гура 2005: 141). У 
Босни се сусрет са зецом схватао као најава смрти (Bächtold-Stäubli 1930/31: 
1512). Исте представе налазе се у основи западнопољеског тумачења снова: 
угледати зеца у сну значи смрт (Гура 2005: 141). Веровање о зечјем облику 
душе познато је и на руском северу — оно је одражено и у северноруском 
нарицању за покојником (Гура 2005: 141).

У Заострогу у Далмацији се верује да „ка’ти зец прође уј’тру на ливу 
руку, неће ти бит добар дан, а ако прође на десну, биће ти сритан дан“ 
(Banović 1918: 211). Није добро да првог дана Нове године опазиш зеца, јер 
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ћеш целе године бити поспан – веровало се у Бедњи у хрватском Загорју 
(Jedvaj 1929: 160).

Ако стара жена пође да сеје шаргарепу или репу, а пут јој претрчи зец, 
мора се одмах вратити кући (Franić 1936: 33). У Лобору, када млада иде у 
цркву, ако искочи зец, она не сме за њим гледати, мора се на страну окрену-
ти и стиснути очи, иначе би свадба била несрећна (Kotarski 1917: 213). Срби 
на Косову и Метохији (Пасјане и Ранилуг) верују да ако зец (зајац) прође 
кроз село – то не ваља за село. Ако зец уђе у нечији обор, када га гоне загари 
(ловачки пси), то слути велику несрећу кући у чији је обор ушао (Вукановић 
2001: 149).

Према старом веровању, познатом од античких времена и рашире-
ном код многих народа, међу њима и код Словена (Срба, Бугара, Пољака, 
Чеха, Украјинаца), зец спава с отвореним очима. Фразеологија типа „спава-
ти као зец“, „имати зечји сан“ позната је свим Словенима и користи се за 
означавање осетљивог, лаког сна (Гура 2005: 146). Трудница не сме да једе 
зечје месо да јој дете не би спавало отворених очију (као зец) (веровање у 
Бугарској, Црној Гори, на Косову, у Пољесју, Гура 2005: 146, 147; у Ото-
ку у Славонији, lovretić, Bartol 1897: 412–413), или да не буде плашљиво 
(Босна, Бугарска, Гура 2005: 146, 147; и разроко, у Власенци и у ђакову, 
Dragičević 1896: 196), док се код Срба, осим тога, не сме видети убијен зец 
(Гура 2005: 146, 147). Ова и слична веровања забележена су у области Тимо-
ка (Станојевић 1933: 60; Станојевић 1937: 66), Зајечару и околини (Зечевић 
1978: 342), Малешеву (Павловић 1928а: 216), Кратову (Simić 1964: 380). 
Веровало се да ако трудна жене једе зечетину, дете би имало почасте очи 
као код зеца (У Лобору, Kotarski 1917: 200), или би се дете тресало као зец 
(Скопска Црна Гора, Петровић 1907: 451; у Левчу и Темнићу, Мијатовић 
1907: 451). Ако носећој жени пређе зец преко пута, то није добро (у Шуш-
неву селу и Чаковцу, Božićević 1910: 233; у срезу Бољевачком, Грбић 1909: 
103), а ако се ипак тако нешто деси, трудница треба да се врати, или да 
пође другим путем, како не би при порођају умрла (у Скопској Црној Гори, 
Петровић 1907: 451).

Веровање да трудница „не ваља“ да једе зечетину да дете не би било 
плашљиво као зец задржало се до данас у сеоским насељима смедеревске 
општине (Милетић 2007: 93).

Зец је повезан и с ватром – у Белорусији се сматра гласником пожара. 
Знамење према коме ће зец, који је утрчао у село или пројурио кроз њега, из-
азвати пожар познато је Русима (Даль 1957: 90), Белорусима, Украјинцима, 
Пољацима, Чесима и Лужичким Србима (Гура 2005: 143; код других народа, 
в. Boyle 1973: 325). „Ватрена“ симболика зеца повезана је с магичном сна-
гом урокљивог ока (тј. урока): поглед необичних, „зрикавих“ зечјих очију 
представља узрок пожара (Гура 2005: 143).
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лунарна симболика зеца

Зец је повезан и са Месецом (De gubernatis 1872: 76; Boyle 1973: 320). 
Као ноћно светило, Месец има везе са демонима ноћи и доњег света, а ово 
схватање је било познато још Индоевропљанима (Чајкановић 1994: 336). 
О симболици зеца код старих народа писао је и Вилке (1913: 529 и даље). 
Спомињање зеца у вези с Месецом забележено је код Источних Словена 
само у дечјем фолклору – у песмама праћеним игром, у дозивалицама и 
посебно бројалицама (Гура 2005: 144). Зец и кунић, пратиоци месечине, 
присутни у свим митологијама и веровањима, увек су налик један другом, 
упркос својим супротностима. Месец их повезује са древним божанством 
Земљом-Мајком, са водом, вегетацијом, са непрекидним обнављањем жи-
вота. Ова њихова лунарна симболика је проистекла, по мишљењу аутора, из 
чињенице да су активни ноћу и да својим динамичним кретањем стварају 
утисак да се појављују изненада, а баш тако и ишчезавају (Chevalier, 
gheerbrant 2003: 781).

Веза представа зеца и Месеца потврђује се и неким јужнословенским 
паралелама. У бугарској народној игри, двоје учесника глуми зечеве који се 
играју на месечини (Гура 1978: 183). На граници Босне и Кордуна верује се 
да кост печеног зеца, којим су се омрсили на Божић, има лековиту снагу у 
првој недељи младог Месеца (Кулишић и др. 1970: 152; Гура 2005: 145), при 
чему митолошке особине зеца зависе од смене Месечевих фаза. Притом, 
млад Месец (оличава мушко начело, има и брачну и еротску симболику, 
као и зец) игра овде улогу катализатора: управо у то време зечја кост стиче 
магична својства, баш као што се, по пољеском веровању, управо за време 
младог Месеца испољава зечева демонска природа (Гура 2005: 145). Зец и 
Месец се зближавају метафорички, поистовећују се или сливају у једну сли-
ку зеца-Месеца, али није разјашњено питање у каквој се вези, генетичкој 
или типолошкој, налази овај словенски мотив с представама о зецу и Месе-
цу (Гура 2005: 145).

Зец у народној медицини

У народној медицини је често коришћен измет животиња, коњска и 
говеђа балега, овчији брабоњци, нечист од пса, кује, кокоши, голуба, зеца, 
миша и др. Стога је тешко наћи границу између стварних лековитих напи-
така и оних код којих је деловала магијска, чаробна моћ – по парономазији 
или по хомеопатији (Stojković 1938: 238−239). Већина лекова ипак потиче 
из биљног царства, а код животиња се препоручује употреба њих целих, или 
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само неких њихових делова, међу којима су глава и жуч зеца (Tartalja 1964: 
490).

Као што смо већ поменули, зец – по веровању – може на различите на-
чине да утиче на сан, односно да изазива и поспаност и несаницу. Тако се, 
на пример, у Србији зечја кожа користи као средство против поспаности 
(ђорђевић 1958: 287), а у Пољесју се сматра да човек који пати од несани-
це не сме да једе зечетину. Веровањем о утицају зеца на сан објашњава се 
и купање детета у зечјем купусу, као начин лечења од несанице и ноћног 
вриштања (Брестска област, Столински рејон), а зец се такође спомиње у бе-
лоруским и кашупским успаванкама, од којих неке имају еротски или брач-
ни карактер (Гура 2005: 146). Када човек хоће да остане будан, даје му се 
жуч од зеца у вину, а да би болесник заспао, користи се такође жуч од зеца 
(лекаруше из Далмације, Stojković 1938: 204–228).

У Кијеву под Динаром, као лек служе маст, лој и кожа зеца (Jurić-
Arambašić 2000: 113), а сало од зеца користило се као лек у Самобору (lang 
1911a: 190), у месту Крале, општина Бихаћ (Klarić 1901: 84), у месту Врбник 
на отоку Крку (Žic 1901: 170) итд.

По рецептима из лекаруша, као лек од грознице и када заболе очи, 
користила се слезина од зеца, а срдобољу су лечили уз помоћ зечје крви 
(Далмација, Босна, Medić 1909: 172, 200, 283). У лекаруши из Славоније је 
записано да од „пресјека добро чини лој од зеца“, а и кога боли ухо – такође 
(Медић 1904: 196, 201). Према лекаруши из 1843. године, против лишаја 
се користила зечја крв (Братић 1908: 352, 355). У ђаковачкој љекаруши за-
писано је да се „од очију“ људи лече зечјим салом (Boranić 1915: 144). У 
рукописном Зборнику народних босанских лијекова од год. 1749. наводи се 
да се код проблема са ушима мора користити жуч од зеца и други састојци 
(Трухелка 1889: 105, у Кратову – лој од зеца, Simić 1964: 431). Против сипње 
се користи сириште од младог зеца, у коме има млека (из љекаруша, Медић 
1904: 222).

У лекарушама из Далмације записано је да се за жену која нема млека 
користи рецепт од зечје муре (мехур, сириште), а како би се утврдило да ли 
жена може имати деце, даје се опет мура од зеца, док се за обезбеђивање 
порода користи зечја мождина (Stojković 1938: 204–228). Код Срба зечја крв 
служи као средство против неплодности. Многе жене пију крв зеца, који је 
убијен на распети петак, како би имале деце (у срезу Бољевачком, Грбић 
1909: 99), а како би се утврдило која жена може родити, даје јој се сириште 
од зеца, па она која осети болове у утроби, та може да рађа (у Босни и Херце-
говини, Глик 1890: 284). Нероткиње једу чорбу у којој су скуване мошнице 
неке приплодне животиње, или осушене материце од зечице (у Подвележју у 
околини Мостара, Хасанбеговић 1973: 85), а у Височкој нахији су нероткиње 
јеле зечје сириште да би имале деце (Филиповић 1949: 147; у Босни, Steiner 
1903: 572). Зечја кожа је такође део рецепта који се примењивао код жена 
које немају децу, а желе да их имају (Босна, Далмација, Medić 1909: 212). 
Као мелем се користила и зечја маст, лој, сало. Када су жену дојиљу болеле 
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брадавице на прсима, стављали су јој облоге са зечјом машћу (у Шумадији, 
Милићевић 1984: 201). У Босни и Херцеговини су за женску прсобољу ко-
ристили главу зеца (Братић 1903: 178). Да би кокошке носиле јаја, треба за-
месити зечје брабоњке са мекињама и то им дати (у Власеници, Драгичевић 
1911: 386).

Лумбаго се лечио појасом од коже дивљег зеца (у Пироту, Златковић 
2010: 137, 157). У Петровом селу близу Кладова стављају на убод зечје си-
риште, док се на реуматично место привија свежа зечја кожа (Барјактаровић 
1960: 155). Од убоја се лечи привијањем зечје коже на болно место (у месту 
Жепче, Драгичевић 1909: 476; у Пироту, Златковић 2010: 137, 157). Набој 
се лечи зечјим салом (у југоисточној Србији у Буџаку, Пантелић 1974: 222; 
у селу Варош у Славонији, lukić 1919: 118), као и озледе и ране (у селу 
Оток у Славонији, lovretić 1897: 209; у ужичком крају, Милићевић 1984: 
330; у месту Пољице-Далмација, Ivanišević 1904: 49). Контузовано ме-
сто, помодрело услед удара, лечи се зечјом кожом (у Кратову, Simić 1964: 
392; у срезу Бољевачком, Грбић 1909: 50, 221; у месту Пољице-Далмација, 
Ivanišević 1904: 43, 51). У Власеници се од убоја користила стучена глава 
зеца (Драгичевић 1909: 476). Код убода, ако у рани остане трн, лечило се 
зечјим салом (у Височкој нахији, Филиповић 1949: 302), а ово веровање је 
присутно свуда (Драгичевић 1909: 474). У околини Зајечара је и у 20. веку 
ношен „кожун од зајца“ против болова у крстима (Живковић 1978: 483). У 
Дувну у Босни верују да код костобоље болно место треба мазати врућим 
зечјим лојем, а и рана од олова видала се њиме (Nuić 1916: 120−128). Ишијас 
се лечио зечјом кожом, која је била поквашена љутом ракијом и стављана на 
болно место (Кратово, Simić 1964: 357). У Пироту и околини се за реуму ко-
ристио лој дивљег зеца (Златковић 2010: 137, 157, 167). Од пробади, бодежа 
(pleuritis) лечили су болесника зечјом кожом, намазаном уљем и посољеном 
ситним црним бибером, која се стављала на оболело место (у Кратову, Simić 
1964: 393).

Чиреви су се у неким крајевима мазали зечјим лојем (у Кратову, Simić 
1964: 330, 373; код Хрвата у Боки, у средњем Банату, Mitrović 1977: 351; у 
Херцеговини, Братић 1903: 164; у месту Заплане, околина Лесковца, Petrović 
1900: 94). Да би отпао жуљ на прсту од ноге, у околини Крагујевца мазали су 
га зечјим салом (Радуловић 1935: 92). Зечје сало и млад сир стављани су на 
оболела места склона знојењу (у околини Зајечара, Живковић 1978: 483).

Зец се у народу назива зрикавим и сматра се да има зрикаве очи, спо-
собне да врше посебан утицај на човека (Гура 2005: 145). С веровањем у 
магијску снагу зечјих очију повезана је и употреба зечје мокраће за лечење 
очних болести, а забележена је код Пољака (Гура 2005: 145, 146). И поред 
тога што се многи гаде мокраће, може се рећи да је лечење њоме веома 
распрострањено код Срба, тако да се, поред оне од неких других животиња, 
у ову сврху употребљава и мокраћа зеца. Када човека боле руке или ноге, 
узме се зечја мокраћа и њоме се намажу сва болна места (Петровић 1937: 
111−112). У Крагујевачкој Јасеници, крв зеца којег би неко убио на Св. Илију 
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оставља се за болесника оболелог од великог кашља. Зец који се убија на 
Илиндан сматра се демонском животињом и има нарочито значење на Св. 
Илију и на Божић (Кулишић 1940: 24).

Против свраба се пила зечја крв (у месту Пољице, Далмација, Ivanišević 
1904: 48). Зечје длаке су се користиле и за „затварање“ цревних рана (Medić 
1915: 30). Код зубобоље се користила зечја жуч, којом се испирало болно 
место (у Дувну, у Босни, Nuić 1916: 120−128).

Поред наведених, постојали су и други делови зечјег тела који су 
коришћени у народној медицини, тако да се у Подгорици верује да дете 
које болује од великог кашља, тј. од рикавца, треба да пије воду кроз зечев 
гркљан да би оздравило (Радуловић 1933: 55). У срезу бољевачком, када не-
кога пробада у грудима и у слабинама (прободи), даје му се да пије воду у 
којој је био зечји зуб, итд. (Грбић 1909: 50, 221).

*

Зец је у веровањима многих народа заузимао истакнуто место, док је 
код свих словенских народа имао исту или сличну симболику. Због своје 
плодности, великих очију, брзине и чињенице да је припадао дивљем свету, 
зец је доживљаван и као хипостаза ђавола, или као његов пратилац. Он је 
доживљаван и као створење које доноси несрећу или је слути. Такође, као 
животиња блиска свету демона, веома је био популаран у народној медици-
ни и као апотропејон. Без обзира на негативне особине и симболику, веома 
се често користио у народној медицини као лек од многих болести. Готово 
сви његови делови коришћени су као средство за исцељење и благотворно 
деловање против болести, повреде и сл. (кожа, сало, сириште). У циљу за-
штите користио се његов реп, који је и данас широко познато апотропејско 
средство. Његова лунарна симболика отворила је многе полемике, али као 
што сматра А. Гура – његова веза са Месецом није експлицитна (2005: 
145).

Већи статус је ова животиња стекла са примањем хришћанства, где у 
одређеном виду постаје саставни део обреда у оквиру најзначајнијег праз-
ника – Ускрса.
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Nataša Rosandić

MYTHOLOGICAL REPRESENTATIONS OF THE RABBIT  
– SOME SLAVIC PARALLELES

Summary

This research builds on the work of A. gura about the representation of the rabbit amongst 
Slavic peoples. For the purposes of this paper we have searched through the Serbian and Croatian 
ethnographic and folklore material dating around the end of XIX and beginning of XX century.


