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Увод

О старим српским боговима немамо ми, као што је 
познато, никаквих непосредних докумената — ни 

домаћих, ни страних, ни савремених, ни доцнијих; нема-
мо, другим речима, у рукама ништа. Очевидно је, дакле, 
да ти богови, ако их је било и у колико их је било, припа-
дају времену које је за нас преисторијско, и да се питање о 
њима не може ни решавати уобичајеним историјским ме-
тодом. При свем том, наш положај, ма колико да је непо-
вољан, није безизлазан. Наука о религији ипак је у могућ-
ности да другим путевима дође до потребних сазнања и 
донекле реконструише нашу митску прошлост. На овом 
месту биће учињен покушај да се ближе одреди личност 
старог српског врховног бога, његова природа, област и 
функције. У вези са овим, биће говора о врховном богу код 
осталих Словена, и код других индоевропских народа.

Пре него што бисмо, међутим, учинили ма какав по-
кушај, морамо дати одређен одговор на једно начелно 
питање: наиме, да ли је стара српска религија уопште 
знала за богове. На то питање има се, јасно и без колеба-
ња, одговорити да су Срби, у времену које је претходило 
хришћанском, извесно имали представе о личним бо-
говима. На овакав закључак дају нам право, пре свега, 
општа посматрања у оквиру историје религије. Утврђе-
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но је да богови, са широким функцијама, са одређеном 
индивидуалношћу, са личним именима, и са другим 
особинама које их као богове карактеришу (натчовечанска 
моћ, потпуна или релативна бесмртност, блаженство, и друге, упор. 
W. Wundt, Mythu und Releigion3, 3,12 идд; K.Beth у Handwörterbuch 
des deutschen Aberglaubens 3, 942) постоје и да су постојали и 
код много примитивнијих народа но што су били Срби 
пред свој прелазак у хришћанство. У тој тези слажу се сви 
претраживачи без обзира на правац коме припадају: и 
филозофи (од којих је довољно позвати се на Вунта, о. с), и етно-
лози који су испитивали религије данашњих „природ-
них” народа1, и филолози који посматрају ствари у исто-
ријској перспективи. „An ein zentrales Problem — каже 
Ото Вајнрајх (Archiv für Religionswissenschaft 28, 1930, 343) — das 
Werden und Wesen des Gottesglaubens, hat man gewaltige 
Arbeit gewendet, und trotz aller Verschiedenheit der Lager, 
aus dem die Forscher stammen, und ihrer Anschauugen 
im einzelnen doch da Hauptergebnis gewonnen, dass ein 
Gottesglaube, also Religion, nicht erst das Ergebnis einer 
langen genetischen Entwicklung ist, sondern shon ganz 
primitive Stämme ausgesprochene Gottesvorstellungen 
besitzen”. Историчари, археолози и лингвисти утврдили 
су да су богове познавали сви индоевропски народи — 
рачунајући ту, наравно, и Словене — и то несумњиво 

1 Упор. шта о овој ствари каже бечки истраживач Карл Бет. Der 
persönlich gefasste Gottesgedanke ist allgemein eingänglich, wo überhaupt 
die Vorstellung des menschlich persönlichen Wesens vorhanden ist, also 
mit Ausscheidung bloss jener tiefstehenden Kulturen, auf denen Ich-und 
Persönlichkeitsbegriff noch unfassbar sind. „Nun steht es aber nach den 
Forschungen der neuen Religionsgeschichte nicht so, dass, wie man früher 
meinte, ein eigentlicher Gottesbegriff nur von höher veranlagten Völkern 
bei ihrem geistigen Fortschritt gebildet werden könnte, sonder er findet 
sich, und zwar sogar schon mit dem Prädikat der Ewigkeit versehen, bei 
sehr primitiven Völkern“ (Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 
III, 942 i 952)
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још у праиндоевропској заједници2. Да су Словени зна-
ли за богове, може послужити као доказ и сама реч бог, 
која је (иако можда позајмица из иранског) заједничка словен-
ска (Berneker, Etymologisches Wörterbunch 67; Niederle 87). Када су, 
дакле, за богове знали и Словени и сви други Индоевро-
пљани, и други примитивни народи, откуда би се могло 
претпоставити да их стари Срби нису познавали? Када 
смо већ споменули реч бог, треба нарочито нагласити да 
се она у врло многим српским изразима јавља извесно у 
значењу старинског, претхришћанског бога (в. примере у П. 
К. Булат, Из живота речи, Јужнословенски филолог 2, 1921, 274 идд; 
3, 1922—1923, 41 идд; такође и Б. Крстић, Окултни мотиви у нашим 
народним песмама, Прилози проучавању народне поезије 1, 1934, 65; 
упор. и мој чланак „Не бојим се никога до Бога”, Срп. Етн. Зборн. 31, 
1924, 119 идд). Ми ћемо дакле сматрати као утврђену чиње-
ницу да је стара српска религија познавала богове, и то 
ће бити полазна тачка у нашим испитивањима.

Из науке о религији знамо да свако божанство има 
своју област, свој култ, и своје легенде. Ни богови из ста-
рог српског паганизма, у овом погледу, свакако нису чи-
нили изузетак: и они су имали своју област и функције, 
и њима су упућиване молитве и приношене жртве, и за 
њих су везивана разна веровања, легенде, култни обича-
2 Норвешки археолог Алмгрен утврдио је да су у нордијској рели-
гији били познати индивидуални богови још у бронзаном времену 
(в. Arch. f. Religionsw. 31, 1934, 231 idd.). За Индоевропљане уопште 
упор. нпр. Albert Carnoy, Les Indo-Europeens, Bruxelles-paris, 1921, 
162 идд; H. Usener, Götternamen, Bonn, 1896, 85идд (који иначе мисли 
да је процес диференцирања богова био доста лаган, упор. стр. 279); 
Schrader, Reallexikon 2, 234идд; G. Wilke, Die Religion der Indogermanen 
in archäologischer Beleuchtung, Leipzig, 1923, 94 идд, итд. За Гинтера је 
чињеница да су и Индијанци, и Грци и Римљани имали исто име за 
бога гробовника (Dyauspitar, Ζενς πατηρ, Iuppiter) необорив доказ да 
су Индоевропљани доиста познавали индивидуалне богове (Hermann 
Güntert, Über Reimwortbildungen im arischen und altgriechischen, 
Heidelberg, 1914, 205).
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ји. Шта се, међутим, десило са свим тим онда када су Срби 
напустили паганизам и приступили хришћанству? Ми, 
опет из науке о религији, довољно знамо да овакве ствари 
не ишчезавају тако лако, и да су међу њима нарочито от-
порни култни обичаји и веровања. Када су Срби примили 
хришћанство, продужило је све ово да живи и даље, само 
је сада добило хришћанску интерпретацију, и везало се 
за поједине личности из хришћанског круга. Ми, дакле, 
имамо разлога веровати да су култови и традиције, који 
су некада били везивани за старинске богове, пренесени 
сада, у мањем или већем обиму, на друге натприродне 
личности, у првом реду  на данашње свеце3. Према томе, 

3 Када, насупрот истраживањима Узенера, Луцијуса, Сентива и 
других (Н. Usener, Legenden der Pelagia, Festschrift für die XXXIV 
Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Trier, 1879; 
исти: Der Heilige Tychon, Leipzig, 1907; Ernst Lucius—S. Anrieh, Die 
Aufänge des Heiligenkults in der christlichen Kirche, Tübingen, 1904; 
P. Saintyves, Les Saints, successeurs des dieux, Paris, 1907; в. и Johannes 
Geffcken, Der Ausgang des griechischrömnschen Heidentums, Leip¬zig, 
1920, 322 ид), који тврде да je један исвестан број хришћанских света-
ца наследио старе богове, Делхе и Гефкен (Hippolyte De¬lehaye, Les 
legendes hagiographiques3, Bruxelles, 1927; Geffcken ο. c. 235 ид) το по-
ричу, морамо настојати да, y дискусији, будемо јасни и да избегнемо 
сваки неспоразум y речима. Када Гефкен пориче dass die heidnische 
Heroengestalt ihre persönliche Züge ganz au den Heiligen abgegeben 
habe (стр. 234); кад даље каже да Heroen und Heilige nicht Zug für Zug 
ineinander übergehen (236); да Свети Тодор тешко да може бити als 
Vollerbe бога Мена, a Свети Никола als unmittelbarer Nachfolger По-
сидона (237) — ми ce потпуно с њим слажемо; али додајемо да ни 
Узенер ни други нису пледирали за такву потпуну, апсолутну, сто-
процентну идентичност паганских богова и хришћанских светаца. 
Али да y култу и легендама ових светаца има много остатака из култа 
и из легенди старих богова, и да ce кроз религију светаца могу назре-
ти, и делом реконструисати, старински богови, ο томе не може бити 
сумње. Један од последњих истраживача, ο коме ce, уосталом, и сам 
Гефкен најлепше изражава, G. Löschcke, долази до овог једино тачног 
закључка: „Mit alledem ist der Heilige fast ganz an die Stelle des antiken 
Gottes und Heros getreten...; и, мало даље: ...so waren das alles Dinge, 
die ganz direkt aus heidnischem Kult übernommen waren und bewiesen, 



у нашим настојањима да о старим српским боговима што 
сазнамо, морамо ми најпре поћи од култа данашњих 
наших светаца, и од традиције ,о њима. У тој области са 
највећом вероватноћом можемо рачунати да ћемо наћи 
остатке старинског пантеона и успомена на њ.

dass der alte Polytheismus und Polydämonismus faktisch fortlebte, die 
Heiligen die alten Götter und Heroen abgelöst hatten” (Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart 2, 2031 ид. — Упор. и Otto Weinreich, Antike 
Heilungswunder, Glessen, 117 и 1294; P. Goessler, GermanischChristliches 
an Kirchen und Fried¬höfen Südwestdeutschlands, Arch. f. Religionsw. 
35, 1938, 79. Лудвиг Дајбнер доказао je да cy безмитни врачи, Свети 
Кузман и Дамјан, заменили Диоскуре (L. Deubner, De incubatione 
capita quattuor, Lipsiae, 1900, и Arch. f. Religionsw. 11, 1907, 160. Упор. 
и Wilhelm Kroll ibidem 8 Beiheft, 1905, 28, a Лудвиг Радермахер (St. 
Phokas, Arch. f. Religionsw. 7, 1904, 445 идд) да je Свети Фока заменио 
неко старинско божанство или демона морнара; y словенској области 
В. Милер доказао je да су Свети Борис и Илеб заменили Диоскуре 
(в. Arch. slav. Philol. 9, 286 ид). Врло су убедљиве и аналогије из култа 
светаца код данашњих Грка, упор. Bernh. Schmidt, Das Volksleben der 
Neugriechen, Leipzig, 1871, 43 идд.
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На прво место долази најнационалнији наш светац, 
светац, у исто време, о коме се највише прича и 

пева — Свети Сава. Формално, и по имену, тај традицио-
нални Свети Сава, додуше, хришћански је светац, и врло 
ревносни пропагатор Христове вере; у суштини, међутим, 
по своме карактеру и темпераменту, по митовима и ве-
ровањима који се за њега везују, припада он још старом, 
претхришћанском времену. Кратка анкета о томе може 
нам показати занимљиве ствари.

Једна од главних карактерних особина које се, у на-
родним умотворинама, приписују нашем светитељу, 
јесте јака склоност ка гневу, и готовост да кажњава. Гнев 
и казна спомињу се често. У Ћоровићевом зборнику 
(Владимир Ћоровић, Свети Сава у народном предању, Београд, 1927) 
гнев свечев, односно казна, налази се као мотив, често 
као главни мотив, у не мање од четрдесет и две припо-
ветке.4 Гнев је често недовољно мотивисан, неоправдан, а 
казне претеране. Понека казна, према нашем схватању, 
чак је и неправична. То се лепо даје видети из појединих 
4 Ћоровић II, 12; 14; 18; 25; 26; 35; 36; 57; 63; 68; 78; 100; 103; 104; 107; 
110; 111; 120; 125; III, 1; 12; 13; 21; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 35; 41; 42; 43; 44; 
59; 60; 62; 65; 66; 72; 97; 98. Упор. још Браство 5, 1892, 36 ид; Б. Вила 12, 
1897, 56; 263; Тих. Р. Ђорђевић, Свети Сава y народном предању Јужне 
Србије (лист Вардар 4, 1935, бр. 341—344) итд.
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Традиција о светом Сави


