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Лпстракт: Митскс цргс у лику cu. Санс - кад је рсч о <|х)лклору. 

пајГ)Ол.с сс чувају у перодпим лсгспдама и прсдањпма. Па основу 
мптскмх прежитака, in п.их је лако рекопструисаги лик овог све- 
гител.а као културпог хсррја, вучјсг пастнра и прсрушспог "нуту- 
јућег" божапсгва са одговарајућим особинама н прерогагивима. 
Глшка, '<б<)1 својих жапровских особсностн, псма могућности да 
рсдовпим путем прсучима и развија сижее којс налазимо у легспда- 
ма и предањима. Ако сс онн у њој нпак пађу, обично јс реч о уса- 
МЛ.СПНМ примсрима и коптаминацијама. С другс сграпе, лику св. 
Санс она даје тппично епска обележја пацноиалног јупака и свсца 
•заитгпгпика, па сс песме о њсму и темагски и мотивски увск укла- 
пају у когггсксi сукоба Срби - Турцн (хришћанство - ислам, евоје - 
гуђс). Управо тбог тога, како покатује пажЈГ>ива анализа песама, 
митске црге у епском лику св. Саве мап.с греба гражити па плану 
гсмс ii мотива (где нсма тпачајпих одсгупања од сгандарда), а 
вшлс па плану сликс света која је у епици најбољи и најпоутданији 
чувар мнтских нрсжитака.

Најбогатији и, свакако, најизвсспији изнор подагака за ре- 
конструкцију митских црта у лику било ког светитеља - кад је реч 
о фолклору, без сумње предсгавл.ају легенде и предања. Методи 
могу бити различити (зависпо од испигивачевог присгупа грађи) 
али су прогнозе увек повол>ие, пре свега захва.љујући давно 
уоченој правилпосги с којом у.народној религији особипе и функ- 
ције наганских божанстава метаморфирају и преносе се па посио- 
це нове, хришћанске вере. То никако не зпачи да се између 
паганских богова и хришћанских светаца на овај начин успосга-
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вља непосредна веза. Оно нгго нам фолклор нуди пре треба схва- 
тити као последицу дуготрајног процеса амалгамизације и креоли- 
зације, чији су почетни импулси морали доћи из потребе да се 
делотворност једног затвореног и опробаног система запггите не 
наруши неодговорним прекидањем његовог кон гинуитега.

Попуњавајући празнину која је врло брзо настала између 
званичне цркве и народне вере, рани средњи век укључује у овај 
процес и светитеље локалног значаја, по правилу личности висо- 
ког рода и високог друпггвеног положаја,1 те тако предмег фол- 
клорне обраде - осим свепггених - постају и њихове световне 
биографије. Уз обавезна функционална преклапања (мада не сву- 
да и у свему) са већ егаблираним општехришћанским свецима, 
ови се ликови истовремено и разуђују и раслојавају до те мере да 
је, при утврђивању њихових митских црта, много теже направити 
добар избор међу многобројним и разноврсним аргументима "за", 
него декласирати било који аргумент "против".

У контексту српске традиције, свеги Сава представља сам 
врх овог процеса. Из легенди и предања јасно се формира његов 
лик културног хероја и вучјег пастира са крајње нехришћанским 
особинама (завист, гнев, окрутност у кажњавању) праћеним 
божанским атрибутима (капа, дудук, пггап, тиквица) и моћима 
(власт над водом, метаморфозе), чему се узрок и тумачење могу 
наћи само увидом у старије и дубље, паганске слојеве његове фол- 
клорне историје.2 Тек када се они, идентификовани и постављени 
на место које им припада, упореде са подацима из слоја хришћан- 
ског култа светаца ("блага" дела, смеран живот, исцелитељска и 
друга чуда) и допуне се њима, добија се потпуна представа о фол- 
клорном лику светог Саве, који може али не мора имати додирне 
тачке са историјом и са хагиографском књижевношћу о њему.

За разлику од легенде и предања, епска поезија због својих жан- 
ровских особености показује изразиту несклоност потенцијално суб- 
верзивним сижеима. Са своје идеолошке одређености сгабилно 
оријентисана ка чувању установљених вредности и интереса напијс, 
државе и цркве, епика том имперагиву подређује све са чим се 
суочава на плану избора - од теме до унутрашње опције и става при- 
поведача/певача. Култ свегог Саве сувише је значајан да би из ње изо- 
стао, али ипак не толико да би битније утицао на врсту и обим њене 
сижејне пропустљивости. Са подједнаком строгошћу ово се примењује 
на оба поменута слоја - и пагански и хришћански - у фолклорном 
лику светог Саве: његова улога културног хероја из епских песама не 
може се ни наслутити, као шго се ни исцелителЈСка и друга мирно- 
допска чуда готово и не помињу, иако је хришћански култ светаца 
изграђен управо на њима. Мада се не може рећи да је потпуно нео-

1 Гуревич. 1986, стр. 100.
2 Чајкановић, 1941; Милошевић-Ђорђевић, 1987.
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сскл»и1)а па каракгсристичпс детаи»с ит п.сгонс биографије (у чсму 
пије г с јп к о  прспотпаги утицај житија и цркве), епика у свсгом Сави 
прс снега види пациопалпог јупака и свсца-зашти гпика. па га у пај- 
всћсм броју пссама гако и прсдставл.а. Систематитоваиа та ову при- 
лику. гипологија спских сижеа о св. Сави итгледала би овако:

- одлатак у калуђерс ("Како сс св. Сава икалуђсрио" - Ilcipa- 
повић II, 10; "Злагпа свиршкГ - СМ 77)

- дела та живога (чуда у одбрапу всре и часги Немањића - "Свеги 
Саво" Нук II, 23, 24; "Свсти Саво" САНУ II, 14; "Цар Сулсјмап и 
Саво патријар" Нук III, 11; "Саво и турски цар" Вук III, 13; "Свеги 
Саво и чобаиип" - Гххд вила 1X97: "Св. Саио и кирииије" - Пос. 
вила 1904,2; "Свсчи СашГ - Г>ос. вила 1904.1)

- дсла после смртм (чуда у одбрапу иркве, мапастмра и моппмју - 
"Cbcim Саво и Хааш-паша" Вук III. 14; "Свсчм Слшо и царсв ветир" 
САНУ 1II,25;"Cbcim Саво и паша" САНУ П1,26)

- сшививап.е моштију ("Свсчм Сава и Симап-паша Силпи" - 
Hjiuh, стр. 17-23).3
Мада па први поглед итглсда да се таправо псмамо чимс бави- 

ти јср сви ови сижеи припадају свсгачком култу, сам јс гај кулг, у 
сгвари, пајбоЈви чунар и посилац митских прежигака и го гакав да 
му пи спика псма пггд тамсриги. Н>имс су прс свега тахваћепи сама 
особа свсчсва и предмсти који су били у додиру с п»ом. Ту је на пр- 
вом месту потпаги мотив прерушсшсиш божапства које путујс по све- 
гу и искушава л.удс, нрспсг у епици пс само ма св. Саву всћ и па 
друге. превасходпо главне хришћапскс свсце (Николу, Арханђела, 
Ђорђа), чак и на апђслс.4 У песмама које смо овдс павсли св. Сава 
сс једпом јавЈва као пстпапи јупак (”Св. Саво и кириџи.је"), а други 
пут као сгари чобапип са сребрпом свиралом ("Свсги Сава"). Ова 
сребрпа свирала, чијом свирком свсгац камсгвс прсобраћа у јапвад, 
долати вероватно ит исгог итвора ит којсг и дудук као агрибут св. 
Савс у нрсдањима - а гиме уједно и ступамо у слсдсћи мотивски 
круг патприродпе моћи npecbiema који припадају божаиству iuu долаое 
у  додир с имм. Свирала као ова и.т песме "Свети Сава" једина јс нама 
потпага у табележепој и објавл,еној десстсрачкој спици. Има и две 
шшгпс5 у које дувају твробл»епи јупаци, с памером да се певајући 
опросгс од свеш или да притову помоћ у невол»и. Епски мотив псва- 
и»а у гориг' чесго встап (јх)рмулом о јачипи гласа од ко.јег сс грава 
повија а лишћс полсће са граиа.7 може поисж и овај специфични 
вид хајдучког оглашавшва и договарања, мада га ретко доводи до 
крајаГ Та је мотивска грана, мсђутим, погпуно друкчијс усмерсиа од

3 Овде сс у обзмр узимају само забслсжснс и објашвснс спск.е пссмс о св. Сави.
4 Занимљиво је да се у спици св. Сава јавља нс само као онај који искушаиа Bch и као 

иск.ушавани ("Свеци на слави” - Бос. ипла 1904. XIX. 2. стр. 33).
5 Помснута "Златна свирала" (СМ 77) и НР 47. За прву сс сматра да нијс аутснтачна и да јс пме св. 

Савс у њеном последњем cmvy дописао сам Сима Милушновић (Милошсвић-Ђорђевиh. 19X4, 
с.в.).

6 Детслић, 1992. стр. 64-67, 71-73.
7 Радснковић, 1988. стр. 232-24Ј.
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Савине усамљене чудотворне свирале, те остаје отворено питање 
колико ова песма уопште припада епици.9 У исту категорију спада 
и чудесни пггап из песме "Свети Саво и чобанин" који ударцем ства- 
ра вазру, отвара воду и исцељује одузету руку. Мада је у предању 
чест и уобичајен, у епици он - као атипичан - остаје усамл>ен, као да 
је грепжом доспео ту.

Исти тај итгап, пггака или, како се још среће, шљака - као ре- 
dum episcopi постаје права епска тема. У песми "Московски дарови и 
гурско уздарје” (Вук III, 15) пева се да би златна штака Неманића 
Саве, златна круна цара Костантина и одежда светога Јована могли 
хришћанима вратити царство које су им преотели муслимани, те 
покушај да ови предмети опет дођу у посед хришћанске владарке и 
јесте предмет о коме песма пева. Шта је заправо "златна нггака”, од- 
носно колике су симболичке равни наслојене у овом предмету током 
његове дуге историје од осе света (у шаманским обредима нпр.) и 
муње у рукама бога грома, преко владарског скипгра и пастирског 
ппапа, до обележја духовне власги црквених поглавара - остаје 
предмет пеке друге, дуже расправе.10 Оно што у овом тренутку мо- 
рамо нагласити јесте да епика нема жанровских могућносги да на 
њему "ради” дубље од горе поменутог исказа, па га чак и тада при- 
хвата једино ако постоји могућносг уклапања у епски модел сукоба 
на релацији своје - туђе (хришћанство - ислам), односно Срби - 
Турци.

Управо се у овом проширеном односу своје (хришћапсгво- 
Срби) /  туђс (ислам-Турци) до пуне мере развија епски лик св. Саве 
као запггитника вере и нације. Овај пут нема никакве пренреке да се 
тема уобличи око описа његових чуда. па песме које се тимс баве - 
осим уводних и завршних сегменаза - у целини и служе гоме. Чуда 
која св. Сава чини у одбрану вере, манастира, цркве и сопсгвених 
моштију могу се системати.зовати у две ipyne.

Чуда која светац чини ia живота

(”Цар Сулејман и Саво патријар” - Вук III, 11; "Саво и гурски
цар” - Вук III, 13)

- пада вагра из небеса, од ње црква сија (II)
- потече вода из камена (11; 13)
- крсги се поклоне земљи (13)

8 Ситуација у којој Турци заробљсницима нс одрешују рукс апи их пуштају да сс 
певањем огласе и затражс помоћ много је чсшћа (САНУ III. 22: Вук: VI. 70; СМ 88.97 и 
друге).

9 То јс питање отворио још Вук када јс. у збирци најстариЈИх јуначких песама. осетио 
потрсбу за поссбном подкласом "особито митологичких" да би њима и покрио и издвојио 
песме са чудесним и фантжггачним сижсима. Иако сс всћ »рло дуго пссмс као што су 
"Браћа и ссстра", "Бог ником дужан нс остајс", "Љуба богатог Гавана" и сличнс нс 
означују никако друкчијс нсго као баладс ("пссмс на међи"), ипак нико нс оспораиа 
њихово пажно мссто у спском сшггу и ником нијс пало на памет да их "избаци" нз њсга. 
Свеједно, одређивањс њихових спских карактеристика изискујс »слику мсру опрсза.

10 Детелић. 1994.
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- из икона ударе сузе (13)
- супце заигра на истоку (13)
- сасгану се дне плапипе (13)
- киша (одпоспо вода и камење) побије турску иојску (13)

(сиа се она чуда десе као одговор па молитву Саве и његових 
калуђера у зрепутку кад манасгиру и цркви преги опаспост 
од гурског разарања)

Чуда која светац чипи после смрти

("Свети Саво и Хасан-паша" - Вук 111, 14; "Свеги Саво и царев 
везир" - САНУ 111,25; "Свети Саво и паша” - САНУ 111,26)

- сунпс се помрачи (25)
- земл>а се затресе (25)
- олу.ја удари из ведра пеба (25)
- дуне студен ветар са исгока (14)
- туча из облака побије царсву војску (25)
- луча паднс из неба у цркву на ћивот (14) 
г светац усгане из ћивота (14;26)
- Сави из усга планс модар пламсн и попали шагоре но војсци (14)
- Турцима се одузму руке и погс (14;26)
- паши испадну очи (14)
- турска војска онеми (26)
- сабл>а се расгопи у рукама Турчина који замахне да посече 

свечеве мошти (14)
- турска војска се помами и побегне у гору (14)

(ова чуда чини светац на молбу калуђсра и ђака, а у запггиту 
мапасшра и цркве у којој почивају његове мошти; гакође и у 
заштиту самих моштију).11
Као што сс види, сва ова чуда пригтдају исгом типу и нема 

много разлике између опог што евсгац чипи пре и после смрти. По- 
сппи, дакле. мора би ги на другом месгу и, да бисмо је ухватили, мо- 
рамо обрагити пажњу на контексг у.коме се чуда дешавају.

Обс песмс у којима Сава делу.јс као жив светац нуде исгу си- 
туацију: у првој (Вук 111, 11) цар Сулсјман хоће да потурчи све 
хришћапс како у земљи више не би било верских сукоба, у другој 
(Вук Ш, 13) памера му је да потурчи светогорскс калуђере и њиховог 
поглавара учипи везиром а манасгир џамијом, како би хришћане 
држао у покорности. У оба случаја сукоб л>удских иптереса (поли- 
тичких и верских) пребапује се па божански план, па испиг моћи

11 Свсти Сава нијс јсдини спски лик комс јс дато да на onaj начин чини чуда. Иста 
'овлашћења имају. на пример. и Нико патријар (Вук 111. L2) и св. Василије (Вук VI. 48). 
али су пссме о св. Сави чсшће од других.
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Бога и Алаха, од чијег исхода зависи која ће сграна превагиути. 
Истовремено, то је и испит свегости молитве и љене проходности 
до онога коме је упућена, а самим гим и светости молиоца, његове 
изузегне улоге и компетентносги у посредништву између пеба и зе- 
M Jbe . Када Бог учини што се од њега тражи а Алах не, усзројсгво не- 
беског света се не мења, али се на земљи једна вера покаже као 
права и јака а друга као лажна и слаба, uiro је са сгановишта епике 
увек и једино победа свога над туђим, односно Срба над Турцима.

Однос Бог - посредник - човек, кога у другим формама усмене 
књижевности готово и нема, епика је развила у пуној мери унраво као 
жанровско решење мучног проблема празног хода између црквене 
догме и народне религије.12 Под страшним пригиском који је процес 
хрисгијанизације вршио на слику свега оформљену и прихваћену још 
у незнабожачка времена, и једносгавна митска предсгава о зроделном 
универзуму чији су чиниоци небо, земл>а и свет под земл>ом искриви- 
ла се и у епици променила у необично усгројство еорње небо - доне 
небо - земЈШ. Саме песме нуде обил>е доказа13 да епика у највигпе ви- 
сине горњег неба смешга Бога и никог другог, на доње небо или на 
"небеска врага” хришћанске светитсл>с, а на земл>у човека и демонска 
бића (виле, дивови, змајеви, аждаје, итд.). Тиме су у сгвари раскло- 
пљене и у форму тројства преведене две митске дихотомије: сгаросло- 
венска представа о дводелном небу и универзална митсма о 
насељавању подземног свеза деградираним божансгаима и њиховим 
демонским потомством.14 Дводелно небо код старих Словена закође 
је у горњим сграгусима држало само врховног бога, а у доњим агмос- 
ферске појаве и осгала божансгва. Та "оегала божансгва'', карактери- 
сгична за све паганске религијске сисземе, по правилу су код свих 
народа који су примили хришћансгво метаморфирала у свеце, али 
само делимично и само у оним својим функцијама које су новој вери 
биле примерене. Тако су често функције једног исгог паганског 
божансгва прелазиле делимично на светитсл>е а делимично на демопе 
и опет се, неминовно, цепале на добро и лоше, које је у ствари горе и 
доле. Скроман положај епских светаца на овој вертикали потиче веро- 
ватно отуд шго њима по сгарини припада доње небо "осталих божна- 
става", а по црквеном учењу божанстава нема и небо је само једно.

С друге сгране, формирањем овакве низлазне вергакале епика 
заправо посгупа по магијском принципу "нгго је горе то и доле", 
будући да њеи узлазни смер организује репликом човек - посредник 
- Бог и зиме коначно затвара кружни ток који друкчије, вероватно, не 
би умела да реши. Тако епски свсг добија чак две врсте посредника 
између врха и дна своје вертикалне осе: свеце и анђеле у низлазном 
општењу неба са земљом, односно Бога са човеком, и свете људе

12 Као образац су вероватао послужила средњовековна житаја и црквена књижевност
уопште (в. Милошевић-Ђорђевип 1987).

13 Детелић, 1992, стр. 24-56.
14 Исто\ Раденковнћ, 1988.
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(калуђере. ђакс-самоуке и живе спетител>е) у оппггењу земље са 
небом, гј. човека са Богом. Ако боље погледамо у којим се ситуа- 
цијама ови односи актуелизују, односно када и запгго закво по- 
срсдпипгпк) посгаје нужно, схватићемо да се то дешава увек и 
само када треба засгунати или браниги интересе вере, цркве или 
нације. Напрогин, када су у питан.у индивидушша огрешења о 
највиша сгичка начела, ма како сграшна она била ("Бог ником 
дужан не осгаје", "Кумовање Грчића Манојла", "Проклети Дука 
Шетковић", "Наход Момир"). посреднипггво потпуно изостаје и 
чуда долазе директпо од Бога, ређе као казна а чешће као жиг, 
опомена и демонеграција силе која има "вупене ноге, али гвоздене 
руке". Више од cirera, управо ове песме у којима нема посредника 
потврђују пашу, само наизглед смелу, претпоставку о разлозима 
који су до потребе за посрсднипггвом уопппе довели.

Сва чуда, дакле, долазе од Бога, без обзира на који начин и 
преко кога, па и оиа која чини св. Сава. Гранична линија између 
живота и смрти не мења нишга ни у њиховој типологији ни у 
процедури која их прати, па ни у приликама које стварају позребу 
за њима. Мења се, и то битно, само положај (односно функција) 
светитељева у огшсаном процесу: за живота Сава је молилац, по- 
сле емрги онај кога моле.15 Ако овај хронолошко-хоризонтални 
однос препројектујемо у вертикалу, добиђемо слику промеие све- 
титељевог положаја у простору (са земље на доње небо) и промене 
његове функције у посредништву из узлазне у низлазну. Тако се у 
једно склапају чак три епска лика св. Саве: први (само условно јер 
хронологија нема у томе никаквог зпачаја), који у хоризонталном 
свету земаљског времепа исггуњава своју свеговпу биографију (пе- 
сме о одласку у калуђере и чудима за живота); други, који у небе- 
ском свету без времена заузима своје месго у просторној 
хијерархији горе-доле ("Свеци благо деле" Вук II, 2); и трећи који 
ситуативно припада другом а функционално првом, те тако осваја 
читав простор који заклапају координаге епског универзума (пе- 
сме о чудесним интервенцијама и прерушавањима; песме о чуди- 
ма после смрти). Ниједан други српски свегитељ локалног 
постања - а еггика зна за још три: Симеона, Уроша и Лазара - није 
у њој и свенггеном и световном својом биографијом описао тако 
нотпун и затворен круг.

Јасно је, на крају, да у троједном лику св. Саве епика чува 
онолико и онаквих митских црта колико је и каквих као жанр 
успела да пренесе и оправда у једној тако осетљивој области као 
што је она коју склапају црква, држава и вера. Кад је држава не- 
стала а црква постала невидљива, њихово место заузела је нација,

15 Песма о спаљивању систителаевих моогтју ("Света Сава и Синан -паша Силни") не 
припада ниједном моделу. али би се могла сматрати контаминацијом два основна која смо 
овде помињали. Прилика је без сумње од националног, државног и верског значаја, али 
је посредништво низлазне а не узлазне оријентације (чуда чини Бог преко св. Аранђела).
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појам шири и трпељивији од многих других. Заиггита национал- 
них ин гереса могла је поднети и много већу регресију ка миту од 
оне коју је црква у доба своје пуне снаге била спремна да толе- 
рише. Да су све забележене, позније песме о св. Сави показале би 
вероватно велики број врло необичних особина. Ове које имамо 
дозвољавају нам да у светитељевом лику митске прежитке 
тражимо на два плана: на плану теме и мотива где мало тога од- 
ступа од стандарда, и на плану епске слике света где су њихови 
трагови дубљи и значајнији. Сасвим је извесно да на тај начин нај- 
више сазнајемо о самој епици, али ни друго није без сваке кори- 
сти јер је оно од мита пгго је епика пропустила било свакако 
најснажније и најотпорније, чим је издржало тако строг и тако ду- 
готрајан испит.
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