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ОДЕЉЕЊЕ ЈЕЗИКА 
И КЊИЖЕВНОСТИ





Љубинко Раденковић

Источнословенска богиња 
Мокош: питања
реконструкције



Предавање одржано на 3. скупу Одељења језика и књижевности, 
23. априла 2019. године.



Словенска женска божанства

Писани извори о поштовању словенских богова, у том 
смислу и богиња, веома су оскудни. Археолошки налази који 
би могли поткрепити неке наводе из писаних извора су мало-
бројни и у науци различито тумачени. 

Међу боговима, у старој словенској религији пре њиховог 
покрштавања, хроничари помињу три женска лика. Руски 
летописац из XI века, монах Кијевско-печерског манасти-
ра, Нестор, у познатом летопису Повест минулог времена 
(Повѣсть времянных лѣт) помиње богињу Мокош. Овај ле-
топис се назива и Несторова хроника. Нестор je извршио 
препис и допуну старијег Новгородског летописа (из 1016. 
године), а за своју хронику користио је и друге писане 
изворе. Његов изворни рукопис није сачуван. Године 1116. 
урађен је препис и редакција ове хронике која је постала део 
Лаврентјевског летописа, који је сачуван тек у препису из 
1377. Трећа редакција, урађена две године касније, ушла је 
у Ипатијевски летопис. Шахматов указује да су из периода 
од XIV до XVI  века у Русији сачувани рукописи поменутог 
летописа у седам редакција (1940: 9–150). Већ ови подаци 
пружају могућност за тврдњу да је приликом преписа могло 
доћи до тзв. интерполација, тј. да су преписивачи имали 
слободу да у рукопису који преписују уметну и нека своја 
сазнања и појашњења. 

У Несторовој хроници се, поред осталог, наводи како 
је кнез Владимир, 980. године у Кијеву, на брду изван свог 
двора, поставио кумире шест богова: Перуна, Хърса, Да-
жьбога, Стрибога, Симарьгла и Мокошь. У летопису се 
приказује само кумир Перуна – он је од дрвета, има главу 
сребрну и златне бркове. Овакво многобоштво трајало је 
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свега 8 година. Прихвативши хришћанство, Владимир је 988. 
године наредио да се кумир Перуна баци у реку, а остали 
кумири униште.

О томе каква је била богиња Мокош и које су биле њене 
функције у летопису нема података.

Немачки свештеник, Хелмулд из Босауа (Helmoldi presby-
teri Bozoviensis), који је у XII веку учествовао у насилном по-
крштавању прибалтичких Словена, написао је на латинском 
дело под називом Словенска хроника (Chronica Slavorum). 
Циљ му је био да опише како су великим напорима хришћан-
ских мисионара, чији је центар био у Хамбургу, покрштена 
словенска племена Вагри, Бодричи, Полаби, Ранци и други. 
Узгред, он је дао слику потпуног уништења ових племена, 
разарања њихове културе и отимањa њихове земље, које су 
спровели немачки и дански феудалци (СХ 2011: 213).

Говорећи о религијском животу Словена, он саопштава 
да, осим светих шума и идола у пољима и селима, први и 
главни бог у Олдебурској земљи био је Прове, код Полаба 
богиња Жива, а код Бодрича бог Радегаст. Међу многоброј-
ним словенским божанствима главни је био Свентовит/Све-
товит. У односу на њега сва остала божанства сматрана су 
полубоговима.

Каква је била богиња Жива (Siwa) и какве су биле свеча-
ности у њену част, Хелмолд не саопштава.

Немачки хроничар Титмар од Мерзебурга (Thietmar von 
Merseburg), епископ Мерзебурга 1009–1018, у свом летопису 
Chronicon Thietmari Merseburgensis, који обухвата догађаје 
од 919. до 1018. године, помиње безимену богињу словен-
ског прибалтичког племена Љутича. Податак да је лик ове 
богиње стајао на њиховој застави указује на њен значај за 
религијски култ овог словенског племена. Хроничар казује 
како је, у једном војном походу, неки вазал немачког краља 
каменом пробио ту заставу, па им је краљ платио одштету од 
12 таланата. При преласку реке која се излила, они су изгу-
били и други лик богиње, па су све то протумачили као веома 
лош знак за своје даље учешће у служби владару (Титмар 
2009/7: 64 (47)). 

Остаје споран теоним Нија (Nya) који се помиње код 
пољских хроничара XV века – Јакуба Паркошовица (J. 
Parkoszowic) и Јана Длугоша (I. Dlugossi). За њега се каже 
да одговара богу подземног царства Плутону. У старијем 
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извору, Статуту Синода пољских епископа, вероватно исти 
теоним означен је као Tya. Такође, није потпуно јасно ког 
је пола ово божанство – по некима је мушког, а по некима 
женског рода (Минчев 2015: 169−184). 

Без обзира на сву оскудност у опису ових богиња, делом 
и на сумњу у веродостојност записа, могу се изнети неке 
препоставке у правцу тврдње да ова три божанска лика пред-
стављају варијанте једног старијег словенског божанства. 

Богиња Мокош

Научна дискусија и спорење око постојања и карактера 
Мокоши одсликавају низ дилема које постоје у реконструк-
цији старог словенског религијског система. 

Л. Нидерле указује да је функција ове богиње загонетна и 
да се њено име у неким старим руским текстовима доводи у 
везу с грчким μαλακια у значењу слабост, пре свега полна, а 
такође и онаниум. По њему, ова богиња би могла бити слична 
Афродити или Астарти и настала је под утицајем неког источ-
ног култа (Нидерле 2000: 58). В. Мансика такође истиче да 
је митолошко значење Мокоши нејасно. Он ипак указује да 
су неке представе о овој богињи могле бити очуване у лику 
северноруског демонског бића Мокоши/Мокуши (Мансикка 
2016: 400). Е. В. Аничков сматра да је Мокош највероватније 
финског порекла (2003: 275). Х. Ловмјањски не одриче да 
лик Мокоши има неких сличности с финским митолошким 
представама, али да ипак има словенско порекло. Он сматра 
да она није имала статус богиње, већ демона, па је летописац, 
у недостатку правих информација о староруским боговима, 
уврстио у Владимиров пантеон (Lovmjanjski 1996: 91−92). В. 
Н. Топоров је мишљења да су Перун, Велес/Волос и Мокош 
прасловенска божанства. Такође, да су Мокош поштовале 
жене и да су јој остале верне и више векова после покршта-
вања, о чему сведоче хришћанске поучне беседе („слова“) 
против паганског понашања људи (Топоров 1998: 89).

У реконструкцији источнословенске богиње Мокош нај-
више извора прикупили су В. В. Иванов и В. Н. Топоров и о 
томе објавили расправу у зборнику Балто-славянские иссле-
дования 1982 (1983: 175−197). Њихов циљ је био да, кроз 
документовање дугог присуства овог божанског лика у ри-
туалној пракси и веровању Руса, укажу на његово значајно 
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место у древној словенској религији. Овај лик је постао и 
један од кључних актера у тзв. „основном миту“, који они 
реконструишу на основу лексике, фолклора, обичаја и ве-
ровања словенских народа. Према понуђеној реконструк-
цији, Мокош је била жена Громовника. Пошто је преварила 
свога мужа са господарем подземног света и Громовнико-
вим противником (с Волосом, који има змајску природу), 
он је лишава божанског и супружничког статуса и прогања 
с неба у подземни свет, у „хтоничне воде“, где она постаје 
демон, а змајског противника убија громом (Иванов, То-
поров 1983: 185). Пошто се бог не може коначно убити, 
онда се такав поступак бескрајно понавља. „Основни мит“ 
није посведочен као посебан текст нигде, он је плод научне 
реконструкције коју неки подржавају, а неки оспоравају. И 
сам назив Мокош они изводе из *moknôti, *močiti, *mokrъ, 
али је у њеном имену присутан и атрибут „предење“ – 
*mokos-. Према ауторима наведене студије, главна обележ-
ја Мокоши – влага и предење, спојени су у лику Св. Петке, 
која је осликавана поред извора, где су јој на дар оставља-
ли повесмо (кудељу) лана, нити испредене вуне и тканину. 
Осим тога, на неким руским иконама, на предњој страни је 
сликана Богородица, а на задњој – Св. Петка. Сама Богоро-
дица, под именом Марија, по њима, може се довести у везу 
са Марена, Марина, Макрина, и ова имена се могу повезати 
с Мокоши. Низом својих атрибута, сматрају аутори, Петка 
(а самим тим и Мокош), може се изједачавати са Баба-Ја-
гом. Миши, који помажу Баба-Јаги да преде, представљају 
Мокошину децу коју је Громовник претворио у хтонична 
бића. 

Аутори поменуте студије сматрају да су се за Мокош ве-
зивала обележја: женскo – мокар – вода – непар – подножје – 
доле – ноћ – смрт, али је она сачувала и првобитне елементе: 
ватра – врх – горе – живот, пошто је првобитно била везана 
за Громовника. Ту везу потврђује и име полабске богиње 
Жи ве (у чијем имену је епитет „жив“), која представља ва-
ријанту Мокоши. Даље аутори доводе ову реконструкцију до 
израза „Мать Сыра земля“, где се иза речи Сыра земля крије 
Мокош (од рус. сыро „мокро“).

Мишљење Иванова и Топорова је доста широко прихва-
ћено у научним круговима. Што се етимологије имена Мокош 
тиче, она је добила потврду и у московском Етимолошком 
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речнику словенских језика, прасловенски лексички фонд, под 
редакцијoм О. Н. Трубачова (т. 19, 1993).

***

У реконструкцији представа о богињи Мокош стоје на 
располагању извори из различитог времена и различите вред-
ности. Први се односе на њен најстарији помен, из времена 
владавине руског кнеза Владимира (крај X века), други – на 
писане споменике (углавном „поучна слова“ хришћанских 
проповедника) средњега века (XIV–XVII век) и, на крају, на 
нека народна веровања и обреде из XIX и почетка XX века, 
записана на руском северу, где је констатовано и демонско 
биће мокоша. Уколико је оправдана веза између севернору-
ског демона мокоше и староруске Мокоши, онда ће ово бити 
једини старословенски теоним који је сачуван у усменом 
памћењу. Ту, наравно, не узимамо у обзир везу између назива 
бога Перун и назива муње – перун, пјарун, нити између 
назива бога Волос и назива болести – црва у рани – волосень, 
тј. власац, нити могућу везу Дажбог и Даба (хроми ђаво) и 
сл., као ни разне топониме који се могу доводити у везу с 
називима појединих божанстава.

У недостатку других доказа, редослед кумира даје мо-
гућност да се изнесу хипотезе о структури Владимировог 
пантеона. Пада у очи да је на првом месту Перун, као го-
сподар муње и грома, а да систем затвара загонетна богиња 
Мокош. Ако је Перун био заштитник кнеза и његове војнич-
ке дружине, он је онда имао и ратничку и судску надлежност, 
што су свакако кључне функције у организацији друштва. 
Пошто богови надгледају и овај и онај свет, који су међусоб-
но трајно раздвојени, али са устројеним пролазима, онда се 
очекује да последњи по реду бог има надлежност над оним 
светом и да управо он отвара и затвара пролазе између два 
света. Таква функција би одговарала женском божанству. 
Тиме се пружа могућност да се и по полу богова укаже на 
трајну раздвојеност два света (једино је последње божанство 
женског рода).

 Познато је да се представе о оностраном свету и посмртни 
култ најспорије мењају, па је Мокош могла задржати у Влади-
мирово време своју древну функцију примања душа на оном 
свету. У прилог оваквом тумачењу може се навести податак 
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да је у посмртном обреду најважнију функцију обављала 
жена, а не мушкарац. У опису једне сахране словенског вели-
каша, арапски летописац Ибн Фадлан, око 921. године, жену 
која је спроводила посмртни култ назива „анђелом смрти“. 
Она, поред осталог, у току посмртног обреда, у посебном 
шатору, забада нож у груди младој жени великаша-покојника, 
која се одлучила да добровољно умре, док је мушкарци за то 
време гуше конопцем. Та веома стара функција коју жена има 
у посмртном култу, у одређеном облику се одржала код неких 
словенских народа скоро до наших дана. Тако је код Бело-
руса (Гродненска губернија, почетком XX века) старица која 
је купала покојника почињала вечеру благосиљањем јела и 
прва узимала храну са стола (Романов 1011/1: 50). У источној 
Србији (у околини Сврљига), руковођење сахраном и посмрт-
ном даћом могло се доделити само жени којој је умрло прво 
дете (преко свог умрлог детета као да је већ дошла у контакт 
са оним светом): она, поред осталог, разбија земљани суд или 
јаје када се изнесе покојник из куће, меси тесто за три хлеба, 
полива воду да учесници погребне поворке при повратку кући 
оперу руке, меси, пече и свима дели да одмах поједу пресне 
ваљушке теста на почетку подушне вечере, избацује ђубре 
из покојникове куће итд. Код Македонаца (Мариово), жена 
која руководи пословима око испраћаја покојника обавља и 
важну ритуалну радњу „засецања“ или „обрезивања“ покој-
ника. Она са српом или секиром у руци обилази покојника 
с десна на лево и њиме удара или маше изнад његове главе, 
поред стомака и ногу, изговарајући претњу: „Одмет сакаш, 
али отсек сакаш? Оди ми со здравје“ (Ристески 1999: 72). 
Циљ ове претње је да покојник оде правим путем на онај свет 
и да се не враћа кући.

Друга група извора у којима се помиње Мокош јесу сред-
њовековне теолошке расправе, хришћанска поучна слова 
против остатака паганства код Источних Словена итд. Циљ 
ових текстова није био да тачно опишу неку нехришћан-
ску појаву, већ да осуде сујеверје и нехришћанско понаша-
ње људи. Најпознатији текст из ове групе јесте „Слово Св. 
Григорија Богослова“, познат у више редакција од XIV до 
XVI века. Овим рукописима највише су се бавили: Н. Гаљ-
ковски (2000), Ј. Аничков (2003) и В. Мансика (2016), а у 
новије време Н. Зубов (2004). То је превод грчког поучно-
теолошког текста који је словенски преводилац прилагодио 
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свом животном контексту како би био разумљив свештени-
цима и осталим хришћанима. Поред осталог, преводилац је 
дописао како су по крштењу Словени одбацили Перуна, „али 
и сада се по крајинама моле њему, проклетом богу Перуну 
(и) Хорсу и Мокоши и вилама“ (Новгородски рукопис бр. 
1295 из XV века). Нема сумње да се Словени у време настан-
ка овог рукописа (500 година после покрштавања) више нису 
молили паганским боговима по светилиштима или храмови-
ма, већ је само реч о остацима неких култова, које обично 
називамо „народно хришћанство“. При томе, има основа да 
се говори о разлици између, с једне стране, богова Перуна и 
Хорса, а с друге – Мокоши и вила. Пошто су виле демонска 
бића по свој прилици манистичког порекла и не иду у ред 
богова, рекло би се да се овде иза теонима Мокош већ крије 
дух „мокошка“ из народних веровања. Према једном номо-
канону (XVI век), свештеник пита жену: „Не ходила ли еси 
к Мокуше?“ (Да ли си ишла Мокуши?), где се, по претпо-
ставци Гаљковског, под овим именом подразумева „врачара“ 
(Гальковски 2000: 33). Могло би се додати да овде може бити 
речи о пејоративном називу, којим се жели указати да по-
једине сујеверне жене поштују забране везане за Мокушу, 
митолошки лик који је познат из каснијег времена. Ове жене 
се иначе у многим „поучним словима“ називају бабы идо-
ломолицы, или бабы богомерския. С. Смирнов, који је овој 
теми посветио посебну расправу, наводи и извод из руко-
писа Московске Синодалне библиотеке из XIV века, где се 
каже како су се жене молиле тајно вилама и Мокоши, и да су 
међу њима биле не само сиромашне жене већ и жене богатих 
мужева: „[...] призываюче идоломольце бабы; то же творят 
не такмо худіи людіе, но и богатых мужій жены“ (Смирнов 
1909: 223–224).

 У XVII–XVIII веку име Мокоши у разним списима фигу-
рира и као женско и као мушко биће и то у облицима: Макош, 
Мокошо, Мокша итд. Без обзира на већи број списа у којима 
се помиње Мокош, нигде се не наводи како она изгледа и које 
су њене функције.

Трећа група извора тиче се народних представа о демон-
ском бићу, о коме су записана веровања на руском северу (XIX 
и почетак XX века) и које се назива мокоша, или мокуша. У 
новгородским говорима означена је као „нечисти дух, домо-
виха“, тј. жена домовоја, кућног духа. У Вологодском крају 
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су је описивали као жену са великом главом и дугим рукама 
(„Живая старина“ 1898/3–4: 395). Веровало се да ноћу преде 
ону вуну коју жене оставе увече недопредену на преслици 
и без благослова; да некад сама остриже део вуне с оваца, 
па ако је срдита може да ошиша и део косе неког укућанина 
(Черепанова 1983: 26). У Олонецкој губернији, у случају да 
овца изгуби део вуне из свог руна, говорило се: „Ох, мокуша 
остригла овец!“ (Власова 1993: 340). Скоро идентичне функ-
ције имају и митолошка бића: мокруха, кикимора, мара, оги-
бошна, прјаха, доможириха, хозјајушка-домоваја, середа. За 
мокруху се говорило да воли да преде и тамо где је она седела 
место је остајало мокро (Новгородска и Вологодска губерни-
ја) (СРНГ 1982/18: 212). За кикимору се каже да се појављује 
ноћу у кући и да преде. Али ако жена увече остави пресли-
цу без благослова, она кида пређу и слином упрља вуну на 
преслици (Новгородска и Вологодска губернија, Карелија). 
Када преде, она нит не суче здесна налево, као што то чине 
преље, већ обрнуто. Иде по дворишту и стриже овце, може да 
ошиша и прамен косе домаћину; пребројава стоку, али зна да 
броји само до три (Вологодска губернија). Прави пакости у 
домаћинству: очерупа кокошке, обара и ломи глинене судове, 
квари хлеб, баца лук из подрума итд. Њој се придаје и функ-
ција најављивања несреће у дому: „Најављујући несрећу, 
кикимора излази из подрума и плаче“ (Вологодска губер-
нија). Изгледа као ружна погурена старица, ниског раста, 
обучена у стару, исцепану одећу. У Вологодској губернији се 
веровало да је она толико мршава и лака да се боји да изађе 
напоље да је не би одувао ветар. Ретко може бити приказа-
на и у облику девојке у белој или црној одећи, понекад и у 
црвеној кошуљи, а може бити и гола (Черепанова 1996: 156). 
Митолошка преља, која најављује и добро и зло у дому где 
борави, на руском северу је и доможириха (Даль 1996: 371). 
Према причи из Уст-Циљма, Република Коми, жена је чула 
ноћу како зврчи вретено и рекла је да је то прела огибошна 
и да тиме најављује несрећу – ускоро је чула вест да јој је 
настрадала сестричина (Черепанова 1996: 67).

Сва наведена демонска бића се по правилу замишља-
ју као кућни духови чија је основна функција регулација 
правила предења, које је било женска делатност. Нема пода-
така да су ова бића имала неки јавни култ. У њима се може 
препознати култ женског претка.



141Љубинко Раденковић

Постоји и круг митолошких бића чија је функција спро-
вођење забране предења у одређеним данима недеље (нај-
чешће средом, петком и недељом), пред велике празнике и 
уочи постова. Зависно од времена када се појављују, она се 
називају среда, торкља, баба Тудуричка, кватерница. Код 
свих словенских народа постоји демонолошко предање 
како жену која преде када је то забрањено, посећује непо-
зната жена и предлаже да јој помогне у искувавању пређе. 
Пошто она нема котао, одлази код суседа да га позајми. 
Код Словенаца, тамо јој кажу да је та незнанка Торкља и да 
она тражи котао да би њу скувала. Посаветују је да испред 
врата своје куће викне „Ljudje božji, vse gore gorijo in Torkini 
otroci še najbolj“ (Људи Божји, све шуме горе и Торкина 
деца најбоље!), па када Торкља истрчи из куће да она уђе и 
затвори врата. Она тако и учини и спаси се освете Торкље 
(Kelemina 1997: 219).

Да ли су кућни демони мокошка, мокруха, мара итд. и они 
„спољни“, који желе да казне жене ако преду у време забране 
предења, исто митолошко биће које се испољава на различи-
тим разинама, као родовско и као племенско – може се само 
претпостављати. Ово друго биће је изгубило свој првобитни 
назив или је он представљао табу и због тога је замењиван 
временским ознакама. Није наодмет овде рећи да је у неким 
руским народним говорима посведочена лексема мокáльник 
за човека који мочи лан (псковски и тверски говори, 1858), 
као и лексема мóканец, за лан који се пре обраде мочи, потапа 
у воду (СРНГ 1982/18: 207). Управо незвана гошћа тражи од 
жене да заједно моче пређу, што може указивати и на њено 
првобитно скривено име, изведено из основе *mok-, одакле 
је изведено и име демона мокоши, а вероватно и староруске 
богиње Мокош.

Словеначки Илирац Даворин Трстењак је у Словен-
ском гласнику 1855. објавио краткo предање о ајдовској 
кра љици – Мокошки, која је на реци Ложници имала град. 
Она је људима понекад чинила добро, али и зло, јер је често 
крала њихову децу. Зато је Бог потопио њен град. Она није 
потпуно нестала, већ се као дух, у женском облику, повреме-
но приказивала људима па је и даље односила њихову децу 
(Kelemina 1997: 220). Трстењак је предање записао по кази-
вању Рудолфа Пуфа (R. Puff) у Штајерској и оно се односило 
на Ламу Бабу, коју је Ј. Келемина преименовао у Мокошку 
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(Kropej 2008: 108). Иначе, Ајди је назив за дивовски народ 
у Словенији. Према предању, Ајдиња је прала рубље у реци 
стојећи једном ногом на једном а другом на другом брду. 
Иванов и Топоров у овом имену виде лик сличан руским вра-
чарама, које су у хришћанским поучним словима називали 
„богомерзкие бабы“, мада за то поређење нема основа.

Једна од древних обредних радњи, која је могла бити 
везана за поштовање Мокоши, а констатована је на руском 
северу (Вјатски крај) у XVIII–XIX веку, назива се трое-
цыплятница (тројепилићница) или куретница (кокошница). 
Овај обред, који се одржао више деценија и након његове 
осуде од стране Светог синода, на основу више извора 
описао је Дмитриј Зелењин (1994: 105–126). Обред је назван 
по обавезном клању и ритуалном једењу кокошке која је три 
пута извела пилиће, тј. три пута била квочка. Обављан је 
у кући домаћице која је дала обећање богу да ће она спро-
вести тај обичај. У њему су учествовале само жене, док је 
мушкарцима, девојкама и деци присуство било забрањено. 
Прозори собе у којој се обављао обред били су замрачени, 
па се чак сматрало да ће у случају да неко непозван навири, 
обавезно ослепити. Обред је спровођен у јесен, обавезно у 
суботу увече. Домаћица је пре тога од жена из свог сусед-
ства сакупљала намирнице – брашно, јаја итд. Када скувају 
кокошку, жене су седале уз два стола – за првим столом су 
биле старије удовице, а за другим друге жене. Прво место и 
част да почне обред припадало је најстаријој удовици. Пошто 
упале свећу испред икона које су донеле из цркве (вероват-
но су раније доносиле дрвеног идола из храма), најстарија 
удовица одломи главу куване кокошке, па кокошку преда 
другој жени, која од ње откине део меса, па је предаје сле-
дећој и тако је раскину и поједу целу. Било је забрањено да 
се употребљавају ножеви и виљушке. Након тога, жене угасе 
свећу, оперу руке и уста и ту воду проспу на чисто место, 
најчешће уз предњи спољни зид куће. Када се то заврши, нај-
старија удовица прикупи кости у један суд који стави себи 
на главу и са тим прође дуж собе и натраг, па тако учине 
и све друге жене, учеснице обреда. Исте вечери, ове кости 
домаћица тајно однесе до реке или друге воде и, помоливши 
се Богу речима „Господе, прими нашу молитву и благослови 
наш дом“, баци их у воду. Другог дана окупљају се гости у 
кући, ту једу, пију и веселе се. Ако је нека жена дала обећање 
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да ће припремити поменути обред, а из неког разлога то није 
успела да обави за живота, она на самрти обавеже своју кћер 
да то учини. 

Оскудни средњовековни писани извори, те промењена 
религијска пракса, не пружају поуздану слику да можемо са 
сигурношћу говорити каква је била стварна функција старо-
руске Мокоши. Поготову је непоуздана тврдња да је њен култ 
био познат код Западних и Јужних Словена. Оно што је могло 
бити део њеног култа пренето је на поштовање Свете Петке 
и ритуалну праксу која се, у неком облику, одржала и до 
наших дана. У многим словенским крајевима постоје свети 
извори, за које се верује да су под покровитељством Свете 
Петке. Понекад се поред тих извора могу пронаћи и дрвене 
скулптуре Свете Параскеве – Петке. Једна таква фигура 
налази се близу извора у селу Буци на Јастрепцу. Код Источ-
них Словена широко је позната легенда о проналаску иконе 
Свете Петке. Она се најчешће појављује у изворима, понекад 
изађе из земље или виси на дрвету. У многим местима Бе-
лорусије постојао је обичај да се људи моле Светој Петки 
поред извора да им у пролећно-летњем периоду донесе 
кишу. У Србији (околина Лесковца), ако жена погреши па 
се прихвати неког посла који се не обавља у петак, дужна је 
да три пута пољуби земљу и да замоли Свету Петку да јој 
опрости (Ђорђевић 1985: 75).
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