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СКЛАД ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ У ВЕРОВАЊИМА 

Човек "традиционалног друштва" сматра свет синонимом реда, лепоте и хармоније. По 
моћу ритуала који су саставни део његових делатности, он покушава да тај ред очува. Моде 
ран човек је оформио другачији поглед на свет, који је довео до многих поремећаја у приро 
ди, и тек у новије време, помоћу екологоје поново покушава да успостави равнотежу у при 
роди. 

Кључне речи: природа, свет, склад, ритуал. 

Нека народна  веровања и  обичаји  указују нам на  однос човека „традиционалних 
друштава“  према  природи.  Та  веровања,  настала  веома  давно,  припадају  старијем, 
анимистичком  религијском  слоју.  Обичаји  произишли  из њих били  су  саставни део 
важних  људских  делатности. Они  су  се  понекад  опирали,  а  понекад  прилагођавали 
тзв. вишим религијама, али су упражњавани све до наших дана, чак и кад је некима 
заборављен  смисао.  Хришћанство  их,  углавном,  није  забрањивало,  већ  их  је  благо 
христијанизовало. 

Поступци човека „традиционалног друштва“ према природи условљени су, с једне 
стране, његовим поимањем света. За њега је свет у коме живи синоним реда, лепоте и 
хармоније, дакле, супротност је нереду, хаосу, који може, а понекад и провали у свет. 
Своје схватање света као реда човек осликава сликом света у којој је Земља на којој 
живи велика плоча кружног или квадратног облика. А ти геометријски облици, круг и 
квадрат, су, како је рекао Платон, лепи сами по себи и представљају ред и хармонију. 
То условљава да и човек своје поступке промишља на такав начин да не угрози по 
стојећи ред. Штавише, он у многим приликама покушава да ритуалима утврди посто 
јећи поредак ствари или да га поново успостави ако је нарушен. 

За човека је цела природа, све што га окружује, оживотворено, одуховљено. Одре 
ђеним поступцима и ритуалима човек „традиционалног друштва“ покушава да се на 
годи и да придобије за своје циљеве натприродна бића, тј. силе природе. 

По Мичелу људи су у прастаро време усклађивали своја стална кретања са токови 
ма енергије Земље и померањима небеских тела. 

Насељавајући се, човек ствара свој центар света. На том месту он често забија ко 
лац у земљу, поставља тачку оријентације у недефинисаном простору, смешта себе у 
центар  света.  Тим  чином  он  симболично  убија  аждају,  змаја  или  змију  и  тиме,  по 
Елијадеу 1 ,  уништава хаос и успоставља ред, а по Мичелу 2 ,  зауставља „духа земље“, 

1 M. El i j a de, Sveto i profano, "Zamak kulture", Vrnjačka Banja 80, separat 25, стр. 11.
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ток земне енергије, усклађујући га са осталим космолошким утицајима. Ова два тума 
чења геомантијског поступка познатог у Кини, Индији и осталим старим цивилизаци 
јама заправо говоре о истој ствари, јер ако се убијањем змаја или змије зауставља ток 
земне енергије и она доводи у склад са надземним светом, шта је то него уништавање 
хаоса и стварање реда. 

У Србији, услед историјских услова, нека насеља су настала релативно недавно па 
се још памти ко их је основао, односно ко је први „ударио колац“ селу. Тако је за село 
Кладурово забележено: „Ту су се прво доселили стари породице Негроњи. Зато што су 
они први  ударили колац Кладурову, како народ вели, они се не могу никад обогати 
ти 3 ." 

Човек пажљиво бира место где ће подићи своје станиште. На тај избор утичу осун 
чаност,  заклоњеност од ветра, близина воде, близина или удаљеност од путева. Али 
човеку „традиционалних друштава“ то није довољно. Он тражи неки знак од више си 
ле. За њега је природа насељена различитим демонима, духовима и митским бићима 
и потребна му је потврда или да је простор који је он изабрао слободан или да се де 
монска бића неће противити његовом насељавању, јер од тога, како он сматра, зависи 
будућност њега и његове породице. 

Постоје места  за  која  се  сматра  да  су  стецишта демона,  као што су међа, раскр 
шће,  гумно,  дрвљаник и тзв. вилино коло;  затим места која су света, као црквине и 
гроб, гробље. Та места се унапред искључују за подизање станишта. 

Кад човек одабира место на коме ће се настанити, он покушава да уочи неки знак 
који би му помогао при избору. Тај знак тумачи као очитовање светог. То може бити 
ненадано застајање волова или неочекивана појава јелена. Међутим, поред тих посеб 
них  случајева, односно „знакова“, постоје они, да кажемо, уобичајени. Сматра се на 
пример, да је за подизање куће повољно место на коме се окупља живина, где петло 
ви певају и место где овце пландују. 

Петао, „птица која рађа сваки дан“ како је рекао један фараон XVIII династије, у 
вези  је са хтонским али и са соларним. Својим кукурикањем и најављивањем новог 
дана, он растерује вампире и вештице, а виле тера на удаљена места. Зато његово бо 
рављење на одређеном простору, сматра се, означава да је тај простор слободан, не 
поседнут од натприродног. По мишљењу нашег народа „овца је благословена животи 
ња која је из раја искочила“ 4 , па се верује да је и место које она изабере благословено, 
и самим тим, погодно за подизање куће. 

У овом посматрању понашања животиња можда постоје и нека емпиријска сазна 
ња,  тј.  да  је  на месту  где се одређене животиње окупљају земља тврда и „оцедита“, 
али су она потпуно уклопљена у религијски образац мишљења. 

Изабрано место се и проверава. Постоји више начина провере. Неки на изабраном 
месту оставе ноћу нешто хране и пића, па ако то ујутру нађу нетакнуто, тумаче да је 
место слободно за градњу. Други преко ноћи оставе даску, па ако ујутру испод даске 
нађу нешто живо, неку бубицу или мрава, сматрају да на том месту има живота, па ће 
бити живота и породици која ће се ту настанити. Неки са изабраног места носе гру 

2 John Michel l , The Earth Spirit, its Ways, Shrines and Mysteries, London 1975, видети стр. 4, 10, 12. 
3 М.  Јовановић,Млава, СЕЗб I/2 Београд 1903, стр. 418. 
4  Ш.  Кулишић,  П .Ж .  Петровић,  Н .  Пантелић,  Српски  митолошки  речник,  Нолит,  Београд 

1970. под овца.
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мен врачари да процени да ли је земља добра и незапоседнута; неки на изабраном ме 
сту у зору ишчекују какав ће први глас чути, или какав ће сан уснити. 

При самој градњи жртве се приносе да би примириле и придобиле како „духа зе 
мље“ тако и демоне или митска бића која, сматра се, полажу право на надземни про 
стор. Код нас су то најчешће виле. Жртвама се жели, с једне стране, обезбедити сре 
ћан и берићетан живот породице, а, с друге стране, трајност грађевине која се поди 
же. 

Пажња која се обраћа на то шта ће се прво унети у нову кућу, ко ће први у њу ући, 
ко ће заложити прву ватру, говори о стално понављаној тежњи да се с натприродним 
силама, а то су у ствари силе природе, успостави сагласје. Уопштено се сматра да се 
крвне жртве приносе земљи, а жртве паљенице небу. Особа која пали прву ватру у но 
вој  кући димом повезује  огњиште  с небом, успоставља вертикалу, осу света, и тиме 
смешта огњиште и своју кућу у центар света. Строга правила о особи која пали прву 
ватру,  као  и  уобичајено  клање  певца  на  прагу  указује  на  стални  страх  да  већ  при 
несене жртве нису довољне и да незадовољне натприродне силе саме могу узети жр 
тву, при чему се домаћин сматра најугроженијим. Јасно је да се смрт домаћина сма 
тра и најопаснијом по заједницу. 

„Избор је учињен, кућа је подигнута и усељена. Па ипак тиме не престаје потреба 
за њеном заштитом. Верује се да кућа има свог заштитника, а манифестни облик тог 
заштитника је најчешће змија. Сетимо се да се змија (змај, аждаја) јавља на почетку 
градње,  као  манифестни  облик  хаоса,  по  Елијадеу,  или  као манифестни облик  тока 
енергије „духа земље“ по Мичелу." 5 Код нас, а и код других народа, верује се да свака 
кућа има своју кућну змију која борави испод прага или огњишта, што су култна ме 
ста куће. Неки верују да кућа која нема кућну змију нема среће. По веровању нашег 
народа постоје и змије пољарице, заштитнице поља и змије благаре, златаре, које чу 
вају закопано благо. Те змије заштитнице, без штете по породицу или поља, могу се 
дислоцирати, али се не смеју убити. Убијање кућне змије, верује се, изазваће смрт до 
маћина или неког од чељади, као да убијање змије доводи до нарушавања неког рани 
је успостављеног склада. Симболика змије је веома сложена. По Чајкановићу, она је 
добар демон и „у њој је свакако инкарнација душе претка, можда првог митског прет 
ка“. 6 Посебно  је  занимљиво веровање да змија чуварица неће остати у несрећној ку 
ћи. 7  То указује на народно схватање да су друштвена заједница, тј породица и змија 
чуваркућа која, свакако поред осталих симболичних значења представља и spiritus lo 
ci,  у међусобној зависности и да и у  једној и у другој сфери мора бити успостављен 
склад;  поремећај  на  једној страни доводи до поремећаја на другој страни. Добробит 
куће и присуство змије су укрштени: нема напретка породице без кућне змије, али ни 
змији опстанка на простору несрећне куће. 

И у веровањима и ритуалним радњама које прате обраду земље изражено је чове 
ково схватање о његовој повезаности с природом и његова тежња да са њом успоста 
ви склад. 

На почетку сетве, у многим крајевима, сејач прву шаку семена намењује птицама, 
другу мишевима или мравима,  а  тек  са  трећом почиње  сетву.  За  човека „традицио 

5 Ласта  Ђаповић, Земља, веровања и ритуали, Етнографски институт САНУ, Београд 1995, с. 114. 
6 В.  Ча јкановић,Мит и религија у Срба, СКЗ, Београд 1973. с. 105. 
7 Видети: Тихомир  Ђорђевић, Природа у веровању и предању нашега народа, СЕЗб I/ 33, Београд 

1958, с. 124.
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налних друштава“ природа  са својим наклоностима и ненаклоностима према човеку 
је јединствена и њу чини целокупно окружење, што значи и животиње које у њој жи 
ве. Дакле, намењујући жртву животињама она се, истина посредно, намењује приро 
ди. Можемо је посматрати и као човеково ритуално учествовање у одржавању склада 
у природи. 

Приликом жетве пољодељци често остављају нешто закићеног класја на њиви, уз 
речи: „Треба дати њиви њивино!", или „Нека остане Богу!" или „Оставићемо нешто 
птицама небеским!" Слично се поступа и при берби грожђа и при брању воћа. То чи 
не, како кажу, „да би догодине било берићета“ 8 . Ти поступци указују на схватање да 
човек, ако жели да има користи од природе у будућности, не сме све приграбити себи. 

Веровања и ритуали су укључивали интуитивну спознају, емпиријска сазнања, ко 
ја су се,  заоденута у религијско рухо, лакше преносила, али пре свега, они су човеку 
омогућавали уверење у могућност општења, споразума и савеза са оним силама које 
су изван његове моћи, по његовом схватању са натприродним, и давале му снагу да 
премости страх и да се суочи са непознатом будућношћу. 

Свака од тих ритуалних радњи се врши зато да би се постигао конкретан циљ, на 
пример, трајност куће и породице у њој, берићетна летина итд. Кад их, међутим, по 
гледамо све заједно, сва та веровања произлазе из, једне одређене представе и изгра 
ђују једнан целовит поглед на свет. За човека „традиционалног друштва“ свет у коме 
он живи је ред, лепота и хармонија. У њему су, истина, заступљене силе деструкције 
и хаоса, али су оне потчињене реду. И такав поредак представља равнотежу. Равноте 
жа  може  бити  поремећена.  Природа  је  целовита,  а  човек  је  део  те  природе.  Човек 
„традиционалног друштва“, који себе сматра врхунцем стварања, увиђа да својом де 
латношћу врши промене у природи и страхује да тиме може изазвати поремећај по 
стојеће равнотеже. Због тога он своје поступке стално покушава да усагласи с приро 
дом,  а  циљ  његових  веровања  и  ритуала  јесте  да  одрже,  осигурају  или  поново 
успоставе поредак реда, лепоте и хармоније. 

Ритуали који прате конкретне делатности одржали су се код нас, мање  више, све 
до данас код сеоског становништва, тј. човека „традиционалног друштва“. И премда 
је  слика  света  из  које  су  ти  ритуали  произишли  потиснута  и  премештена  у  домен 
прича, однос према силама природе није се знатније променио. 

Међутим,  са  научнотехнолошким  развитком  почео  је  да  се  ствара  један  нови 
поглед  на  свет. Он  је  постојао и постоји и  развија  се  упоредо  са  „традиционалним“ 
погледом на свет, да би споро, а данас све брже на њега утицао. 

Од многих елемената који су суделовали у настанку новог схватања света овде ће 
бити поменути само неки који су, чини нам се, релевантни за ову тему. 

Упознавањем  са  вековима  заборављеном  грчком мишљу,  ренесанса  је довела до 
уздизања  самог  човека  и  истицања  у  први  план  максиме  „да  је  човек  мера  свих 
ствари“. 

Али научно откриће да је Земља лоптастог облика и да се окреће око Сунца, тј. да 
Земља  није  средиште  универзума  већ  само  један  његов  мали  део,  уздрмало  је 
дотадашње схватање света. Тиме је Земља изгубила свој централни положај, а човек 
своје  узвишено  место  у  васељени.  Очекивало  би  се  да  ће  се  он  услед  тога  осећати 

8  Мијатовић  С .    Бушетић  Т . ,  Технички  радови Срба  сељака  у Левчу  и  Темнићу, СЕЗб XXXII, 
II/14, Београд 1925. с. 39.
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ситнији и безначајнији. Међутим, човек као да није могао да се помири с минорним 
положајем  у  свету.  Реакција  је  била  повећана  вера  у  сопствени  разум,  афирмација 
јединке и њених менталних способности. 

Такав  поглед  на  свет  отворио  је  врата  рационализму,  ослободио  човека  неких 
табуа и страхова и довео до убрзаног развоја науке и многих техничких достигнућа. 
То  је  повећавало  човекову  самосвест.  Он  је  све  више  продирао  у  тајне  природе  и 
овладавао њеним  силама. Тежио  је  да  господари природом,  а  не  да  кореспондира с 
њом. 

Истовремено  са  уздизањем рационализма,  који  је  био и  реакција  на мистицизам 
средњег века, ирационално  је све више потискивано и означавано као назадњаштво. 
Интроспекција,  саставни  део  религиозности  средњег  века,  смањена  је,  а 
емоционалност,  која  је  по  својој  природи  блиска  ирационалном,  обуздавана  је  и 
потискивана, што  је  постепено  довело  до  отуђености  међу људима,  равнодушности, 
чак безосећајности. 

Чини нам  се  да  је  још  једно откриће,  не из области астрономије, већ из области 
физике,  идејом коју  у  себи носи, и подсвесно, уздрмало човекову представу о свету. 
Идеја Ајнштајнове теорије релативитета несумњиво се пренела и на остале области и 
проузроковала  промене  у  начину  мишљења.  Она  је  довела  до  релативности  старих 
истина,  довела  је у питање стабилност два основна човекова оријентира   простор и 
време    и,  као  да  је  проузроковала  релативизацију  и  других  вредности  и  тековина 
човековог постојања: етичких и моралних норми. 

Модеран човек, готово с миром, говори како може притиском на дугме да уништи 
свет, да генетским инжењерингом може да ствара монструме или робове... Престао је 
да  природу  посматра  с  поштовањем  и  страхопоштовањем,  како  чини  човек 
„традиционалног  друштва“,  и  своје  деловање  не  усаглашава  с  њом.  Својом 
умишљеношћу  и  грабежљивошћу  пореметио  је  равнотежу  у  природи  и  довео  у 
опасност  и њу,  а  самим  тим  и  свој  опстанак.  Али,  поред  тога,  постоји  несклад  и  у 
човековој духовној сфери. Он је посвађан сам са собом. 

Освешћен и уплашен човек данас покушава да опет успостави равнотежу и склад 
између себе и природе, али другим средствима. Но да би у томе успео, неопходно је 
да нађе пут до сопствене хармоније. 

Lasta ĐAPOVIĆ 

THE MAN AND NATURE HARMONY THROUGH BELIEFS 

A man of the „traditional society", understands the World as order, beauty and harmony. Considering himself as a 
peak of creativity he realizes that he can disorganize that order by his actions. That is why he tries to harmonize his 
actions with nature, and together with rituals establish coexisting relations with spiritual powers of nature. 

A „modern man“ with a different view of the world and with a certain belief that he is more a master of nature 
than its judge, realized recently that his deeds preceding certain attitude, influences disorder in nature, which could be
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demise for his existence. Creating a new scientific discipline, called ecology, which protects nature, a „modern man“ 
tries hard to make harmony, beauty and order in the world. The author mentions the need of developing the ecology of 
spirit.


