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НАРОДНОМ ВЕРОВАЊУ 

Представе осветоминаднаравном, каосредиште сваке религије,изражава 
не су различитим развојним облицима. Тај развојни процес се одвијао од еле 
ментарних довиших религијскихформи које су у простору мита представље 
не бићима нижег и вишег реда. Свејединство магијске реалности изражено је 
митским представама у којима се препознаје тежња ка духовној интеграцији 
и обједињавању различитог у појединачне ентитете. Њихова моћ, функције и 
значења израз су тежње да се у појединачном, једном искаже духовно једин 
ство које је до тада подразумевао плуралитет магијскомитске реалности. 

Кључне речи: анимизам, биље, демони, мистична сила, мана, магија, мит, 
религија, наднаравно, дух, теоцентричност, божанство, еволуција, регресија. 

Познато правило развоја од нижих ка вишим представама претпоставља да ра 
није, старе представе не нестају у потпуности, већ постају део нових, сложенијих 
религијских форми. Елементарни облици су полазиште, али у процесу регресије и 
исход претходних, виших религијских представа. Сагледана као фаза у формира 
њу виших митских ентитета, религијска реалност ниже митологије није одређена 
једносмерним и неповратним процесом. Стварање и настајање богова често само 
претходи њиховом растварању и нестајању. Тај процес се може уочити и у народ 
ној религији Срба уколико се размотри основа са које су не само израстала митска 
бића и постајали богови, већ и на коју су свођени виши религијски ентитети. По 
кушај  њеног  идентификовања  и  ближег  одређења  може  се  извршити  с  аспекта 
психолошког развоја израженог и карактеристичним колективним представама. 

Уколико је статус виших митских бића одређен религијским представама веза 
ним  за  божанства,  онда  категорију  тзв.  нижих митских бића  ваља  сагледати пр 
венствено  у  контексту  елементарних  облика  религијске  свести. 1  Магијскорели 
гијска веровања и на њима заснована ритуална пракса указује на духовни иденти 
тет нижих митских бића чија је основа формирања и постојања дефинисана ани 
мизмом 2 као примарним религијским супстратом. 

1 E.  B.   Tylor , Primitive Culture I, London 1871; Е.  Диркем, Елементарни облици ре 
лигијског живота, Београд 1982. 

2 E.  B.  Tylor , ibid, 134.
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У народној традицији Срба анимизам представља живо религијско залеђе, 3 ду 
ховну реалност у којој се обнављају старе и формирају нове митске представе. Та 
динамичка анимистичка основа кореспондира са још увек живом магијскоаними 
стичком  свешћу  савременог човека  која  је  најизраженија  у  периоду његовог де 
тињства. 4 Психолошки ментални потенцијал који данашњи човек доноси на свет 
исказује се као филогенетски плод његовог досадашњег развоја. У својој онтоге 
нези сваки појединац, заправо, скраћено пређе досадашњи пут своје врсте. 

Ово треба имати у виду зато што духовни потенцијал у онтогенeтском развоју 
има несвесно, односно још не свесно значење, док се тек с аспекта пређеног пута 
он исказује својом несвесном архетипском симболиком. 5 У тзв. анимистичкој фа 
зи детињег психичког развоја, блискост са  јунацима из бајки и њиховим поступ 
цима указује на филогенетски траг анимистичких веровања. Магијскоанимистич 
ко мишљење није заборављена фаза у развоју људске свести, већ његова констан 
та која зависно од развојног нивоа и духовних потреба постаје актуална. Имајући, 
дакле, у виду виталност елементарних облика, њихово испољавање не би требало 
увек поистовећивати са њиховом етнолошком старошћу. 

Паганство као латентна могућност верске обнове је живо упориште елементар 
не религијске свести. 6 Духовни свет нижих митских бића је основа на коју су сво 
ђени и виши религијски ентитети у процесу њиховог оспоравања, детронизације и 
потискивања с аспекта нове, друге вере. Такав регресивни процес реактуализације 
анимистичких  представа,  због  чијег  се  првенствено  демонског  значења  може 
означити демоноцентричношћу, одвијао се након успостављања хришћанства као 
доминантне, званичне вере. 7 Дотадашња паганска веровања, а међу њима и пред 
ставе о вишим религијским ентитетима, свођена су том приликом на ниже творе 
вине које су добијале и негативни вредносни предзнак. Лик ђавола у народним ве 
ровањима делом је настао као резултат таквог процеса. Демони, одређени као зли 
духови, у традицији европских народа често су некадашња божанства бивших, по 
тиснутих религија. Зато се читав тај процес с обзиром на резултат оживљених ве 
ровања у нижа митска бића може означити постхришћанским паганством. Детро 
низација ранијих божанстава завршава њиховом анимизацијом, односно процесом 
регресије на претходни, нижи развојни облик религијског и митског живота. 

Виталност анимизма указује на духовни набој који се почев од елементарних 
митских представа везаних за појам мане поступно развијао. Логични процес тог 
развоја  одвијао  се  од  инхерентног  до  слободног  духа  завршно  са  теистичким 

3 Ј . Ердељановић,Опочецима вереи другим етнолошкимпроблемима, Посебна издања 
Српске краљевске академије, СXXIV, Београд 1938, 241;М. Филиповић, Основникарактер 
и структуранародних веровања уисточномделуЈугославије",Зборник Матице српске, Сери 
ја друштвених наука 6, Нови Сад 1952, 61; Ш.  Кулишић, Из старе српске религије, Бео 
град 1970, 7. 

4 J .   Piage t , The child's conception of the world, Лондон, 1929; Б .   Бетелхајм, Значење 
бајки, Београд 1979, 5967; Л.   Виготски, Мишљење и  говор, Београд 1977, 123125; И. 
Ивић, Човек као аnimal symbolicum, Београд 1978, 197. 

5 Упор. Е. Нојман, Историјско порекло свести, Београд 1994. 
6 Упор. В.  Јеротић, Психолошко и религиозно биће човека, Нови Сад 1994, 146. 
7 В.  Чајкановић, О врховном богу у старој српској религији, Мит и религија у Срба, 

Београд, 1973, 309, 399.
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представама  које  су  у  себи интегрисале претходне  религијске фазе. На примеру 
религије и митологије биља и дрвећа, може се сагледати развој религијских пред 
става од конкретне душе до општег и апстрактног духа. 

Утеловљен у дрвету, дух конкретном дрвету даје живот и снагу, али добија од 
њега тело, што ове елементе чини међусобно зависним. Међутим, дрво схваћено 
као  станиште  омогућује  духу  извесну  независност,  могућност  да  га  напусти,  па 
одатле  и  ритуали  манипулације  са  духом  вршени  у  циљу  његовог  придобијања 
приликом  сече. 8  Еволутивни  аспект  духовних  ентитета  одвија  се,  како  показује 
Фрејзер, кроз ослобађање од конкретног и стицање вишег степена апстрактности 
и натприродне моћи. Дух који може слободно да пређе из једног у друго дрво ис 
казује  карактеристичну  моћ  поседовања  и  ниво  постојања  на  коме његово  биће 
почиње да добија антропоморфни изглед. Од конкретних душа дрвећа постаје све 
општи шумски дух уобличен у одређено божанство који ће карактеристичним ве 
гетативним симболом указивати на своје порекло и актуелне функције. 

Конкретно сагледавање овог процеса може се пратити на примеру религије би 
ља у народном веровању, односно на примеру неких светих дрвећа. Леска на при 
мер, као дрво знања и заштитник од грома, поседује чудотворну моћ, убијања ђа 
вола и оживљавања мртвих. 9 Упоредо са овим веровањем, постоји и представа о 
митском бићу Леснику. У коледарским поворкама, приређиваним у околини Ле 
сковца, Лесници су, како је забележио Зечевић, учесници обреда обучени у овчје 
коже и животињске маске  са  роговима  који  карактеристичним понашањем,  лар 
мом и буком, оличавају и опонашају истоимене шумске демоне који истовремено 
представљају и заштитнике стоке. 10 Лук еволутивних промена одвија се дакле, од 
мистичне силе, преко демонског шумског духа до духа заштитника. Други пример 
овог поступног еволутивног процеса нуде богата веровања везана за храст чије се 
гранчице користе као лустративно и апотропејско средство. 11 Међутим, ово дрво 
је и предмет култа, узима се за запис и користи за бадњак. Храст је дрво бога гро 
мовника у индоевропским религијама. У част Перуна, словенског громовника, па 
љене су ватре од храстових грана. 12 На основу ових примера поставља се питање 
могућности идентификовања примарне религијске основе као исходишта мита. 

У елементарном облику анимистичке представе су везане за ентитет безличне, 
неодређене силе мане 13  којом се, у ствари, исказује првобитна свест о наднарав 
ном. Заснована на веровању у ту силу, представа о свејединству света и међусоб 
ној  повезаности његових  елемената изражена  је  и  у  бројним конкретним манаи 

8 Џ.  Џ.  Фрејзер, Златна грана, Београд 1937, 156. 
9 В.  Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкама, Београд 1985, 160. 
10 С.   Зечевић, Лесници – лесковачки шумски духови, Лесковачки зборник V, Лесковац 

1965, 1623; Исти,Митска бића српских предања, Београд 1981, 14. Наведени подаци о овим 
митскимбићима нисупотврђениутекстовима других истраживача. Не помињеих, на пример, 
ни Д.  М.  Ђорђевић, у својим књигама Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, 
Српски етнографски зборник књига LXX, Београд 1958, и Живот и обичаји народни у ле 
сковачком крају, Библиотека Народног музеја у Лесковцу књига 35, Лесковац 1985. 

11 В.  Чајкановић, ibid, 241. 
12 Л.  Леже, Словенска митологија, Београд 1984, 60. 
13 В.  Чајкановић, Стара српска религија и митологија, Сабрана дела из српске рели 

гије и митологије, књига пета, Београд, 1994, 5960.
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стичким представама. Митском имагинацијом мана је представљена и одређеном 
ауром око предмета за које се верује да поседују изузетну особину. Повод митској 
представи може бити и сасвим реалан опажај одређених природних својстава ка 
ква има, на пример, биљка јасенак. Значајно је, наиме, да ова биљка садржи мири 
сно етерично уље које у време топлих летњих вечери испарава и чини над њом за 
паљиви магличаст  облак. 14  За лековитост  јасенка везан  је посебан ритуал магиј 
ског излечења у коме важно место имају виле као преносиоци поруке из оностра 
ног и материјализације исцелитељске моћи лековитих елемената. 15  Елементарни 
религијски слој читавог ритуала упућује на веровање у натприродну моћ самог ја 
сенка. Болесници су спавали под овом биљком са циљем њеног натприродног, ис 
целитељског деловања. Виле које се јављају као медијатори у ритуалу само су ја 
снији, митски садржајнији тумачи исцелитељске моћи биљке. 

Веза извесних биљних својстава са пореклом одређених митских бића израже 
на је у веровању у порекло вила. Виле, према једном од тих веровања, настају од 
биљке мразовца. 16 Однос према овој трави регулисан је табуом додира који шти 
тећи траву уједно штити и људе од могућих негативних последица њеног гажења. 
Поменуто веровање у повезаност биља и вила изражено је и у веровању Заплањ 
ског краја, према коме се за поједино дрвеће (орах, зова, крушка) сматра да су га 
виле калемиле, па се њихова необичност тумачи карактеристичним анимистичким 
доживљајем. Наиме,  сматра  се  да из  тог дрвећа  стално  "дува нека  језа". 17  Таква 
дрвећа су заштићена од сечења, а кршење ове забране повлачи за собом казну  у 
виду зла које ће стићи починиоца. 

Принцип мане 
Доживљај "дувања језе" из дрвета указује на манаистичку представу одређеног 

духовног флуида. Овај доживљај као упечатљиво искуство транспонује се до свог 
извора, узрока који добија негативни карактер. Субјективно је супститут објектив 
ног, а "емоционална мисао" свемоћно оруђе у односу према свету. Речи којима се 
изражава тај однос показују испреплетеност и узајамну условљеност језика и ми 
та, зависност имена и ствари. 18 Та веза се изражава веровањем у сугестивну снагу 
речи и могућношћу адекватне комуникације са натприродном силом. Сматрајући 
име инхерентно самој појави и његовој суштини, изговарањем њеног имена дози 
ва  се,  актуализује  и  сама  појава  или  ствар. Међутим,  само  митско  име  преноси 
значење суштинског аспекта реалности у непосредну у конкретну раван. У циљу 
разумевања  тајанствених  и  рационално  недовољно  схватљивих  појава,  какве  су 
магличаста запаљива аура јасенка или доживљај еманирајућег флуида језе из ора 
ха и крушке, митско значење оностраног преноси се у свет овостраног. 

14 В.  Чајкановић, Инкубација под јасенком, О магији и религији, Београд 1985, 53. 
15 Ib id , 54 и даље. 
16 В. Чајкановић,Култ дрветаибиљака код старихСрба,Мити религија у Срба, 8. 
17 Према личном податку забележеном у области Заплања. 
18 Е.  Касирер, Језик и мит, Нови Сад 1972, 51.
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Безлична  сила може  се  означити познатим  термином мана  који  се  приписује 
магијски моћним предметима и бићима. Њен идентитет је најадекватније одређен 
вишком  значења  које  омогућује  везивање  за  различите  елементе. Мана  као  без 
лична магијска сила омогућује функционисање противречности. 19 Изразита про 
тивречност  је, на пример, неодређено  стање  конкретног дрвета између  света по 
јавног и света духовног, овостраног и оностраног. Архаични начин представљања 
те противречности је изражавање ноуменалног помоћу феномена. Мана је духов 
но својство и ритуалног субјекта у обредном прелазу из једног статуса у други. 20 
У периоду тог прелаза, означеним фазом лиминалности, субјектов повишен риту 
ални значај представља се поседовањем неодређене силе. 

Везан за конкретан природни елеменат, доживљај духовног као искуство надна 
равног је пресудан тренутак у односупрема другим природним елементима. Наиме, 
за разлику од елемената према којима испољава емоционалну неодређеност, вишак 
осећања везанза појединеприродне обликепружамогућност успостављања амбива 
лентног односа премањима. Зависно од контекста иживотне ситуације, односно од 
ређеног искуства, позитиван однос брзо се преокреће у негативан. Таква промена и 
несталност су могући зато што су оба екстремна типа реакције на истом полу пови 
шеног емоционалног набоја. На другом, супротном полу је поменута осећајна про 
фана индиферентност. Представе оповишенојмоћи одређених бића, ствариипојава 
уприродиплод суверовања уњима иманентну силучија је еманација изворњиховог 
повишеног значења које постаје и детерминанта посебног односа према њима. Из 
ове перспективе је разумљив идентитет демона ињихове несталне природе. Њихова 
непостојаност и непрозирност даје им статус привремених божанстава. 21 Демони 
као  бића  хаоса,  потичу  из  стања  неодређене,  хаотизирајуће  реалности,  а  својим 
присуством и деловањем доводе у питање човеков живот и положај. 

Уколико бисмо повишену емоционалност  у  доживљају примарне нуминозно 
сти  сагледали  као  чинилац  светог,  онда  се  и формирање потоњих митских бића 
може разумети као следећа фаза у процесу оживљавања и одуховљавања природе. 
Представа о магијској сили је стадијум несвесног изражен у првобитној психичкој 
целовитости  и  прајединству. 22  Тај  стадијум  неодређених,  неиздиференцираних 
супротности потврђује постојање емоционалног набоја који се може исказати сво 
јим  позитивним  или  негативним  аспектом.  Интенционалност  тог  набоја  даје  и 
митским садржајима значење неупитне реалности у чију се егзистентност верује, 
без сазнајне дистанце према миту као лажном облику свести. 

Персоналитет духа 
Настањивањем природе митским бићима, реалност света добила је новудуховну 

димензију. Иза границе непосредне чулности и рационалне појмивости заживеле су 

19 К.  ЛевиСтрос, Увод у дело Марсела Моса, у М.  Мос, Социологија и антрополо 
гија I, Београд 1982, 53. 

20 Б.   Јовановић, Архајски образац утопије и идеологије, Градина 10, Ниш 1986, 12; 
Исти :Магија српских обреда, Нови Сад 1993, 27. 

21 А.  Вебер, Трагично и историја, Нови Сад 1987, 292, 294. 
22 Е.  Нојман, ibid, 24.
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конкретне анимистичке представе. Неодређено "оно" постаје "ти" чиме се ближеод 
ређује потреба за непосредном комуникацијом са њим. Тај аспект анимизма је изра 
жен представом духа везаног за одређени предмет. У оквиру анимизма, све у приро 
ди добија своју душу, своју сен, па се зато дрвећа и биљке поштују и обожавају. 23 
Различит однос премањима одређен је веровањем уразличите степенењихове моћи 
изражене  у  њиховој  већој  или  мањој  важности  у  култу  и  магијскорелигијској 
пракси. У религији биља, представе о духу дрвета развијене су до могућности ње 
говог ослобађања од станишта у коме борави или коме је инхерентан. 

Дух утеловљен у дрвету, даје му живот и представља кућиште које може напу 
стити. 24  Зато  се духу дрвета које  треба исећи упућују молбе да га благовремено 
напусти, а читавим низом поступака дух се настоји умилостивити и одобровољи 
ти како би се избегла његова освета. 25 Овакав однос пијетета и молбе за опроштај, 
исказују се храстовом дрвету пред сечење бадњака. Комуникација са духом дрве 
та присутна је и у обичају на бадње вече када се секиром прети воћу сечењем уко 
лико жељеног плода не да. У инсценацији овог обичаја, други човек који стоји по 
ред дрвета преузима улогу његовог духа и обећава род. 26 

Душа посеченог дрвета  је  осветољубива, о чему говори и поступак везивања 
његове душе за камен који се ставља на пањ непосредно по сечењу, 27 или прино 
шењем заклане кокоши као жртве. 28 Међутим, веровање у  егзистентност душе  у 
одређеном стаблу прати и извесна несигурност и неизвесност, па се првенствено 
из страха да није посечено управо дрво које је станиште духа, истом секиром сече 
и глава кокоши на његовом пању. 29 Страх од освете духа посеченог дрвета, одно 
сно неизвесност у погледу његовог станишта упућује на одређен степен апстрак 
ције и обједињавања духовних својстава конкретних дрвећа у заједнички дух нео 
дређеног пребивалишта. Створена из општих утисака, представа овог духа инте 
грише заједничке особине појединачних анимистичких ентитета. 30 Могућност ње 
говог станишта у једном од њих указују на дух врсте независтан од своје првобит 
не конкретне хипостазе. 

Овој фази слободног духа, одговара и веровање у настањивање душе умрлих у 
дрвећу. Ношење ишчупане воћке у погребној поворци, очувано као реликт прили 
ком сахране момка или девојке, и сађење дрвећа на гробу која су симболисала душе 
умрлих, указује на онај вид ритуалне комуникације којом се успостављала одређена 
контрола  над  ослобођеним  духовним  ентитетом. 31  У  погребним  ритуалима  тај 
аспект контролесе одвија уравни одвођења душе умрлог у други свет. Његово пре 
тапање у заједнички дух удаљених умрлих, дух предака задржао је и одређене ма 
теријалне ознаке. Симбол тог присуства је кућна змија која оличава дух предака. 

23 Џ.  Џ.  Фрејзер, ibid, 151. 
24 Ib i dem, 156. 
25 Ib i dem, 157. 
26 Ib i dem, 154. 
27 В.  Чајкановић, ibid, 14. 
28 Џ.  Џ.  Фрејзер, ibid, 152. 
29 Ib i dem, 153. 
30 Упор. Ф. Боас, Ум примитивног човека, Београд 1982, 64. 
31 Б.  Јовановић, Магија српских обреда, 209210.
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С аспекта психолошког развоја, индивидуалност анимистичког бића означава 
фазу формирања Ја. Израњање Ја обзнањено је анимистичким Ти, а комуникација 
између њих одвија се у процесу одуховљавања природе и огледању људског духа 
у природи. Анимистичке представе добијају конкретна митска значења, а њихова 
имена представљају седиште њихове суштине. 32 Субјективитет анимизованих си 
ла постаје за човека комуникацијски ентитет којим се природа обзнањује као жива 
реалност. Хуманизацијом природе у процесу одуховљавања, нужно се и натурали 
зују ритуални поступци у односу према природи. 33 У равни те живе комуникације 
са природом, првобитна "емоционална мисао" враћа се свом исходишту. У односу 
са природним, објективним светом, персонализованим у "Ти", формира се "Ја" ко 
је својим постојањем потврђује постојање другог, ентитета "Ти". 

Митолошка пројекција одређених представа изражена је у формирању позитив 
них инегативних бића. За разликуод свејединства мистичке силе, стварање добрих 
и злих бића траг је првобитне амбивалентности. С аспекта религије биља у народ 
ном веровању и постоји подела дрвећа на добра и зла, срећна и несрећна. 34 Потре 
ба за успостављањем међусобне разлике изражена  је и  у институцији тотемизма 
која значи првенствено избор одређеног  елемента "доброг за мишљење" 35  којим 
се једна група или појединац разликује од других. Анимистички аспект ове инсти 
туције изражен је веровањем у посебан дух тотема који је уједно и чувар оних ко 
ји су га изабрали за свој идентитет. У секундарне елементе ове институције спада 
и извођење генезе рода од тотема, његово поштовање као чувара духа колектива 
који претходи сваком појединцу и у који одлазе душе умрлих чланова заједнице. 

Слика божанстава 
Почетне анимистичке представе добијале су временом и сложенија и апстракт 

на значења. Од почетних до развијених форми могу се уочити трагови промена и 
преображаја сачувани у синкретистичком карактеру потоњих митских бића. У том 
процесу истиче се деловање теоцентричног принципа инхерентног анимистичким 
ентитетима. Препознатљив најпре у представи неодређене анимистичке силе, овај 
принцип ће исказати своју делотворност и у потоњим конкретним вишим религиј 
ским представама. 

Зачета  у  анимистичким  представама,  слика  божанства  добија  и  одређеније 
обрисе  управо  у фази интегрисања представе духа у виши натприродни ентитет. 
Самосталан, ослобођен дух у форми више представе добија иницијативу, посебну 
вољу, ћуд. Према њему се испољавају дијаметрално различита осећања: страх, али 
и захвалност и пијетет. Религијски ентитет се зато и сматра узроком и добра и зла. 

32 Упор. Х. и Х.  Франкфорт , Од мита до филозофије, СуботицаБеоград 1967, 1112, 
20; М.  Бубер, Ја и Ти, Београд 1977, 41. 

33 Та међусобна условљеност природног и људског препозната као модел односа према 
свету изражена је зависно од заступљености доминантног чиниоца и у пракси магије и ре 
лигије. О томе: К.  ЛевиСтрос, Дивља мисао, Београд 1966, 258. 

34 В.  Чајкановић, ibid, 4. 
35  К.   ЛевиСтрос,  Тотемизам  данас,  Трећи  програм  РадиоБеограда  24,  Београд 

1975, 520.
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На плану једног дубљег духовног односа, интегрише се оно што и у самој приро 
ди није разједињено, већ се само преко једног узрока, религијског ентитета, пред 
ставе о вишој сили манифестује различитим појавама. 36 У односу према конкрет 
ном предмету и духу, односно божанству, ваља указати на то да одређени пред 
мет, дрво само по себи не може бити божанство. Чајкановић је оспоравајући ова 
кву  могућност,  навео  пример  бадњака  као  персонализованог  ентитета  коме  се 
приносе жртве и  упућују молитве. 37 Међутим, дрво  је  у  овом односу само знак, 
симбол божанства, а поседовање одређене снаге као магијске моћи проистиче из 
раније фазе веровања. Трагове тих раних представа можемо пратити и у облицима 
виших,  божанских  представа.  Комуникацијски  аспект  магијскоанимистичке 
праксе  открива  поступност  у  формирању  виших  религијских  представа. Митске 
творевине су показатељ те поступности која почиње представом о магијској сили. 
Божанства се откривају и обзнањују касније на стадијуму који потврђује и човеко 
ву припремљеност  за  поимање Бога и психичке  зрелости изражене достигнутим 
степеном индивидуализације. Уколико је тачно да у развоју религијске свести не 
еволуира Бог, већ само човекова представа о њему, онда у процесу развоја свести 
паганска божанства представљају рађање великог Ја и суочавање са Јаством, 38 ко 
је управља укупним процесом усмереним ка уцелињењу. 

Настала  као  плод  карактеристичне  егзистенцијалне  и  психолошке  ситуације 
одређене човековим односом према свету и према самом себи, митска бића су из 
раз креативног транспоновања те ситуације у духовну раван у којој и постоје као 
ентитети друге реалности. Митско као архаични модел фантастичног поистовеће 
но је са тим светом. Развојна димензија митских творевина која претпоставља ево 
лутивни ток од нижег ка вишем одражава процес објективизације несвесне интен 
ционалности. Митске представе су огледало људског духа чије се освешћење мо 
же сагледати као процес индивидуализационог развоја. Зато се у развоју садржаја 
обликованих митском имагинацијом, огледа првенствено процес човековог самоу 
познавања оног пројектованог, несвесног, отуђеног дела његовог бића. Комуника 
ција са њим се одвија у равни мита и има за циљ прихватање, асимиловање тог не 
свесно испољеног психичког садржаја. То је комуникација човека са собом, одно 
сно природе са собом, посредством човека као њеног медија. 

36 Л.  Фојербах, Предавање о суштини религије, Београд 1974, 29. 
37 В.  Чајкановић, ibid, 8. 
38 К.   Г.   Јунг , Динамика несвесног, Изабрана дела, књига 1, Нови Сад 1977, 299, 323; 

М.   Л.   фон Франц  Процес индивидуације, у К.  G.  Jung  i  sa radnici , Čovjek i njegovi 
simboli, Zagreb 1973, 161.
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Bojan JOVANOVIĆ 

PRIMARY MYTH CONCEPTS AS A FACTOR OF LIVE RELIGIOUS HERITAGE IN 
SERBIAN FOLK CREATIVITY 

According  to  the presented subject, we  can  conclude  that  the mentioned principle of  three 
centred is connected to animistic religious being as developing possibility. Depending on the de 
gree of realisation of concrete spiritual supposition, the principle of three centred is approved by 
suitable religious form. Animism in Serbian folk beliefs  represents  live religious subtract which 
its vitality showed in reestablishing old and forming new myth concepts. Creating of heavenly 
creatures did not annul deep religious background of animistic beliefs which prolonged their life 
in repressed cultural and psychologically unconscious. As a part of these unconscious archetypi 
cal  contents,  they were  actualised  depending  on  suitable  opportunities  in  folk  religious  praxis. 
This is why this type of experience can be talked about as live past which represents special chal 
lenge in being of nowadays man.


