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МИТСКЕ ПРЕДСТАВЕ И ИДЕНТИТЕТ У ГОРЊЕМ ПОЛИМЉУ И 
ОКОЛНИМ ОБЛАСТИМА 

  
 
Горње Полимље и околне области су веома мало или нимало истраживани у периоду 

након Другог светског рата. То се такође односило и на етнолошко-антрополошку 

димензију културе овог подручја. Најновија истраживања, спроведена након 

вишедеценијске паузе, непосредно су указала на значај овог простора, у смислу праве 

лабораторије за истраживање идентитета, односно његовог конституисања, 

доживљавања и трансформације. С друге стране, и када је реч о митским аспектима 

духовне културе, ово подручје такође представља специфичан и посебно инспиративан 

полигон за истраживање, пре свега када је реч о српско-албанским паралелама, односно 

релацијама и прожимањима. У овом раду пажња је усмерена управо на идентитет и 

митске представе – као на културне категорије чије се истраживање показало посебно 

плодоносним са етнолошко-антрополошког становишта – односно на одговарајуће 

квалитативно-илустративно изношење изабране теренске грађе са овог подручја. 

Другим речима, непосредна теренска истраживања указала су на особен значај управо 

наведених проблема, који су – уосталом – међусобно комплементарни и зависни. 

 

Кључне речи: Горње Полимље и околне области, етнолошко-антрополошка димензија, 

идентитет, митске представе, српско-албанске релације, нова истраживања, теренска 

грађа. 

 
 Уводни оквир*. Током етнолошких истраживања Горњег Полимља и околних 

области1 (спровођеним почев од 2005. године) као посебно занимљиве истраживачке 

целине издвојили су се управо проучавање 1) идентитета и 2) митских представа.  

С тим у вези, и на овом месту покушаћемо да представимо неке посебно 

илустративне и карактеристичне примере (дакле, основни циљ рада је изношење 

изабране теренске грађе) везане за ова два контекста, и то на једном месту – с обзиром 

на фокусираност, изазвану ситуацијом на терену, управо на наведене две категорије. 

                                                 
* Текст је резултат пројекта бр. 147020 Србија између традиционализма и модернизације: 
Етнолошка/антрополошка проучавања културних процеса у Србији, који финансира МНТР РС, као и 
пројекта Музеја у Пријепољу На светим водама Лима. 
1 О области Горњег Полимља видети рецимо: Андрија Јовићевић, Плавско-гусињска област, Полимље, 
Велика и Шекулар, Српски етнографски зборник 21, Насеља и порекло становништва 10, Београд, 1921; 
Mitar Vlahović, Etnološka zapažanja u okolini Plava i Gusinja, Vjesnik Etnografskog muzeja u Zagrebu 4, 
Zagreb, 1938; Мирко Барјактаровић, Етнички развитак Горњег Полимља, Гласник цетињских музеја VI, 
Цетиње, 1973; Мустафа Мемић, Плав и Гусиње у прошлости, Издавачка заједница „Вељко Влаховић”, 
Култура, Београд, 1989; Радован Бакић, Горње Полимље – природа, становништво и насеље, Географски 
институт Филозофског факултета, Никшић, Комови, Андријевица, 2005 итд. 
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Исто тако, ово је у непосредној вези и са чињеницом да су митске представе и 

идентитет често међусобно повезани – у смислу значаја који имају за локално 

становништво. То, такође, важи и за општи контекст, јер без мита и митских представа 

– не узимајући у обзир степен њихове истинитости, јер је мит, по дефиницији, с једне 

стране лажна прича а са друге стране света историја/истина за оне који у њега верују2 – 

немогуће је конструисати односно формирати идентитет. 

 У нашим претходним радовима, непосредно заснованим на етнолошким 

теренским истраживањима Горњег Полимља и околних области3 – као и у оним 

радовима у којима су, у секундарном смислу, такође презентовани грађа и закључци са 

истраживања на истом простору4 – акценат је стављен превасходно на идентитетски 

контекст и сродна питања. Услед тога ћемо се у овом излагању прво укратко осврнути 

на поменуто питање идентитета (у општем смислу), након чега ће фокус бити 

премештен на опширније и сасвим непосредно представљање појединих, посебно 

илустративних, митских представа забележених на разматраном простору. У складу са 

циљевима рада, на наведени начин ће се и директно (тј. путем непосредног изношења 

одабране теренске грађе) скренути пажња на једну мање познату димензију културе 

становништва овог краја, а о којој се претходно веома мало говорило.5 

 Подсетићемо, током истраживања спроведеног у претходном периоду – у оквиру 

пројекта Музеја у Пријепољу „На светим водама Лима” – обрађени су сви делови 

Полимља у Црној Гори, од Плава и Гусиња па све до севернијих области овог дела 

Полимља са околним крајевима, рачунајући ту, пре свега, Беране са околином (али и 

Горњи Ибар), затим Горњи и Доњи Бихор, као и делове Доњег Колашина (Вранешка 

долина). На овај начин комплетирана су етнолошка истраживања Горњег Полимља и 

суседних културно-географских зона, која ће у наредном периоду бити допуњена 

истраживањима у областима Пештера, Средњег и Доњег Полимља. 

                                                 
2 Edmund Lič, Klod Levi-Stros, Prosveta, Beograd, 1982, 65-66; в. и: Ивица Тодоровић, Митска истина 
Срба, Звоник, Београд, 2005, 57-61; Бојан Жикић, Антропологија Едмунда Лича, Етнографски институт 
САНУ – Посебна издања 43, Београд, 1997, 100. 
3 И. Тодоровић, Резултати савремених етнолошких истраживања Горњег Полимља, Милешевски 
записи 7, Пријепоље, 2007; исти, О општем геополитичком контексту и етничком идентитету – на 
примеру Горњег Полимља, Сеоски дани Сретена Вукосављевића XXIII, Пријепоље, 2008; исти, 
Структура културних и етничких образаца и промена у Горњем Полимљу, Геокултура развоја и култура 
мира на Балкану (етничка и религијска позадина), Филозофски факултет – Универзитет у Нишу, 
Институт за социологију, Ниш, 2006. 
4 И. Тодоровић, Резултати нових етнолошких истраживања српског југа, Лесковачки зборник XLIX, 
Лесковац, 2009; исти, Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек, 
Гласник Етнографског института САНУ LVI (1), Београд, 2008. 
5 В. рецимо рад Митра Влаховића (Etnološka zapažanja u okolini Plava i Gusinja, Zagreb, 1938), објављен 
пре више од седамдесет година, као један од ретких етнолошких текстова са научним предзнаком који се 
осврће на митске представе становништва Горњег Полимља, уз нагласак на плавско-гусињској области.  
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 Током претходних година обављени су разговори са казивачима свих етничких 

ентитета и идентитета тренутно присутних на истраживаном подручју, као и са 

припадницима различитих полова, односно старосних и социјалних структура.6  

 Као што је већ наговештено, са циљем да се оствари једна врста општег 

етнолошко-антрополошког пресека разматране области, у општијем/ширем смислу 

нагласак је – у складу са ситуацијом уоченом на терену – током истраживања пре свега 

усмерен на 1) проблем идентитета и одговарајуће 2) представе о пореклу, као и на 3) 

митолошке идејне обрасце, односно на 4) схватање религије и на облике религиозности 

и религијског понашања, уз 5) посебно специфичне елементе традиционалне културе. 

На овај истраживачки фокус се надовезују, свакако, и проучавања 6) етничких 

стереотипија, регионалних самопредстава и представа о другима, тј. сагледавање 

микрорегионалних разлика и сличности, 7) вредносних система, 8) социјалне структуре 

и односа, уз 9) прежитке архаичних веровања итд. 

 Проблем идентитета. Без икаквих претеривања, можемо констатовати да је за 

разматрање проблематике идентитета, у српским, али и знатно ширим размерама, без 

премца најпогоднија управо област Горњег Полимља, која би се могла назвати и 

правом лабораторијом за истраживање идентитетске парадигме (а пре свега облика и 

могућности трансформације идентитета), услед чињенице да се овде на малом простору 

– у овом историјском тренутку – уочава шест различитих, основних идентитетских 

категорија (Срби, Црногорци, Муслимани, Бошњаци, Албанци, Малисори, уз поједине 

микро-варијације), које проистичу из само два (српски и албански) језика и три 

конфесионалне категорије (муслимани, православци, католици), о чему се много 

детаљније говорило у претходним, поменутим радовима.7 Сви ови идентитети 

заступљени су у плавско-гусињској области, док нешто северније, у беранском и 

бјелопољском крају, обитава становништво православне и исламске вероисповести, при 

чему се православци изјашњавају као Срби и Црногорци, а становници исламске 

                                                 
6 Од огромног броја казивача, на овом месту издвојићемо само неколико најзначајнијих, и то када је реч 
о грађи везаној за митске представе, док имена бројних информатора за проучавање идентитета нећемо 
наводити, услед специфичне осетљивости дотичне проблематике. За бележење тј. истраживање митских 
представа (у Горњем Полимљу и околним областима) изнесених у овом раду, од посебног значаја биле су 
информације које су нам саопштили следећи казивачи: Бранислав Оташевић (Горња Ржаница, 1948), 
Мара Никач (Гусиње, 1929; девојачко презиме Вуксанај), Деда Никач (рођен у данашњој Албанији; 1928; 
живи у Гусињу), Када Хасанђекај (Јасеница, 1957, живи у Мартиновићима, дев. Селимањин), Синан 
Хасанђекај (Мартиновићи, 1966), Ујкан Баљидемај (Мартиновићи, 1932), Нуо Шаљанин (Брезојевица, 
1929, живи у Гусињу), Хана Шаљанин (Груда, 1956, удата у Гусињу, дев. Беришај), Светозар Стијовић 
(Сућеска, 1929), Радмило Стијовић (Сућеска, 1942), Тадиша Лековић (Лековина, 1941), Мехмедин 
Чоловић (Бишево, 1944), Борислав Кнежевић (Новшићи, 1936), Милица Кнежевић (Новшићи, 1947, дев. 
Вучетић). 
7 В. пре свега у: И. Тодоровић, Резултати савремених етнолошких истраживања Горњег Полимља; 
исти, О општем геополитичком контексту и етничком идентитету – на примеру Горњег Полимља. 
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вероисповести као Муслимани, Бошњаци или Црногорци (ретко као Срби), што такође 

указује на специфичну комплексност.8 

 У Црној Гори, за разлику од савремене Србије, честа је појава да казивачи 

муслиманске вероисповести говоре о свом православно-српском пореклу, али се у 

данашњим околностима они само изузетно изјашњавају као Срби. На пример, на терену 

Горњег Бихора од казивача муслиманске вероисповести забележене су изјаве о 

њиховом српско-православном пореклу, са тачно наведеним прецима, који су прешли у 

ислам. Тако говоре, рецимо, да су Растодери у сродству са Његошем, да су Шаботићи 

пре исламизације били Бубање итд., односно да „сви муслимани воде порекло од 

православаца”. Слична је ситуација и у плавско-гусињској области. Примера ради, чак 

је и највиђенији локални „вехабија” говорио о српском пореклу своје породице. 

Наведени контекст карактерише и предање забележено (од муслиманских казивача) у 

Доњем Бихору; по овој представи о пореклу, на просторима који данас припадају 

Албанији живела су три брата, који су због неког злочина побегли у Црну Гору. Један 

од њих се звао Васо и од њега потичу Васојевићи, други се звао Кастрат и од њега су 

Кастрати, док од трећег потичу муслиманска племена.9 У контексту међуетничких 

односа, забележено је и становиште да се континуирано међусобно посећује 

православно и исламско становништво које јасно познаје своје српске корене. То важи 

пре свега за оне касније исламизиране (на пример, Ћеранићи, Ђукићи), док они раније 

исламизирани то не практикују изван уобичајеног контекста. 

 Најбројније православно становништво у овим областима су Васојевићи, који су 

великом већином сачували свој српски идентитет. Васојевићи за себе тврде да су 

дошли са Косова у Лијеву Ријеку, одакле су се раширили по Полимљу и другим 

областима. Они углавном наглашавају и своје немањићко порекло, а велики број 

поседује и дугачке родословне табеле. Наравно, веома занимљива питања представљају 

структура, као и историјска реалност, поменутих родословних табела, тако да ове 

проблеме неозоставно треба размотрити и у студији посвећеној искључиво овој теми. 

Сматра се да је срамота да неко не зна порекло свога братства, односно своје порекло. 

За оне Васојевиће који се данас не изјашњавају као Срби тврди се да су уцењени. 

                                                 
8 В. и одговарајуће, новије статистичке податке у: Радован Бакић, Горње Полимље – природа, 
становништво и насеље; в. пре свега стр. 337-338; такође в. и табеле на стр. 311 и 341. 
9 По Мирку Барјактаровићу, „код црногорских и албанских племена иначе постоје разграната предања о 
заједничком пореклу и да су њихови родоначелници били браћа, или да предак једног племена потиче од 
друге етничке групе. Тако, за Новокуче предање каже да потичу од Скендербега, а за Клименте да им је 
предак из Мораче. Или црногорско племе Бјелопавлићи проистекло је од Бијелога Павла а албанско 
племе Гаши од његовог брата Гаша” (М. Барјактаровић, Етнички развитак Горњег Полимља, 169). Он 
наглашава и да „по Шуфлајеву мишљењу некадашњу матицу албанског племена Хоти треба тражити код 
Плава. То закључује на основу помена месног имена Хотина гора у жупи Плав још у 14. столећу” (исто, 
169). 



5 / 26 

Васојевићи за себе често говоре да су били „Срби над Србима”, као и да су се „пре 

присајединили Србији него што је то учинила Црна Гора”. Код њих се махом истиче 

недвосмислена припадност читавог православног становништва Црне Горе српском 

идентитету, односно српском пореклу, а као разлог за актуелно присуство етничког 

идентитета „Црногорац” наводе се новија политичка дешавања, при чему се врло често 

истиче поменута изложеност притиску од стране званичне власти на Србе: они који се 

изјашњавају као Срби отпуштају се са посла, онемогућава им се запошљавање и рад 

сваке врсте, шиканирају се на различите начине итд. (Наиме, забележен је велики број 

оваквих сведочења, која се готово апсолутно подударају у наглашавању основних 

мотива – сводљивих на различите покушаје гушења тј. редуковања српског 

идентитета.) Они који се изјашњавају као Црногорци, по мишљењу идентитетских 

Срба, поткупљени су парама и привилегијама, док Срби ни једно право не могу да 

остваре, при чему су – по мишљењу највећег броја казивача – тренутно знатно бољи 

односи између „Црногораца” и Бошњака/Муслимана, него између Срба и 

идентитетских Црногораца. У истом контексту треба тумачити и забележено 

објашњење да је „Црногорац” некада значило „бити највећи Србин”, док су, по оваквим 

сведочењима, „муслимани данас највећи Црногорци”. Такође се наводи и да актуелна 

власт има потребу да Србе преводи у Црногорце како би за себе обезбедила већину на 

изборима, што за последицу има нагло осипање Срба у Црној Гори. С друге стране, 

наведено понашање може да има и супротан ефекат, што је између осталог видљиво и у 

контексту етничког изјашњавања на пописима становништва током последње две 

деценије у области Горњег Полимља.10 Сасвим сигурно, и овде је реч о комплексном 

питању које захтева сагледавање различитих проблемских димензија, а о чему се такође 

опширније говорило у претходним радовима.11  

 У сваком случају, током истраживања спроведених у наведеним областима пре 

свега је уочена потреба да се очува идентитет, односно да се премосте огромни 

притисци усмерени у правцу промене српског идентитета код становништва овог краја. 

Ово питање, односно проблем, провејава малтене кроз сваки разговор, као тренутно 

кључно питање које је важније од било чега другог. 

 Контекст регионалних идентитета и представа. Додајмо још – а када је реч 

о идентитету – да се у многим случајевима на подручју српског етничког простора 

уочавају потребе разликовања на бази интензивног наглашавања и (микро)регионалних 

особености тј. идентитета.  
                                                 
10 В. у: Р. Бакић, Горње Полимље..., 337-338. 
11 В. у: И. Тодоровић, Резултати савремених етнолошких истраживања Горњег Полимља, 305-308, 314-
316. 
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У овом смислу, примера ради, илустративни су називи „Шопци” (на истоку српског 

етничког простора) и „Ерци/Ерови/Ерцови” (у западнијим областима), при чему се 

одредницом „Шопци” именују регионалне групе које су источније у односу на 

групацију која формулише и употребљава овај термин, док се у другом случају назив 

„Ерови/Ерцови” преноси (у смислу означавања) на микрорегионалне групе које су 

западније.12  

 У Полимљу и околним областима се, аналогно томе, универзална релација 

планинци – низијци (тј. становници виших – становници нижих предела) подвлачи 

етнорегионалним ознакама Горњовасојевићи – Доњовасојевићи или Горњобихорци – 

Доњобихорци, или пак Бихорци – Жупљани итд., уз одговарајуће придавање 

етнопсихичких карактеристика тј. стереотипија, при чему се у различитим контекстима 

сличне особине (аналогно поменутим случајевима типа Еров/Ерцов и Шопац/Шоп) 

приписују планинском и низијском становништву.13 На овај начин се, дакле, 

првенствено фокусира релација планинци – низијци, при чему се за планинско 

становништво често везује његова (наводна) већа заосталост, али и чврстина, поштење 

и гостопримство, док се, с друге стране, за низијско становништво углавном везују 

брже прихватање савремених тековина, уредност и ведар дух, али и размекшаност, 

комодитет, мање изражено гостопримство итд. 

 Покушајмо да појединим конкретним примерима илуструјемо различито 

карактерисање етничких група у истраживаном подручју. Тако, рецимо, Бихорци себе 

често карактеришу као радне, вредне и гостопримљиве, односно као људе чије су куће 

чисте и уредне („код нас муслимана хигијена је на првом месту, па онда све остало”), 

који „од ничега стварају нешто”. Раније су – по забележеним представама – 

Горњобихорци били крупније грађе од Доњобихораца, који су често били гушави; исто 

тако, у прошлости су Доњобихорци били напреднији и много богатији од 

Горњобихораца, али сада се то изменило. С друге стране, за Бихорце (у општем смислу) 

се наводи и да су скучени тј. не претерано интелигентни, као и да нису напредни. По 

једном казивању, Полимци су радни и поштени људи, али „више за себе”, Прекотарци 

(горштаци са Дурмитора и околине) су оличење чврстине и ратоборности, Пљевљацима 

се пребацује да су шкртице, Бјелопољце погрдно зову „Гушаљи” и „Цревари” итд. 

Затим, рецимо, по забележеним представама (из перспективе Доњовасојевића), 

Горњовасојевићи су оштроумнији и нарцисоиднији („сматрају да су богомдани”, 

„позивају се на ту традицију, а мало су сад оманули”) од Доњовасојевића, који су, ипак, 
                                                 
12 В. у: И. Тодоровић, Резултати нових етнолошких истраживања српског југа, 18-19. 
13 Наравно, уочене су и бројне разлике, као и нијансе везане за различите културне и географске зоне, о 
којима на овом месту не можемо приближније говорити. 
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„најбољи, али су миграције утицале да нису такви као некада”. Жене Горњовасојевића 

су опасне и оштре, али су радне; међутим, радније су жене из Будимље, односно 

Жупљанке. У области Доњовасојевића се за Жупљане говори да су чисти и уредни, али 

да им гостопримство и јунаштво нису тако изражени као код Васојевића. Сличних 

представа – које наглашавају и раздвајају регионалне особености и идентитете – уочено 

је и забележено у великом броју, при чему се врло ретко подударају регионалне 

самопредставе („ми смо овакви”) и представе које имају други („они су такви”). 

Међутим, општи утисак је да у Горњем Полимљу и околним областима регионални 

идентитети (иако веома бројни и разгранати(!), што је, очигледно, повезано са 

разуђеном географијом и преплитањем различитих културних зона) нису тако битна 

одредница као у неким другим деловима српског етничког простора. Ово је – по свему 

судећи – у директној релацији са примарношћу племенског и братсвеничког идентитета 

у овим крајевима, као и, свакако, у вези са чињеницом да се овде сусреће више 

различитих верских и националних идентитета, који имају примат над регионалним 

самоодређењима.14 

Митске представе – општи оквир. Као што је већ најављено, други део рада 

посветићемо другом проблемском питању, које се – током наших теренских 

истраживања – издвојило као посебно важно, односно плодно са истраживачког 

становишта. Реч је, дакле, о бројним (и често специфичним) митским представама 

уоченим код становништва Горњег Полимља и околних области.  

Другим речима, током теренских истраживања констатовани су разноврсни 

митски обрасци и комплекси, почев од изузетно богатог православно-хришћанског 

наслеђа и каснијег исламског културног слоја, преко митски преосмишљених 

натприродних личности везаних за доминантну религијску и епску традицију (од светог 

Саве до Обилића), све до представа везаних за митске ентитете демонолошког типа (на 

бази митолошког „логичког квадрата” који формирају бића типа змаја, вампира, виле и 

вештице)15, као и до предања о старим/ишчезлим народима, односно о древним 

временима (од Крича и Псоглава до митских Грка) итд.  

 Међу бројним, забележеним представама налазе се и оне које су општег 

карактера и односе се на сакрализацију локалног простора (уз комплементарну 

сакрализацију одговарајућих временских периода), почев од давних догађаја (са 

нагласком на Косовском боју) па до данас.  
                                                 
14 В. карактеристичне примере у: И. Тодоровић, Резултати савремених етнолошких истраживања 
Горњег Полимља, 308-311; в. пре свега стр. 308. Такође уп. и: исти, О општем геополитичком контексту 
и етничком идентитету – на примеру Горњег Полимља, 250-253, 258-261. 
15 Уп. И. Тодоровић, Прилог реконструкцији базичног митолошког кода српске народне религије – 
митска бића Тамнаве, Гласник Етнографског института САНУ LII, Београд, 2004, 220-224. 
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У сличном смислу се реактуелизује и митски образац средишта света (на пример, 

забележена је једна специфична нова представа везана за Виситор), као и свете крви 

(царско/немањићко порекло Васојевића итд.). Код муслиманског становништва се у 

појединим случајевима покушава успостављање везе са далеким азијским прецима како 

би се избегло суочавање са својим очигледним српским коренима (уз напомену да има 

и супротних/поменутих случајева, када муслимани у Црној Гори и не покушавају да 

сакрију своје српско-православно порекло, при чему га неки и наглашавају), док су 

међу Албанцима уочени псеудо-историјски покушаји својатања најзначајнијих 

личности из српске историје.16 

 Општеприсутна су и митолошки осмишљена предања везана за трагање за 

златом, затим богати комплекс етномедицинских веровања и ритуала, слојевите 

представе и предања о настанку појединих места, о крвној освети итд.  

 И поред свега, јасно су уочене тенденције (крајњег) упрошћавања 

традиционалних митских представа, од њихове редукције и дегенерације до 

специјализације (видљиве у чињеници да се знање о појединим појавама чува од стране 

малог броја казивача – „специјалиста” за област народних обичаја и предања).17 С 

друге стране, можемо говорити о тенденцијама усложњавања појединих митских 

представа, које бивају обогаћиване новим садржајима, што је пре свега видљиво на 

примеру митологизације порекла тј. представа о пореклу, затим извесних древних 

митских комлекса који су итекако актуелни и данас (рецимо, поменута пверовања и 

предања из контекста трагања за златом), као и на наведеним примерима стварања 

нових идентитета на (псеудо-)митским основама итд.  

 Редукција традиционалних веровања и представа посебно је јасно изражена на 

примеру митских/натприродних бића. Тако се и код Срба и код Албанаца најприсутније 

међу представама овог типа могу свести на једну врсту, већ поменутог, логичког 

митолошког квадрата који сачињавају семантички комплекси засновани на митским 

бићима као што су: 1) змај/здухаћ, 2) вампир, 3) вила и 4) вештица.18  

 Већ смо у претходним радовима наводили околност да се „здуач/здуаћ/здуваћ” 

(тј. стандардно здухаћ) код већине данашњег становништва Горњег Полимља 

претворио у нејасну представу о „баксузу”, тј. набуситом и уображеном, лошем човеку 

(велике снаге), слично као и у многим аспектима аналогни „дракуа/драгуа” (чује се и 

                                                 
16 В. напомену 19 у: И. Тодоровић, Резултати савремених етнолошких истраживања Горњег Полимља, 
309. 
17 Уп. И. Тодоровић, Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек, 57-58, 
62. 
18 Уп. исто, 59-60. 
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облик „дракуе”)19 код Малисора и Албанаца муслимана. Слично томе, „Каркуланџа” је 

код становништва доминантног албанског говора данас само нејасно страшило за децу, 

док је „Караконџула” код Срба, примера ради, у једном карактеристичном примеру 

изједначена са нејасном представом о неспретној и дебелој жени.20 

 У овом тексту нагласак стављамо на посебно упућујуће релације митских 

представа становништва 1) српског матерњег језика и 2) албанског матерњег језика, 

забележених превасходно код Срба православаца и малобројних Малисора католика 

(значајних и због тога што баштине културне моделе присутне на просторима данашње 

северне Албаније), с обзиром на чињеницу да су се код њих сачувале веома архаичне и 

занимљиве митске представе. С друге стране, свакако је инспиративан/интересантан и 

однос локалног становништва према хришћанству и исламу, тј. однос народних 

схватања религије и кодификованих норми, али је то тема која захтева засебан простор. 

У сваком случају, забележен је обиман материјал који омогућава упоредно сагледавање 

културног наслеђа различитих етничких група овог подручја.  

Структура изношења теренске грађе. Као што је већ најављено, у циљу 

квалитативног предочавања обимне грађе забележене током истраживања митских 

представа становништва Горњег Полимља и околних области – представићемо неке 

непосредне примере забележене од казивача чији је матерњи језик албански, с једне 

стране, и српски, с друге стране. С тим у вези, определили смо се за тематски контекст 

митских бића, јер је често реч о веома древним представама које омогућавају 

непосредан контакт са давном прошлошћу (уз свест о чињеници да су хришћанске 

представе и веровања недвосмислено доминантни код овог становништва и да су 

сва/одговарајућа претхришћанска и нехришћанска веровања опстала или настала у 

непосредној релацији са хришћанством, као примарним идејним системом). У 

наведеном контексту, направићемо радну класификацију засновану управо на 

релацијама вила – змај/здуач и вештица – вампир, које се уклапају у базични оквир 

ентитета српске народне митологије. Дубља митолошка структура своди се, наиме, на 

релације до којих долазимо пратећи паралеле/синонимије између Пропових и Јунгових 

(али и Елијадеових) класификација митских представа и архетипова.21 Наведени (1) 

митолошки квадрат допуњујемо и (2) контекстима других, мање заступљених и 

                                                 
19 Са казивачима који су Малисори и Албанци муслимани, разговори су обављани на српском језику, с 
обзиром на то да се и ово становништво разматраног подручја, осим матерњим албанским, у највећем 
броју случајева користи и српским језиком. 
20 Ове карактеристичне примере смо већ наводили у: И. Тодоровић, Резултати савремених етнолошких 
истраживања Горњег Полимља, 302. 
21 В. пре свега у: И. Тодоровић, Света структура – трагање за јединственом основом културних 
феномена, Етнографски институт САНУ – Посебна издања 71, Београд, 2009, 172-174. 
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наглашених, представа о митским бићима, као и (3) издвојеним, упућујућим/додатним 

примерима локалних веровања и митских мотива. Овим путем – поновимо још једном – 

предочавамо непосредну теренску грађу, у жељи да на изабраним примерима 

илуструјемо општи контекст, односно шароликост древних митских представа 

разматраног подручја. 

 Најзаступљеније представе о митским бићима (албанско говорно подручје). 

Као што је већ наговештено, и код албанског и код српског становништва се – на 

основу прикупљеног материјала – представе о митским бићима могу у основи свести на 

четворство које формирају натприродни ентитети из семантичког оквира 

карактеристичног за вилу, змаја/здухаћа, вештицу и вампира (уз надовезујуће представе 

што се наслањају на ове, елементарне митске ентитете, који међусобно уобличавају 

релације системског карактера). Другим речима, на основу ових истраживања, као и 

оних претходно спроведених на другим подручјима, јасно се формулише/намеће 

закључак о томе да наведени базични семантички комплекси/митски ентитети 

представљају јединствену целину, у смислу директног израза основних митско-

архетипских системских релација.22 (Наравно, изнесени увиди не могу бити детаљније 

разматрани у овом раду, чији су циљеви друге природе.) У складу с претходно 

изнесеним закључцима, сакупљену грађу је најлогичније представити управо 

базирајући се на предоченим семантичким комплексима. 

Горске виле. За Малисоре су, рецимо, карактеристичне представе о горским 

вилама (orte malit). По једном сведочењу, казивачица је својим очима гледала три 

горске виле. Једна је била у црном оделу од главе до пете, друга је била сва у белом, а 

трећа у црвеном. Другарице су јој рекле да се не плаши и да су то горске виле. Ово се 

догодило тачно у подне, када су селе да ручају. Виле су се појавиле у сред горске 

ливаде. Дошле су и шетале око оваца. Када су три виле прошле, једно јагње је кренуло 

за њима, али се после вратило. Изгледале су као лепе младе девојке и имале су по једну 

торбицу у руци; шетале су и играле. По овом казивању, оне се увек појављују заједно, 

по три у групи. Појављују се у подручјима високих планина. Најчешће нису радиле 

нешто лоше, већ су указивале на прави пут („иди овим путем, добро ће ти бити”) и 

пружале утеху („немојте да се страшите, ово је фино, ово ће бити добро”). Након што је 

видела горске виле и вратила се кући –  казивачица (Мара Никач) је пала у несвест. 

Двадесет и четири сата није могла да се освести. Сви су мислили да је мртва. 

                                                 
22 Уп. И. Тодоровић, Прилог реконструкцији базичног митолошког кода српске народне религије – 
митска бића Тамнаве; такође в. и претходну напомену. 
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 Виле одређују и судбину. Чим се дете роди, окупе се те три виле и одлуче коју 

судбину ће да му дају. Нека жена се породила, а мајка казивачице је чула виле како 

причају. Једна је предложила да му одреде да живи једну годину, друга је рекла да ће то 

дете или да поједе вук или да се утопи у води, а трећа је казала да неће бити тако, „него 

хоћемо да га печи змија и да живи један дан и да умре од змије”. По казивању, заиста се 

тако и десило. (Казивачица М. Никач тврди да јој је ово испричала њена мајка из Шаље 

у Албанији. Мајка Маре Никач је чула виле како ово причају, а није могла да то каже 

жени која се породила.) 

 Верује се да виле могу да чине и добре и лоше ствари, али да претежно чине 

добро. По казивању, виле одређују судбину и дан-данас, односно – када се роди дете, 

вила дође и одреди судбину. Ове виле имају везу с Богом, а Бог наређује вилама какву 

судбину коме да дају. 

 Горске виле се углавном виде дању, а ноћу се ретко виде. По речима Маре 

Никач – „сада горске виле више нико не виђа. Сад су улегле у нас, као и они лоши”. 

Када се некоме јави нека мисао која му стално долази на ум, „као да ти је речено 

нешто”, то је од горске виле.  

 Змај/дракуа (стандардно dragua). Када се роди неко дете које је силно, јако, каже 

се да је „као дракуа”. Дете се роди као дракуа, односно змајевит човек – дракуа настаје 

од деце која су рођена са кошуљицом. Дракуа је „највећи до бога” и верује се да он 

„може да ради све на бели свет – и добро и зло”. По једној представи, он има крила 

испод мишке, док друга представа наглашава његов огроман реп и велика уста. 

Забележено је и веровање да велика змија када пуно порасте постане дракуе. Реч 

„дракуа” се користи за означавање неког живог бића које је изузетно јако, а верује се да 

дракуа може да буде и мушког и женског пола. По једном казивању – он је имао 

изузетну снагу и њему ништа није могло да фали. По казивачици која се бави бајањем, 

Албанки муслиманки – њена баба по мајци, православка, родила је змаја. Кад је дете 

напунило годину дана, готово је било да полети. Видела га је једна жена из комшилука 

и он је на месту умро, јер змаја смеју да виде само родитељи. До тада су га крили 

годину дана. Да је полетео, он би долазио само ноћу, а дању би летео. По истој 

казивачици, њена мајка је родила сина са два срца. Он је био развијенији него сва 

остала деца. 

 Вештица/штрига. Штрига се појављује у виду пламена и може да уђе кроз 

кључаоницу у кућу. Био је обичај да се свакога јутра невести даје чешањ белог лука „да 

јој зле жене не би нешто урадиле”. Штриге су обичне жене које праве магије. По једном 

казивању, некада је било доста жена које праве магије, а сада их нема.  
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Штриге нападају децу. Нападају своју кућу и свој род, своју крв. Прича се да је једна 

вештица појела и попила своју родбину. Код Срба реч „штрига” означава немирну, 

враголасту девојку, слободног понашања.  

 Вампир. Вампири могу бити и мушкарци и жене. Поштен човек не може да се 

повампири већ само лош, јер земља неће да прими лоше људе. Да се човек не би 

повампирио треба да се дарује сиротиња за његову душу. Такође може да се повампири 

и онај ко је убијен недужан. Он се приказује на месту где је убијен; на том месту гори 

ватра. С друге стране, забележена је и представа како вампир може да буде добар и да 

подучава кућу у коју долази. 

 Друге представе о митским бићима (албанско говорно подручје). Враг/дреће 

(стандардно dreq). Осим наведених представа, забележене су и бројне представе о 

врагу/ђаволу, које су аналогне представама везаним за релацију Бог/бог – ђаво уочене 

код Срба, као и одговарајућим представама о приказањима (прикојасама, утварама).23 

Дреће/враг може да изгледа као обичан човек, али је у стању да мења изглед, на пример 

да избаци рогове. Другим речима – „једном изгледа као човек, а други пут као враг”. По 

причи, жена је три пута врага угурала у боцу и затворила чепом, а мушкарац за три 

године није могао ни једном да га стави. По једном казивању – сада је враг ушао у 

народ, а пре је било другачије. Говори се да је дреће/враг „на међи”, јер око тога се 

људи свађају. Дреће изгледа као нешто смешано, као разне животиње. Може да изгледа 

као риба, па после да се појави у облику врага. Може да поједе човека у сред воде. По 

једној представи, дреће/враг се „прави као друг, као анђео”. А после му изађу рогови и 

„иштети му се лице”. Он је „нешто најлошије на свету”. Постоји клетва са значењем 

„ђаво/дреће те изео”. Он улази у пећине у планини. Шета по шуми и планини, виче, 

дере се. Свакога уплаши. Може да се налази свуда. Његово име се не помиње, јер је то 

грех. 

Куљшедра. Малисори куљшедру на српском језику идентификују са аждајом. По 

једном казивању, куљшедра је била „нешто као крокодил”. Змај/дракуа, тј. онај који се 

родио са кошуљицом, једини је могао да води борбу са куљшедром. Може да буде и 

мушко и женско. Ако је мушко, воли све да прогута, а ако је женско хоће све да попије. 

Куљшедра је неприступачан, арогантан. За поједине казиваче, пак, куљшедра је само 

„нека змија”.  

Поређења ради, поменимо да су код Срба забележене представе о аждаји, коју су 

људи замишљали или као огромног даждевњака или као троглаву змију са јако великим 

                                                 
23 В. рецимо одредницу Ђаво у: П. Булат, В. Чајкановић, Митолошки речник, Српска књижевна задруга, 
Београд, 2007, 54. 
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трупом, а у новије време постоје и представе које изглед аждаје доводе у везу са 

крокодилом. Исто тако, неки аждају замишљају и као жабу са огромним зубима и 

очима. Такође су забележена и предања о змији која се, након што је ујела прву змију, 

претворила у троглаву аждају и завела данак да јој приносе људске жртве, као и о 

девојци која се претворила у аждају и настанила у језеру.24 

 Каркуланџа и Бока. Верује се да каркуланџа борави у реци. Сматрало се да не 

треба ићи близу реке, јер она може да ухвати за ногу и повуче у дубине, превасходно 

децу. По сродној верзији, када се неко приближи води, она извади маказе и вуче у воду. 

Велика је и не види се. Деца нису смела да прилазе води због ових прича. Бока. Бока се 

јавља ноћу. Децу су старији (уколико неће да спавају) плашили речима: бока чека па ће 

да те узме са собом. Веровало се да живи у мраку. Она је црна, велика, „не видиш је док 

не дође до тебе”. 

 Змија чуваркућа/роја. Она постоји, али се не види. Змија чуваркућа/роја не сме 

да се дира на свом имању. Један казивач је испричао како је имао добре комшије, 

Поповиће. Нашли су на прагу од врата змију. Казивач се вратио да узме колац да је 

убије, али му комшиница Зорка Поповић није дала, јер „она је бесник за твоју 

породицу, она је чувар куће”. И он је није убио, а змија се склонила. Након тога је 

никад више није видео. 

 Илустративне митске представе (забележене код становништва матерњег 

албанског језика). Наравно, као што је већ речено, осим претходних забележен је и 

велики број других традицијских представа са митским предзнаком, које се односе на 

различите аспекте народног живота и културе. Овом приликом навешћемо неколико 

посебно илустративних, уз подразумевајућу напомену да је реч само о фрагментима 

који упућују на знатно шири и сложенији етнографски и антрополошки контекст, за 

чије су расветљавање неопходне посебне студије. 

 Лечење од уједа змија. Занимљива је чињеница да се и дан-данас у појединим 

случајевима практикује лечење деце и људи од уједа змије тако што се оде жени која 

зна „речи од змија”. По казивању једне Малисорке, магијска формула коју она зна 

састоји се од девет речи. Треба је пренети оном ко то може да схвати, односно запамти 

одједном. Када се једном пренесе магијска формула, више та особа (која је пренела 

знање) не може да лечи. Једна старица је казивачици пренела то знање заједно са још 

четири девојчице, али су само она и још једна девојчица запамтиле ту поруку. 

                                                 
24 В. стилизоване приче, настале на основу изворних народних предања, „Плава из Блата” и „Плавина 
освета” у: Бранислав Оташевић, Савине стопе (легенде и приче из Васојевића), Ступови, Андријевица, 
1996, 53-55 и 62-64. 
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 Мушко-женски односи. По причању Малисора, некада се више ценио прст 

једног мушкарца него све жене у селу. Један мушкарац је некада имао право, ако је 

дрзак, да туче све жене у селу. Више се воле мушка него женска деца, а сматра се да је 

„боље једно мушко него педесет женских”. Некада је била трагедија када се роди 

женско дете. Када је женско мало, нико га не воли. Често жена и сада неће да пређе пут 

мушкарцу. 

 Крвна освета. Крвна освета не застарева, већ се преноси с колена на колено. Јер 

унук или син враћају крв, а по казивачима – то никад не може да ишчезне. Наиме, 

враћање крви не застарева и дужник и после сто година има право да врати крв. Један 

човек је осветио оца када је имао тридесет година, а имао је само три месеца кад су му 

убили оца. По једном казивању – „као што је било пре двеста година и сада је исто”. И 

данас људи потцењују онога ко није вратио крв. Понос је осветити убијеног рођака. 

Ономе ко се не освети кажу „да је мрцина, да не вреди ништа”. 

У „дан крви” рођак убијеног може да убије крвника (само њега) и он тада 

никоме не дугује крв, али то је само тог дана. По једном казивачу, Закон Леке Дукађина 

тачно прецизира шта се, како и када ради када је реч о крвној освети. Међутим, по 

њему, ипак постоје различита схватања закона крвне освете, што зависи од племена. И 

овде постоји изрека која каже „колико села толико обичаја”. 

 Зле очи. Мајка кад поврати дете на сису, то дете „кида очима” и може да урекне. 

По казивању – „и камен је пуцао од таквих очију”. А када се роди дете, пре него што 

напуни четрдесет дана, треба да му се ставе руке у брашно, како би му нокти падали 

сами, јер пре навршене године – ако се детету кидају нокти и оно ће кидати очима све 

што види. Ако неко зна ко има зле очи, треба да му узме нешто од одеће и да накади 

дете како не би умрло. Јер тада он не може ништа детету.  

Крстата гора. Малисори верују да када гром бије, највише пуца уз овце и уз 

„крстату гору”, тј. близу јеле, бора. Кад почне да грми и сева, узму један угарак из 

огњишта и баце напоље да стане олуја. Израз „крстата гора” у ствари означава 

четинарску шуму. 

 Тисово дрво. Тисово дрво не може да се користи за лек, ако га брат и сестра не 

„предворе” (треба да стоје поред дрвета) двадесет и четири сата на ногама, да не седну 

и не спавају. Тек онда то дрво важи као лек и ставља се детету под главу против урока. 

 Најзаступљеније представе о  митским бићима (српско говорно подручје). 

Претходно су изнесене митске представе које су забележене међу становништвом 

албанског матерњег језика, претежно међу Малисорима, уз неколико допуњујућих 

мотива забележених код Албанаца-муслимана. Као што је већ речено, сродни митски 
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обрасци уочени су и код становништва матерњег српског језика, при чему на овом 

месту (следећи већ предочену структуру излагања) износимо специфичне представе 

забележене искључиво код православаца, где је – на основу наших истраживачких 

увида – сачувано/присутно знатно више митских представа наведеног типа него код 

муслимана.  

 Виле. Виле су, по веровању, биле видовите. Сматрало се да су некоме помагале, 

некоме век продужавале итд. Биле су лепе и веровало се да су имале крила и прелетале 

просторе. Каже се „лијеп ко вила”. По једном казивању, оне су постојале пре него што 

су гусле урађене. Веровало се да су виле слушале гусле и уживале. Помагале су 

ратницима, болесницима и радницима. Ако је неко био зао и пакосан, вила је могла да 

му науди. По једном предању, неки младић који је био јединац („ништа лепше од њега 

није било”) стално је ишао код вила, у Вуксанов Крш. Када му је мајка рекла да се 

ожени, он је одговорио да неће живети ако се ожени („као да је имао неку вилу”). Када 

му је мајка довела девојку из познатог рода, следећег јутра, након весеља, нашла га је 

мртвог у кревету. Јер, ако се ожени онај ко је са вилом био, она му душу кида. По 

казивању, те виле су биле лепе, „али онај који је имао посла с вилом није могао да се 

ожени”. За виле и њихово деловање везују се разне локације, на пример Вилина пећина 

на Кучком Кому. 

Здуач/змај. „Здуач” се каже за некога ко је баксуз и наноси штету људима. По 

другом казивању, здуач је „онај човек који трпи а не испољава”, односно – „толико је 

јак да може свашта да уради”. Здуач је „нешто манито а јако”. Каже се и „види какав је 

здуач”, а по једном казивачу – то је погрдна реч за некога ко је надувен, чудног 

понашања. С друге стране, здуача казивачи описују и „као неког видовњака”, који може 

да прогнозира какво ће време бити, и томе слично. У Вранешкој долини се под називом 

„здуаћ” подразумева хитар и набусит човек, који брзо реагује и нервозно комуницира с 

људима, брзо доноси судове, при чему су ти судови преки.  

 Забележена је и представа о томе да је здуач човек „кога је правио змај”, 

односно – о томе да је змај отац здуача. Јак је и има натприродну моћ да „дисањем 

угуши саговорника”: излази му пламен из уста и гуши другу особу. Ако је женског 

пола, онда јој је мајка вила. Ово је у складу са веровањем да – уколико нека особа има 

натприродну моћ, онда јој је или отац змај или мајка вила. Забележено је и предање да 

је вила родила здуача. Веровало се да змај лети и живи у пећинама, као и да змајеви и 

виле грабе обичне момке и девојке.  

Здуач се рађа у кошуљици. Такође, распрострањено је веровање да се рађа са 

крилима испод пазуха. Ако му неки живи створ, осим родитеља, види крила, он умире.  
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У појединим варијантама, само мајка сме да му види крила. Обично кад мало поодрасте 

– он одлази из куће и живи по пећинама и шумама. Понекад остаје код куће и обично се 

креће ноћу; строго пази да му се крила не примете. Осветољубив је и ако му се неко 

замери постаје насилан, може да задави људе, да силује жене, краде стоку итд. Дакле, 

ако се са њим поступа лоше постаје изузетно лош, а ако му особа са којом се сретне 

укаже пажњу – постаје заштитник.  

 У Руговској клисури постоји место које се зове Гавран-гора и у тој Гавран-гори 

се налази једна пећина где је, по веровању, живео здуач. Овај здуач је давио стоку и 

отимао чобанице, доводио их у пећину и водио љубав са њима. Раширено је веровање 

да се здуачи крију у пећинама. Осим тога, станишта им се везују  за брда, изворе, 

пећине, непроходне шуме. По једном казивачу, од људи испод шездесет година мало ко 

зна нешто о здуачима. 

 Вештице. У претходним студијама је, пре свега у контексту проучавања 

етномедицинских веровања и обичаја, посебно наглашавана непосредна релација 

између различитих митских бића –  као носилаца одговарајуће „нечисте силе”, тј. 

негативне енергије – и настанка болести односно лечења.25 У контексту нашег 

теренског искуства током последњих година, посебно можемо издвојити веровање у 

вештице као илустративни пример једног од ретких очуваних, и још увек широко 

присутних, мотива овог типа, који директно сведочи о још увек живим сегментима 

народног памћења када је реч о митским бићима. Због највеће присутности и 

распрострањености (у тренутку наших истраживања) ових представа, навешћемо и већи 

број илустративних примера. 

 Тако је, рецимо, у околини Плава забележено веровање да се „оне претварају у 

свашта”, а четрнаестог марта се окупљају и иду да се купају под коло воденице, након 

чега се ту „саставе и играју коло”. По једном казивању, пет вештица („вјештица”) било 

је у Великој. Кад су играле коло скинуле су се голе и играле коло вештичино. А један 

Величанин се сакрио, украо њихову одећу и после бацио пред школу у Великој. Људи 

су мислили да је то Црвени крст. Након тога су вештице голе побегле кући. Такође, 

казивачи наглашавају и како „има попа и над тим вештицама”. Ако нека вештица 

досађује човеку, после чега се разболи итд., он треба да оде на девет извора, да узме 

воду са сваког извора и да је чува у кући. Након тога, та вештица не може да мокри („да 

пушта воду”) док јој неко не да нешто из те куће.  

                                                 
25 В. Љубинко Раденковић, Народна бајања код Јужних Словена, Просвета, Балканолошки институт 
САНУ, Београд, 1996, 35-36. Уп. И. Тодоровић, Народна медицина некада и данас, Зборник радова 
„Историја медицине, фармације и народне медицине”, Институт за савремену историју, Историјски 
архив „Тимочка крајина”, Београд – Зајечар, 2007, 222. 
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И после она дође, клања се и извињава; из те куће морају нешто да јој дају (со, брашно 

или хлеб) да би она могла да мокри. И сви су на опрезу да вештица нешто не украде, јер 

ако украде поново ће моћи да мокри, иначе би умрла. На тај начин, по веровању, људи 

могу да сазнају ко је вештица. По другој, сродној варијанти – колико год има извора у 

неком месту (најмање девет) – треба са сваког уточити у флашу по мало воде. Флаша се 

затвори и ако је нека жена вештица, она мора да да дође ујутру да моли да се отвори, 

јер иначе не може да мокри. Исто тако, верује се и да вештице могу очима да пресеку 

краву, а и данас – по казивачима – има таквих жена у Великој. Гатаре су носиле лук, 

конац и „штруглу” (посуду за млеко). 

 Вештице могу да се претворе у ваздух, да прођу кроз кључаоницу; тако је једном 

приликом неки човек оставио пепео у соби и остали су трагови стопала. Такође, верује 

се да вештица јаше пса. Вештицама се говори „не примила те земља”. Када би се 

вештице сахрањивале, породица би првог дана после смрти проналазила уваљен гроб; 

вештица потоне у земљу и сви знају да је сахрањена жена била вештица. И данас се 

каже: „Дабогда ти се гроб провалио”. 

По једном казивању – вештице су имале задатак да наметну свађу у породици, 

чак и смрт, односно да се уништи жив и здрав човек, да краве не дају млека, коњ да 

скаче – да се не да натоварити и појахати, стока да не да да се помузе, да волови неће да 

повуку, да излазе из бразде, да неће стока напред.  

 Жене које су врачаре називане су вештицама, односно – „вештица и врачара је 

исто, неко каже врачара, неко вештица”. Као што је већ речено, има и данас жена за 

које се сматра да су вештице. По једном казивању – ако се то утврди, онда читава 

породица буде изолована, након чега би она морала да каже да више неће тиме да се 

бави. Међутим, по казивачима, за разлику од старог времена данас нико не креће да 

хвата вештице.  

 Верује се да вештице јашу на вратилу у марту и договарају се коме ће зло да 

направе. Ако дођу до воде, уместо чамца се пребацују кором од јајета. Претварају се из 

једног облика у други и чине зла. По казивачима, у ово више верују жене него 

мушкарци. Могу да се претворе у змију, птицу, вука, лисицу итд. Долазе ноћу, куцају 

на прозор и зову жртву. Могу да затрују људе неким отровним предметом. Врх 

глоговог трна је отрован и најчешће тиме боду. Саме справљају отров. Могу да учине 

да козама и овцама пресахне млеко. „Задуну” коња или вола и они цркну. Или пак коњ 

или во добију натприродну моћ па са њима не може да се оре, не дају да се товаре. 

Убијају стоку, људе, децу. Када нека зла жена умре, причало се да се дешавало да се 

претвори у змију, птицу, неку наказу, након чега се четвороношке брзо изгуби. 
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Веровало се да може да се појави у виду светла и нестане. Обично вештица неку младу 

жену или невесту води преко дуге и она онда од жене постане мушкарац.  

 После смрти жене за коју се веровало да је зла ложила се ватра и држало се 

упаљено светло на улазним вратима куће – до четрдесет дана после смрти такве жене. 

На гувнима где се сматрало да се окупљају вештице – ложила се ватра. Сматрало се да 

жене нероткиње и жене удовице могу да постану вештице. Постоји веровање да се 

вештице окупљају током ноћи између тринаестог и четрнаестог марта. Да би се открило 

које су жене вештице, треба три пута обићи село ћутећи – не сме се ништа говорити док 

се све не заврши. 

 Вампир. Када је реч о веровањима у вампире, за нас су посебно занимљиве 

представе које повезују здуача и вампира. Другим речима, човек који се повампири у 

неким случајевима се изједначава са здуачем. Присутно је, наиме, веровање да вампир 

може да удахне снагу детету из своје породице, које тим путем постаје здуач. Циљ је 

био да се заштити његова породица, јер здуач постаје заштитник породице, у ужем 

смислу, или братства и читавог краја, у ширем смислу. С друге стране, по једном 

казивању, верује се да вештица може бити и обична жена и повампирена. 

 Друге представе о натприродним ентитетима (српско говорно подручје). 

Када је реч о српском етничком простору, осим наведеног митолошког логичког 

квадрата који повезује предочена митска бића „демонолошког типа”, такође се често 

сусрећу смернице које нас упућују на постојање још једног аналогног системског 

оквира. Наиме, осим наведених мотива/ентитета практично свуда се уочавају и 

представе везане за Бога/бога и његовог представника/свеца (најчешће св. Сава), при 

чему се ове представе често повезују или (у различитим крајевима) изједначавају, али 

ипак можемо говорити о два различита (мада међусобно повезана) семантичка 

комплекса, базирана на два базична натприродна ентитета.26 Исто тако, са подједнаком 

учесталошћу се срећу и представе о јунацима са натприродним својствима, а посебно 

наглашени херојски ликови су, без премца, Милош Обилић и Марко Краљевић. И у 

наведеном случају се, ипак, може говорити о два различита (иако непосредно повезана) 

семантичка комплекса тј. ентитета. Према томе, и на овом другом митском плану 

(аналогно првом, заснованом на релацијама вила – змај и вештица – вампир) такође 

можемо уочити једну врсту митолошког логичког квадрата, са назнакама које упућују 

на системску повезаност његових елемената. У складу с претходним, овде смо навели 

неколико илустративних примера из контекста дотичног, другог митолошког квадрата 
                                                 
26 Наведена проблематика биће разматрана у засебној студији. У ширем контексту, уп., рецимо, примере 
изнесене у раду: И. Тодоровић, Бог у предањима и веровањима становништва сврљишког краја, Етно-
културолошки зборник VI, Сврљиг, 2000. 
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– заснованог на митоисторијској семантици – и сродних веровања и предања 

(укључујући ту, пре свега, формално блиске митоисторијске представе о 

древним/ишчезлим народима и прастарим временима).  

Милош Обилић. Представе о Милошу Обилићу код српског становништва 

разматраних области представљају архетип јунака/хероја, којем се приписују и бројне 

натприродне особине, слично представама о Обилићу и Марку Краљевићу у контексту 

целокупног српског етничког простора. (На сличан начин, уосталом, и овде се говори о 

стопама коња Краљевића Марка и томе слично.) 

 Примера ради, забележено је предање о крилатом коњу у плавском језеру. Он је 

опасивао кобиле па их онда убијао, да се не би родио други такав коњ. Овај коњ се 

везује управо за Милоша Обилића, као „јунака над јунацима”. Такође постоји и 

предање о мајци која је сањала да ће родити сина који ће личити на Милоша Обилића, а 

да ће њена ждребица да ождреби крилато ждребе које ће постати бржи коњ од 

Милошевог Ждралина. По сну, њен син ће испод Комова поћи да предводи српски 

народ против Турака и да ослободи Србију, односно Косово и Метохију. Реч је управо 

о Карађорђу.27 

 Свети Сава. С друге стране, постоје бројна предања и легенде о светом Сави, 

који у овим представама има својства натприродног бића.28 Трагови светог Саве везују 

се за многа места, односно топониме, од извора и језера до стена итд. О томе сведоче, 

примера ради, називи као што су: Савине стопе, Савино око, Савина главица итд.29 На 

овај начин, читав простор Горњег Полимља и околних области сакрализован је, тј. 

                                                 
27 В. стилизовано забележена народна предања „Милошев Ждралин на Комовима” и „Мајчино 
сновиђење” у: Б. Оташевић, Савине стопе (легенде и приче из Васојевића), 36-38, 21-23. 
28 Ово је сасвим у складу са бројним примерима забележеним у другим српским крајевима. В. рецимо: 
Веселин Чајкановић, Свети Сава и вуци, у: Студије из српске религије и фолклора 1910-1924, Група 
издавача, Београд, 1994, 451. 
29 В. приче „Савине стопе”, „Савино камење”, „Савино око” и „Савина чесма” у: Б. Оташевић, Савине 
стопе. Примера ради, „на оном мјесту гдје је Свети Сава стајао остало је уцртано стопало његове десне 
ноге и урезан врх његовог штапа. Камен и данас стоји и мјештани знају да је у њега утиснут врх штапа 
светог монаха и његово стопало. Зато га чувају и показују малој дјеци говорећи им – 'Ово су стопе 
Светога Саве' „ (исто, 46). У причи „Савино око” – „ражали се светитељу на тежак живот рудара, па 
одложи свој монашки штап, окрену се пут истока и помоли господу за воду. Одједном гора задрхта и 
испод рударског окна земља се отвори и из њене утробе искуља вода као светитељско око бистра, хладна 
и питка. Створи се извор. Зачудише се копачи, гледаху смјернога човека који им за тежак рад воду 
подари, да се у сваком тренутку уморни могу напити и умити. (...) Народ тада прозва овај извор Савино 
око” (исто, 50). Затим, у причи „Савино камење”, говори се о томе како се, идући према Ридском кршу и 
Богићевици, свети Сава „одморио у селу Јаре са својом пратњом и загарима. И данас мјештани 
радозналим показују стијену на коју се светитељ опружио и посматрао оштре камене литице Виситора и 
водену стихију како гута варош и полако ствара језеро. То мјесто гдје је Свети Сава одмарао и клео 
Јануша зове се Савино камење, а на камену на којем се одмарао познају се отисци његовог тијела, шапе 
његових загара и стопе његових пратилаца” (исто, 47). У „Савиној чесми” – свети Сава је подигао „свој 
штап према небу окренувши се према истоку. Убрзо под старим храстом потече изобиље бистре питке 
воде. (...) Пошто су знали да једино светитељ има ту моћ да створи воду гдје он то хоће чесму назваше 
Савина чесма и извор и вир гдје је Лим текао миран и тих назваше истим именом. Тако се и једно и друго 
и данас зову” (исто, 52). 
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осмишљен, у складу са личношћу и деловањем светог Саве, као једног од кључних 

утемељитеља српског идентитета.  

Стари народи (Кричи, Мацуре, Букумири, Грци, Латини). Током наших 

истраживања, као што је већ наведено, уочене су и забележене представе о древним 

народима, међу којима су – узимајући у обзир резултате наших досадашњих 

истраживања – у севернијим областима (рецимо у Дољем Колашину) посебно познати 

Кричи, а у јужнијим (почев од Горњег Полимља) Псоглави. Ови називи су најчешће 

општепознати, али је у савременим околностима често (као у случају Крича) сачуван 

ипак невелики број представа које се за њих везују. Примера ради, за пргаве и мале 

људе се у Дољем Колашину (тј. у Вранешкој долини) каже – „кричкави”, по Кричима, 

„о којима су причали старији људи”, и тиме се казивања о њима завршавају. Међутим, с 

друге стране – када је реч о неким другим „древним народима” – сакупљени материјал 

може бити веома интригантан и подстицајан (у смислу даљих истраживања), а о чему 

нам недвосмислено сведоче и примери које ћемо навести. 

Тако се, рецимо, за Мацуре прича да су били велики ратници. Живели су на 

врховима планина (постоји и Мацурско гробље у Горњим Грудицама у Грочаници). 

Сејали су раж, тј. „бијела жита” (раж, овас, хељда). Жене су имале металне чешљеве за 

чешљање. Нестали су, „не зна се где су отишли и када”. Забележено је и предање да су 

на Љубану, на Комовима, живели Мацуре. По казивању, и сада постоје остаци зидина 

за које се сматра да су њихове. У то време кад су они живели није падао снег на 

Комовима. И када је пао првио снег, они су послали некога да види шта је, и тај човек 

је рекао – „нешто бијело кида тијело”. На планини Лиси, по казивању, Мацуре су 

оставили статуу у облику лисице, и после много времена неки њихов потомак је дошао 

и узео ту статуу, а унутра је било сакривено злато. 

Букумири су, по предању, људи који су преварили ђавола. Они су били лукави и 

сналажљиви. Постоји Букумирско језеро, а такође и презимена са овом основом 

(рецимо Букумировић). Нововиће у Горњој Рженици су звали Букумире. 

О Грцима се прича да су дошли у ове крајеве, и када су заорали прву бразду (у 

мају) орање се смрзло, након чега су они отишли и рекли да ту нема услова за живот. 

По другом предању, Грци су из ових крајева побегли због заразних болести. За стара 

гробља се користи назив „грчко гробље”. Назив „Латини” се користи за католике 

(Малисори сматрају да је одредница „Латин” за њих погрдна). Исто тако, помињу се и 

Латинска гробља (рецимо у Велици, код Вукадиновог потока). 

 Псоглави. Знатно више представа – у односну на претходно поменуте „древне 

народе” – забележено је о Псоглавима, који су „живели у нека давна времена”.  
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По једној од њих, Псоглави су живели око Комова, односно око Букумирског језера на 

Комовима. То су били људи чија глава подсећа на псећу, односно – „глава им је била 

различита од људске и подсећала је на главу пса”.  Псоглава је било и у Шекуларским 

планинама, али су нестали – „не зна се зашто”. По једном предању, код Букумирског 

језера су се посвађали Букумири и Псоглави, и после тога су Псоглави нестали. Они су 

живели по планинским колибама од дрвета, примитивним начином живота. Били су 

виши растом, али плашљиви. Нападали су само у групама, никад појединачно. Од 

обичних људи су бежали у планине. Јели су живо месо и нису кували. Крили су се у 

стенама и пећинама, у савардацима. Хранили су се коренима биљака. С друге стране, 

помиње се и да су сејали хељду, раж и овас. 

 Када је казивач Бранислав Оташевић питао на Шекуларским планинама старе 

људе ко је градио „грмуше” (камење скупљено на гомилу), односно ко је скупљао то 

камење, један (Милован Спалевић) је одговорио „прво Мацуре, па Псоглави, па ми”, 

док је други (Лазо Томовић) рекао „прво псоглави, па Мацуре, па ми”. За Псоглаве се 

везују и називи појединих места у широј околини; рецимо, у селу Лопате, код Лијеве 

Ријеке, налази се брдо Псоглав. 

 Илустративне митске представе (српско говорно подручје). У складу са 

претходно образложеном структуром изночења грађе, остаје нам да наведемо још 

неколико карактеристичних митских представа, превасходно у вези са сагледавањем 

релација између становништва српског и албанског језика. Истовремено, на овај начин 

се додатно илуструје разматрани контекст и упућује на слојевитост народних веровања 

и представа становништва овог краја. 

 Змијари. Прича се да постоје људи који могу да сазову змије. Један човек из 

Андријевице је око себе могао све змије да окупи. Он је умео да изговори бројаницу за 

змију. Претпоставља се да је то знање оставио свом сину, јер сматра се да се знања овог 

типа преносе са колена на колено, и најчешће се верује да се могу пренети само једној 

особи. Такође се сматра да већина кућа има домаћу змију и ако се убије та змија онда 

„човека бије баксуз”. Сведочења о змијарима су забележена и код Албанаца.  

 Крвна освета. Код Срба су представе о крвној освети данас много мање 

присутне него код Албанаца. Међутим, и овде су забележени случајеви који сведоче о 

егзистенцији одговарајуће (можемо рећи племенске) свести, односно о необичној 

виталности овог обичаја. Наиме, доста казивача знало је да исприча о неком 

конкретном случају, везаном за њихов род или комшилук. Примера ради, једно такво 

казивање сведочи о крвној освети извршеној над братом жене која је издала рођака 

казивача Аустро-Угарској војсци. (Приликом одступања Аустро-Угарске војске, жена 
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која је издала је кренула да бежи са њима, али ју је стигао њен муж са комитама и 

одсекао јој дојке, нос и уши, оставивши је тако рањену. Један комита се вратио и убио 

је да се не мучи.) 

Зле очи. Забележене су бројне представе и веровања о злим очима, од којих су 

многа општепозната. Примера ради, кад одојче престане да сиса па га мајка поново 

врати на груди то дете „оком кида” и постаје кобно по околину. Претходно смо навели 

исте примере забележене код Албанаца. 

Поменимо и то да се – у случају када нека жена види стоку и после тога дође до 

неких негативних последица – сумња да је она вештица, што је један од илустративних 

примера повезивања представа о вештицама са веровањем у зле очи. Наиме, за вештице 

се везује моћ урицања, и оне се често поистовећују са особама са злим очима, односно 

– верује се да је „раније било жена које су имале зле очи”, и које су могле да урекну 

мушкарца. Онда се он разболи, осећа умор и изгуби говор. Обичај је да се увек каже 

„машала” како се не би урекло, тј. – када се види нешто лепо, онда се каже та реч 

против урока. 

 Крстата дрва. По народном веровању, смрча и јела су православна дрва јер 

имају крст, а буква је турска јер је чворновата и има широку круну, што се повезује са 

бројношћу народа. Смрча је племенита и дозвољава да се обрађује, док се буква тешко 

обрађује, што се поистовећује са Турчином, као човеком који је спреман да учини зло. 

 Значај вука. Ако су деца умирала, људи су провлачили децу кроз вучји зев 

(„вучји зјев”), односно кроз вучја уста, да би преживела. По казивању, један човек кога 

је мајка родила кроз вучји зев добио је име Вук (Вук Вучетић). И код Албанаца је једно 

од честих имена Ујк („вук”), а ова имена су се давала како би  се вучја снага и 

отпорност пренели на дете. 

Дивљи људи. У предањима се помињу и „дивљи људи”. На пример, ако се 

правилно не слави крсно име доћи ће дивљи људи који учине неку штету, или на 

усевима или на стоци, донесу неку болест и томе слично. У Горњем Полимљу се 

причало о дивљим људима, али без ближе одреднице одакле долазе и где су се 

појављивали. Ово предање се, у извесном смислу, може повезати са представама о 

Псоглавима и другим „древним народима”. 

Завршни осврт. На самом крају, још једном треба подсетити на специфичности 

и јединствене околности идентитетских одређења у Горњем Полимљу и околним 

областима, о чему смо претходно већ довољно говорили. С друге стране, када је реч о 

митским представама, након наведених карактеристичних примера – који квалитативно 

илуструју обимну грађу сакупљену током претходних теренских истраживања – 
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можемо закључити да постоје јасне паралеле између наведених представа, односно 

митских бића становништва различитих матерњих језика (српског и албанског), на 

простору Горњег Полимља и околних области, што се надовезује на чињеницу да је 

читаво подручје северне Албаније некада чинило јединствену целину са другим 

српским областима.30 Осим тога, наведена блискост паралелно (не негирајући 

претходну тврдњу) сведочи и о чињеници да постоје архетипски митски и културни 

обрасци који се на идентичан начин испољавају унутар различитих традиција и 

култура. 

У претходним радовима наглашавана је чињеница да смо у разматраним 

областима констатовали поједине веома архаичне, али и извесне „ултрамодерне” 

тенденције. Примера ради, у областима Плава и Гусиња, за које се често везују 

представе о „забачености” и изолованости, среће се и мноштво савремених предања 

везаних за веома удаљена подручја, због великог броја исељеника који одржавају везе 

са родним крајем, и који уносе нове елементе у свакодневни живот и искуства.31 С 

друге стране, као што је јасно већ на први поглед, и традиционални контекст је овде 

изузетно присутан, тако да смо – осим примера које смо већ навели – и у овим 

крајевима констатовали велики број древних представа (рецимо из етномедицинског 

контекста), при чему је занимљиво да српско православно становништво највећу 

вештину владања магијским, а пре свега црномагијским знањима, приписује 

Албанцима. У вези с овим, треба још једном нагласити и да је код малобројних 

католика-Малисора забележено реално присуство специфичних древних образаца и 

веровања, какви се данас тешко могу пронаћи на српском говорном подручју, 

превасходно у вези са некдашњим племенским устројством и схватањем света (у овом 

смислу би истраживање данашње северне Албаније, као подручја интензивних српско-

албанских преплитања и мешања током векова, представљало приоритет), уз већ 

помињану релативну очуваност система веровања у митска бића и етномедицинских 

представа, пре свега код жена. Наравно, ови процеси памћења традиције данас 

доживљавају тешко премостиве препреке, везане за непосредни контакт са изазовима 
                                                 
30 Наиме, „северна Албанија је 11-15. века била у саставу српске средњовековне државе, док је у 14. веку 
српска власт била проширена на целу Албанију” (М. Ј., М. П., М. Ђ., албанско-српски односи, у: 
Енциклопедија српског народа, Завод за уџбенике, Београд, 2008, 12), при чему су „јасну етничку 
границу између српског и албанског народа, до краја 17. века чиниле реке Црни и Велики Дрим” (исто, 
12). Ислам је „омогућио трајност колонизације Албанаца у Старој Србији, која се у јачој мери јавља од 
краја 17. века, као и у 18. и 19. веку. Она је у условима дегенерације класичног турског феудализма била 
праћена насилним отимањем земље од аутохтоног српског становништва, његовим протеривањем, 
исламизацијом и албанизацијом” (исто, 12). 
31 Проблему миграција у разматраном подручју већ дуго времена је актуелан. В. рецимо (из перспективе 
старе више од тридесет година): Момчило Гогић-Лутовац, Проблеми савремених спољних миграција на 
примјеру општина Иванград, Плав и Рожаје, Гласник Етнографског института САНУ XXIV, Београд, 
1975. 
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савремене технолошке цивилизације, као и за измештање млађег становништва из ових 

области у далеке, урбане центре. 

 Код муслиманског становништва (и српског и албанског језика) забележен је 

значајно мањи број представа о митским бићима него код православаца и католика – 

услед чега се у раду нисмо усредсредили на овај аспект културе разматране области – с 

тим да је овде уочено мноштво веровања из етномедицинског оквира, превасходно када 

је реч о специјализованим појединцима, народним лекарима. [Поменимо и то да је у 

наведеном контексту посебно занимљив однос доминантног исламског религијског 

концепта и народне праксе врачања и бајања, која – као најчешћу магијско-ритуалну 

праксу – познаје „женске чини”, за које се верује да их подмећу жене. Такве су, 

примера ради – у Горњем Ибру – „од кукавице суза (ларва од инсекта која личи на 

сузу)”, „од лејлека (ждрала) кост”, „зарђали катанац”, нешто што је посечено, длаке с 

главе, крв од жене која се породила („пометина”), длака са водопуса (женског полног 

органа) итд.] 

 У виду кратког закључка можемо још једном нагласити чињеницу да Горње 

Полимље са околним областима представља сасвим јединствено подручје када је реч о 

шароликости идентитетских, али и митских представа, које – и поред очигледних 

редукованости – упућују на изузетно жив (као што је у свом раду наговестио и Ненад 

Макуљевић)32 сакрални организам, где је малтене сваки камен семантички маркиран, 

поседујући јасно наглашена комуникацијска својства.33 Историја овог краја сведочи о 

бројним сакралним грађевинама и центрима, односно о изузетно сложеној сакралној 

свести која је доследно пројектована и на микро-план, у виду различитих обележја (од 

стена, пећина, шума до извора, језера итд.) непосредно повезаних са знаменитим 

историјским личностима, херојима и свецима.  

                                                 
32 Рад Ненада Макуљевића Визуелност и култура сећања у Горњем Полимљу изложен је на научном 
скупу „Горње Полимље и Пештер од антике до новог века (социјална, економска и верска кретања)”, 
одржаног 27-29 новембра 2009. године, и требало би да се налази/појави у овом броју Милешевских 
записа. 
33 Наиме, „за религиозног човека, простор није хомоген, он има прекиде, пукотине: постоје делови 
простора који су квалитетно различити од  других. 'А Бог рече: не иди овамо. Изуј обућу своју с ногу 
својих, јер је мјесто гдје стојиш света земља' (Друга књига Мојсисјева, III, 5). Постоји, дакле, свети, и 
према томе, 'јаки', значајни простор, али постоје и други, не-посвећени и, дакле, без структуре и 
постојаности, једном речи: аморфни простор. Још и више: за религиозног човека ова просторна не-
хомогеност испољава се у његовом искуству као опозиција између светог простора, јединог који јесте 
стварни, који постоји стварно, и свог осталог безобличног простора који га окружује. Рецимо одмах да 
религиозно искуство нехомогености простора представља првобитно искуство, слично искуству о 
'оснивању Света'. Притом није реч о теоријској спекулацији, већ примарно о религиозном искуству, које 
претходи свакој рефлексији о Свету. Дејство прекида у простору управо омогућује оснивање света, јер 
открива 'сталну тачку', централну осу свих будућих оријентација” (Мирча Елијаде, Свето и профано, 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2003, 75-76). 



25 / 26 

 У овом раду су пре свега назначене извесне тематске целине – које су предочене 

одвојено, као две најинтригантније категорије/димензије савремене културе овог 

подручја. С друге стране, њихово потенцијално семантичко обједињавање и 

аналитички заоштрено додатно разматрање, сасвим директно иницира већ наслов наше 

студије. Прави изазов за наредна етнолошко-антрополошка истраживања – уз 

одговарајуће додатне, сложене анализе – представља управо могућност даљег 

продубљивања односа митских представа и идентитета, тј. описивање и сагледавање 

манифестација њихових прожимања. Другим речима, као приоритет се намеће покушај 

непосредног сагледавања начина на који митско и идентитетско ступају ступају у 

везу, односно – начин на који митови формирају, трансформишу и уоквирују 

идентитете. У контексту карактеристика Полимља и околних области, управо овај 

тематски оквир се показује као посебно привлачан.  
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РЕЗИМЕ 
 

МИТСКЕ ПРЕДСТАВЕ И ИДЕНТИТЕТ У ГОРЊЕМ ПОЛИМЉУ И 
ОКОЛНИМ ОБЛАСТИМА 

  
 

Област Горњег Полимља, заједно са околним крајевима, изузетно је занимљива 

за етнолошка разматрања, између осталог и због тога што је веома мало или нимало 

истраживана у периоду након Другог светског рата. Најновија истраживања, 

спроведена након вишедеценијске паузе, непосредно су указала на значај наведеног 

простора, у смислу праве лабораторије за проучавање идентитета, али – такође се 

показало – и митских представа. Наиме, и када је реч о митским аспектима духовне 

културе, ово подручје исто тако представља специфичан и посебно инспиративан 

полигон за истраживање, пре свега када је реч о српско-албанским паралелама, односно 

релацијама и прожимањима, али и када је реч о преисипитивању извесних општих 

теоријских модела. 

У складу са наведеним разлозима, у овом раду пажња је усмерена управо на 

идентитет и митске представе – као, дакле, на културне категорије чије се истраживање, 

али и преиспитивање, показало посебно плодоносним са етнолошко-антрополошког 

становишта – са нагласком на одговарајућем квалитативно-илустративном изношењу 

изабране теренске грађе са овог подручја. Поменута грађа представља само мали део 

укупног теренског материјала, предочавајући тек уводни и општи пресек његове 

многоструке сложености. Наравно, она истовремено рађа и читав низ нових питања тј. 

подстицаја за даља трагања и сложене научне анализе, сасвим у складу са чињеницом 

да је тешко пронаћи овакав трезор разноликости и митских идеја на једном месту – као 

што је то случај у Горњем Полимљу и околним областима. 

 

Ивица Тодоровић, 

Етнографски институт САНУ 


