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ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ НАРОДНЕ МЕДИЦИНЕ 
На примеру савремене етнографске грађе из Србије и Црне 

Горе* 
 
 

У раду се разматра присуство веровања из оквира традиционалне народне 
медицине у савременом контексту, односно манифестне форме и степен очуваности 
различитих давнашњих етномедицинских идејних образаца код данашњег 
становништва Србије и Црне Горе. Коришћена је етнографска грађа из области које су 
до сада врло мало истраживане, пре свега подаци који су током 2005. године 
забележени на територији Тамнаве, Горњег Полимља (пре свега плавско-гусињска 
област), Горњег Ибра (околина Рожаја) и Црне Траве. Истраживањима су обухваћене и 
различите етничке групе, а нагласак је, пре свега, стављен на однос традиционалних 
система веровања, религијских идеја и савремених трансформација ових образаца. 
 

Кључне речи: народна медицина, древни и савремени контекст, етнографска 
грађа, неистражена подручја, трансформације. 
 
 
 Уводни осврт. Полазне одреднице. Досадашња теренска етнографска 
истраживања традиционалне духовне културе у различитим областима Србије и Црне 
Горе, која су посебну пажњу посветила народној медицини магијског и религијског 
карактера, као и бројна истраживања других аутора1, омогућавају нам да се усмеримо 
на покушај конструкције једне врсте општег сажетка (на одговарајућој територији) 
основних тенденција и категорија карактеристичних за народну медицину данас. 

Када је реч о бављењу овом проблематиком, пре свега треба приметити да је 
народна медицина на српском етничком простору и данас заступљена у великој мери, 
али више у виду предања него као конкретна медицинска или ритуална пракса. Од 
првих записа о етномедицини ових простора и од непосредно усмерене студије Владана 
Ђорђевића (објављене 1872. године и писане на основу етнографске грађе, пре свега, 
Вука Врчевића, Јосифа Панчића, Милана Милићевића, и сопствених записа)2 до 
данашњих дана забележена је обимна грађа, која је само делић онога што се може 
пронаћи на терену, у свим деловима српског етничког простора. Разноврсност и 
обимност ове грађе (и поред очигледног осиромашења, о чему ће такође бити речи) још 
увек је такве природе да захтева константно теренско истраживање и записивање. 
Другим речима, у савременим околностима управо контекст народне медицине 
представља један од најживљих и најприсутнијих аспеката традиционалне духовне 
културе, у себи сажимајући и многе друге димензије традиционалне духовности, с 
обзиром на то да су болест, здравље, смрт и лечење оне универзалне антрополошке 
категорије које су присутне у свим манифестацијама народног живота. 

                                                 
* Текст је резултат пројекта бр. 147020: Србија између традиционализма и модернизације: 
Етнолошка/антрополошка проучавања културних процеса у Србији, који финансира МНЗЖС РС. 
1 Видети: Љубомир Андрејић, Прилог библиографији народних медицинских обичаја код југословенских 
народа, Етноантрополошки проблеми, монографије, књ. 10, Београд, 1990. В. такође радове који су у 
новије време објављени у научним часописима За здравље и Тимочки медицински гласник (в. Mirjana 
Milićević, Spisak radova iz istorije medicine objavljenih u časopisu „Timočki medicinski glasnik”, Timočki 
medicinski glasnik 29, Zaječar, 2004). Од наших радова в., пре свега: Ивица Тодоровић, Прилог проучавању 
народне медицине у области Тамнаве, Гласник Етнографског института САНУ L-LI, Београд, 2002-2003. 
2 Владан Ђорђевић, Народна медицина у Срба, Летопис Матице српске 114, Нови Сад, 1872, 1-2. В. и: 
Владан Ђорђевић, Јован Валента, Питања за скупљаче грађе о „народној медицини”, прештампано из 
Архива Српског лекарског друштва, Београд, 1874. 
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 Наиме, бројна истраживања спроведена у различитим областима (у Тамнави, 
Црној Трави, Горњем Полимљу, Горњем Ибру; затим у околини Сврљига, Звоначке 
Бање, Старе планине, Чачка, Зајечара, Јадра, Дурмитора итд.)3 упућују на закључак да 
ова област народне духовне културе на српском етничком простору представља један 
од најочуванијих подсистемских сегмената, по бројности сачуваних различитих 
веровања и одговарајућих митских контекста, ритуала и магијске праксе. Проучавајући 
народну медицину, у стању смо да допремо, с једне стране, до изузетно древних 
митско-ритуалних образаца и сценарија, а с друге стране до сагледавања савременог 
оквира трансформација веровања, магијске и обредне праксе, односно целокупног 
концепта доживљавања стварности. У непосредној вези с овим можемо навести речи 
Владана Ђорђевића који (у 19. веку) констатује да је проучавање народне медицине 
“доиста достојна мета да заинтересује свакога радника на пољу проучавања народних 
особина, да ентузијазмише пријатеља науке онолико колико је преко нужно да се за тај 
посао заузме”4. Иако на први поглед изгледа парадоксално, слична је ситуација и данас, 
с обзиром на савремени значај народне медицине у контексту проучавања манифестних 
израза савремене духовне културе како Срба тако и суседних народа, који често деле 
велики број заједничких етномедицинских образаца.5 

Народни лекари у контексту сучељавања православно-хришћанских и 
претхришћанских/нехришћанских/парахришћанских слојева народне религије.  

У претходно наведеном контексту је од великог значаја и питање односа 
православно-хришћанских и претхришћанских/нехришћанских слојева народне 
религије (на српском етничком простору)6, које је посебно заоштрено на примеру 
„народних врачара-лекара” што у својим областима имају (или су имали) улогу високих 
духовних ауторитета (нпр. Пера Светац у Тамнави, Борко Травар у сврљишкој области 
или Града Врачар у области Црне Траве), тј. на примеру личности натприродних моћи 
код којих се одлази по савете сваке врсте и помоћ у невољи7. Осим ових случајева, и у 
другим истраживаним областима имали смо сличне ситуације присуства члана 
заједнице који има издвојену улогу општенародног лекара и видовњака (понегде ужива 
и статус „здухаћа”), што лечи и травама и магијским путем, а такође и пророкује и 
                                                 
3 Главни казивачи: за област Тамнаве – Саша Ситарица (Ваљево, 1980, живи у Слатини), Десанка 
Павловић (Памбуковица, 1931, удата у селу Чучуге, девојачко презиме Ђорђевић), Озрен Томић 
(Докмир, 1927), Јелисавета Томић (Памбуковица, 1932, у. Докмир, дев. Капетановић), Маринко Илић 
(Трлић, 1938); за област Црне Траве – Иван Војиновић (Златанци, 1924), Томислав Несторовић 
(Златанци, 1938), Слободанка Славковић (Горњи Струмићеви, 1950, дев. Јовановић), Слободан 
Славковић (Горњи Струмићеви, 1943), Велибор Миладиновић (Црна Трава, 1971); за област Горњег 
Полимља – Захид Лалић (Богајић, 1939), Ибро Рековић (Плав, 1941), Милица Кнежевић (Новшићи, 1947, 
дев. Вучетић), Борислав Кнежевић (Новшићи, 1936), Нуо Шаљанин (Брезојевица, 1929, живи у Гусињу), 
Хана Шаљанин (Груда, 1956, у. Гусиње, дев. Беришај), Рок Паљушевић (Цијевна, 1918, живи у Гусињу), 
Хасан Дервишевић (Грнчар, 1937), Паша Дервишевић (Гусиње, 1947, у. Грнчар, дев. Никочевић); за 
област Горњег Ибра – Мехмедин Чоловић (Бишево, 1944), Зада Хаџић (Рожаје, 1924, дев. Сутовић), 
Ибрахим Хаџић (Рожаје, 1944) итд. Наглашавамо да неки од ових казивача мањи део времена проводе у 
родном крају, где су и затечени током истраживања, а већи током године у великим градовима у којима 
су (били) запослени (нпр. Иван Војиновић у Нишу). 
4 В. Ђорђевић, н. д., 3. 
5 Наравно, разматрање наведене проблематике захтева засебан простор и додатна истраживања. В. радове 
посвећене народној медицини код муслимана српског језика и Албанаца у: Љ. Андрејић, н. д. Исто тако, 
разматрања општег словенског и индоевропског контекста такође захтевају посебну и другачије 
усмерену студију. Поменутим аспектима компаративне анализе на овом месту нећемо се бавити. 
6 Упоредити: И. Тодоровић, Хришћанска и претхришћанска димензија литија, Гласник Етнографског 
института САНУ LIV, Београд, 2006 (у штампи). 
7 О наведеним личностима забележили смо значајне информације, интервјуишући велики број казивача. 
О Пери Свецу в. детаљније у: И. Тодоровић, Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве, 
151-152. Као што је Пера Светац општепозната личност у Тамнави, тако је и Града Травар (Врачар) 
свима познат у области Црне Траве, а о њему су, као и о Сврљижанину Борку Травару, писале и новине. 
И за Граду и за Борка Травара се везује и надимак Врачар, пошто се обојици у веровању народа 
приписују разноврсне натприродне моћи, од видовњаштва до поседовања биљке расковникa и слично. 
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решава питања од суштинског значаја за живот заједнице. Овакви универзални народни 
лекари имају и своје женске пандане, видовите жене и бајалице, најчешће у области 
источне Србије (с тим што и овде, наравно, примећујемо разлику између некадашњих и 
савремених образаца; на основу наше етнографске грађе можемо навести илустративне 
примере, рецимо, „баба Анице” из Црне Траве и младе „видовите Славице” из Тамнаве, 
код које, по њеном сведочењу, срећемо прастари „шаманистички образац” постојања 
теже болести у детињству, након чега се појављује дар видовитости)8. Карактеристично 
је да поменути народни лекари у већини случајева  упућују своје пацијенте и 
следбенике на цркву, с тим што они хришћанску веру и духовност најчешће 
доживљавају на свој, магијски начин, што наравно изазива огорчење (а никако 
захвалност) представника цркве9. 
 Општи прелиминарни увиди. Процеси усложњавања и редукције. Када је реч 
о савременој очуваности система веровања и магијско-ритуалне праксе везане за 
народну медицину, треба истаћи да су и код православних Срба и код других етничких 
и конфесионалних група које смо проучавали уочени слични процеси (у вези са 
етномедицином) и магијско-ритуални обрасци. Другим речима, и унутар српског 
етничког простора и на његовим границама забележена су бројна веровања везана за 
народну медицину, која управо ову област народне духовности представљају као један 
од (квантитативно) најочуванијих трезора прастарих образаца10. С друге стране, 
трансформацију некадашњих облика најчешће срећемо у виду укључивања релативно 
нових или сасвим нових елемената у прастаре обрасце митског и магијског мишљења, 
од кафе до часовника, при чему је најчешће промењена само форма. Исто тако, сасвим 
очигледна је (и поред очуваности у односу на неке друге аспекте традиционалне 
духовне културе – поменимо само знатно осиромашење и смањење броја обичаја 
везаних за главне народне празнике) и наглашена редукција некадашњих сложенијих 
система, али и повезивање са многобројним медијским преосмишљавањима 
етномедицине, при чему настају другачији облици и контексти. У овом, другом смислу 
можемо говорити и о супротној тенденцији усложњавања традиционалног 
етномедицинског система, тј. о процесу настанка нових комплексних система 
веровања, инспирисаних медијским представљањима других традиционалних и 
савремених система идеја и веровања везаних за лечење и здравље11. 
 У сваком случају, оно са чим смо се суочили током теренских истраживања 
недвосмислено нас уверава у сврсисходност и неопходност даљег, континуираног 
прикупљања етнографске грађе, с обзиром на (с једне стране) још увек значајно 
присуство незабележеног материјала, као и с обзиром на савремене процесе 
трансформације који заслужују да буду примећени, уз чињеницу да су уочени и 
одређени сасвим непознати аспекти народне традиције што су упутили на извесне до 
сада недовољно проучене околности и законитости функционисања митског мишљења 
и народне културе у целини.  

                                                 
8 О поменутој Славици в. у: И. Тодоровић, Прилог проучавању народне медицине у области Тамнаве,152. 
Наравно, можемо навести велики број сличних примера и у давној прошлости и у садашњости.  
9 У вези с овим, могао би се навести велики број текстова православно-хришћанског усмерења, 
објављених у различитим часописима и књигама. Када је реч о етнолошком контексту в. Љубинко 
Раденковић, Бајалице и црква, у: Народна бајања код Јужних Словена, Просвета, Балканолошки 
институт САНУ, Београд, 1996, 30-31. 
10 Током 2005. године вршена су истраживања у области Горњег Полимља и Горњег Ибра која су, осим 
православних Срба, обухватила и припаднике муслиманске и католичке вероисповести, албанског и 
српског језика. Разговарано је са великим бројем казивача, што је било довољно да се дође до 
одговарајућих општих закључака и да се успоставе релације у односу на општи српски контекст. 
11 Медији су постали саставни део опште и културне стварности и у сеоским срединама, тако да се 
приликом теренских истраживања може наићи и на очигледне примере мешања савремених представа 
различитог порекла. 
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Овим се такође пружају и бројни докази у прилог побијања у последње време 
присутних теза о несврсисходности етнографских истраживања и преформулацији 
етнолошко-антрополошке науке (као науке која се превасходно бави традиционалним 
културама, а у складу с чим је на известан начин супротстављена и процесима 
глобализације) у правцу социологије и искључивог проучавања савременог и урбаног 
културног контекста12. Ради илустровања и поткрепљења претходно изложених општих 
констатација можемо изнети бројну изузетно занимљиву грађу из различитих 
области13. С друге стране, даље студиозно прикупљање етнографске грађе је неопходно 
и због процеса наглашеног изумирања и преосмишљавања елемената целокупне 
некадашње традиционалне духовности, тако да, због старости последњих баштиника 
ове пред(високо)технолошке цивилизације, логично је закључити како ће, уколико се 
овакво записивање не обави управо сада, многи значајни фрагменти ове прастаре 
културе заувек нестати14.  
 Нови и стари појавни облици. Посебно значајно је обратити пажњу и на 
поменуту чињеницу да су присутни и нови појавни облици који у потпуности 
ревитализују народну медицину као саставни део актуелне друштвене стварности. 
Наиме, као што је већ поменуто, за савремени период карактеристично је присуство 
елемената различитог порекла, при чему традиционална веровања ипак опстају и 
добијају нову форму, обогаћену системом веровања који уобличавају књиге, часописи, 
телевизија и нови облици усменог предања. Примера ради, систем веровања у лековите 
изворе није нестао, већ је напротив попримио општи карактер, превасходно у смислу 
омасовљења веровања у општи идејни контекст на којем се заснива. Тако, на пример, 
на извор звани Савине воде у селу Одмење код Ушћа долазе (као на неку врсту 
ходочашћа до места од суштинског значаја, додатно симболички маркираног 
нетакнутом природом) људи не само из свих делова српског етничког простора већ и 
знатно шире (међу њима има и муслимана, као и припадника других вероисповести, из 
готово свих европских земаља), у складу са веровањем да ова чудотворна вода лечи од 
свих болести. И на интернету се могу, уосталом, пронаћи бројна сведочења људи који 
су користили ову воду и који на поменути (медијски) начин исповедају своја искуства 
оздрављења и фасцинираности њеним моћима15. Медијске могућности интернета 
проширују до неслућених граница дејство и присуство традиционалних система 
веровања, односно савремених манифестација древних кодова мишљења и религијских 
идеја16. Сличан је случај и са многим другим изворима и местима којима се придаје 
исцелитељски карактер, а последњих година присутна је значајна ревитализација 

                                                 
12 Као карактеристичан пример могу се навести поједини радови из зборника Етнологија и 
антропологија: стање и перспективе, Зборник Етнографског института САНУ, Београд, 2005. 
13 Последњих година је од стране већег броја аутора у низу радова предочен изузетно обиман 
етнографски материјал, настао на основу непосредних теренских истраживања, прeдстављајући многе 
сасвим нове димензије традиционалне кулутре Срба и околних народа. Као карактеристичан пример 
могли бисмо, рецимо, навести радове Д. Златковића, истраживача источне Србије, међу којима се налази 
и доста података везаних за народну медицину. В., примера ради: Драгољуб Златковић, Људско и 
животињско у народној медицини пиротског краја, За здравље VII, Зајечар, 2001. 
14 У овом контексту можемо навести пример одржавања традиционалног ритуала литијског опхода у 
оквиру сеоске славе, који је континуирано трајао до забране након Другог светског рата. Током 
истраживања од 1997 до 2003. извршена је реконструкција овог ритуала, путем бројних разговора са 
најстаријим казивачима. Међутим, већ данас већина ових казивача више није међу живима. В. И. 
Тодоровић, Ритуал ума - Значење и структура литијског опхода, Посебна издања Етнографског 
института САНУ 53, Београд, 2005, 136-139. 
15 В. бројне одреднице, па и узбудљива сведочанства што се (путем интернет-претраживача) могу 
пронаћи у вези са чудотворном Одмењском тј. Савином водом. 
16 Уп. Љиљана Гавриловић, Етнографија виртуелне реалности, Гласник Етнографског института САНУ 
LII, Београд, 2004. 
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веровања везаних за сакралне објекте, пре свега манастире, у складу са процесима 
повратка хришћанској традицији и духовности17. 
 Заједно са усложњеним савременим системима веровања општег карактера и 
одговарајућим сакралним објектима (који имају традиционални предзнак и порекло), 
етнографска теренска истраживања пружају податке и о истрајавању бројних образаца 
који имају само локални карактер, као што је случај, на пример, са извором из атара 
села Гулијан (Сврљиг), по имену Лековник, који има улогу сакралног места исцељења 
само за локалну заједницу, и није изашао из оквира локалног контекста и одговарајућег 
система веровања и ритуалне праксе, који се за њега везују18. Исто тако, бројни древни 
обичаји још увек истрајавају у локалним микроконтекстима, представљајући 
регионалне ритуалне изразе традиционалне културе у изумирању или трансформацији.  

На пример, у области Тамнаве још увек је обичај да када се вода извуче из 
бунара и донесе у кућу, треба пре него што се пије да се мало „узбурка”, односно „узме 
се лонче и мало преспе”. То се ради ујутру, јер се мисли да је вода жива и да треба да се 
„пробуди” пошто је ноћу спавала. Другим речима, непробуђена она је истовремено и 
нездрава. Раније се свако јутро извлачила вода из бунара, и очигледно је да је овај 
обичај повезан са наведеном праксом, при чему коришћење воде из чесме само по себи 
утиче на његово губљење. Међутим, с друге стране, постоји већи број аналогних 
обичаја који су у одређеном облику сачувани, најчешће у форми веровања да се нешто 
„ваља” или „не ваља”19. У вези с претходним било би и веровање да „не ваља ноћу пити 
воду”, по свему судећи, дакле, у складу с контекстом „спавања” и „буђења” воде. 
Наравно, и друге елементарне силе су посматране као живе, земља или ватра, на 
пример20, а ове идеје су у савременом контексту често (у појединим, специјализованим 
часописима) посредно повезане или помешане са веровањима других, удаљених 
народа, превасходно у вези са различитим концептима протока и усмеравања животне 
енергије (концепти биоенергије, радиестезије, фенг-шуија, пране и кундалини, 
„змајевих бразда” итд.)21. 

Исто тако, треба нагласити и чињеницу да је претходни обичај (тј. веровање) 
забележен од веома младог казивача заинтересованог за етномедицину и 
традиционална знања, а и неретко је током различитих истраживања долазило до 
ситуације да се обимна етнографска грађа сакупи током разговора са младим 
казивачима (којима је, често, неко из најближег окружења пренео дотична 
традиционална знања и вештине)22. Ово преношење „с колена на колено” (и 
одговарајућа примена пренесених знања), по дефиницијском принципу „знање гатања 
се строго крије и преноси само на умрли час, јер када неко то пренесе другоме он губи 
моћ”, по свему судећи данас је знатно ређе него раније, али је занимљиво да још увек 
опстаје (у различитим формама) као живи аспект народне традиције23. 

                                                 
17 У етнолошком и етномедицинском контексту манастири, иако често помињани, нису довољно 
разматрани. Од новијих етнолошких радова в., рецимо: Snežana Šaponjić-Ašanin, Lečenje u manastirima, 
Timočki medicinski glasnik 29, Zaječar, 2004. 
18 У источној Србији је веровање у лековите изворе опште распрострањено. В. Дејан Крстић, Култни и 
лековити извори Горњег и Средњег Тимока, Етно-културолошки зборник III,Сврљиг, 1997. 
19 В., на пример, приличнио опширан попис оваквих веровања („џаис” у локалном контексту) у области 
Горњег Ибра (Рожаје) у: Ibrahim Hadžić, Džais je i nije džais kod rožajskih muslimana, Rožajski zbornik 11, 
Rožaje, 2002. 
20 Уп.: Ласта Ђаповић, Земља – веровања и ритуали, Посебна издања Етнографског института САНУ 39, 
Београд, 1995, 131-157. 
21 У Србији је током последњих двадесетак година излазио, и још увек излази, велики број часописа који 
се баве наведеним темама, промовишући их на различите начине и утичући на велико занимање 
читалачке публике. 
22 У овом конкретном случају реч је о Саши Ситарици из села Слатина (Уб), рођеног 1980. године. 
23 У сличном контексту је занимљиво навести примере преузимања „знања” односно специфичне 
способности комуницирања са „оностраним” (тј. са мртвима), које се, по различитим казивачима, такође 
преноси директним контактом, и при чему се строго води рачуна ко може а ко не може да преузме ово 
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 Илустративни примери из различитих области – упоредни контекст. 
Специфична веровања из Тамнаве. У контексту илустровања односа древних и 
савремених елемената и система веровања, потребно је навести неколико 
карактеристичних примера различитих веровања и радњи, које се користе како ради 
оздрављења, тако и да би се нарушило здравље. Рецимо, као посебно упечатљив и 
индикативан може се навести пример из области Тамнаве, где се дешава да када краву 
уједе змија неки зову ветеринара, а неки зову људе који знају да одброје против 
змијског уједа. Наиме, сматра се да змија сиса краву, а многи тврде да су то и видели. 
Наведена вештина одбрајања се преноси с колена на колено и мора да се саопшти 
невенчаној особи, како би се постигао одговарајући резултат. Неки људи знају да 
одбрајају у случају уједа једне или две врсте, док поједини знају да одбрајају од уједа и 
девет врста змија. То веровање је толико уврежено у народу у околини Уба да се људи 
деле на „ветеринаре” и оне који верују у одбрајање. У овој области је изузетно живо не 
само веровање у моћ одбрајања, већ су поред тога сачувани и многи други древни 
обичаји и веровања, иако су тамнавска села на само шездесетак километара од 
Београда. Одбрајање на животињама је овде још увек уобичајена пракса. По једном 
казивању – „човек из Слатине је одбројио на псу којег је ујела змија и прошло га је”. 
Такође се верује да одбрајање „може да делује и на човеку”, али се „данас нико не 
усуђује да проба”, очигледно у вези са (ипак прихваћеном) медицинском 
информисаношћу која утиче на дефинисање оваквог поступка као високо ризичног. 
Идеје везане за одбрајање и одговарајућу магијско-ритуалну праксу су непосредно 
повезане и са другим системима веровања у натприродне појаве и натприродна бића. 
Тако је у Тамнави забележено и веровање да они људи који знају да одбрајају знају и да 
дозову змије, с тим што те змије нису стварне, већ су привиђења, пошто оне могу да се 
појаве и усред зиме, и на асфалту и тамо где нема рупе. У Тамнави су, такође, у 
изузетно великом броју (у савременим контексту) забележена и веровања у дејство 
клетви и у разне облике сличних активности ради пребацивања извесне врсте негативне 
енергије на жртву. На пример, присутно је веровање у клетву белуцима. То је „клетва за 
највеће непријатељство”, и у околини Уба се најчешће примењује због земље, јер је 
овде земља „нешто најцењеније”. Обично старија жена која „зна да куне” стане у њиву 
која је спорна, расплете косе, узме два белутка и за сваку изговорену клетву (на пример 
„дабогда немао среће”, „црко, обесио се” и слично), удари једном белутак о белутак, 
при том ређајући клетве наглас у виду нарицања. Када то заврши узме камење и баци га 
у њиву онога кога куне. По свему судећи, изузетно древне ритуално-магијске облике 
примећујемо и у гатањима усмереним против туђе деце, што је и са етичког становишта 
изразито болна и сасвим нехришћшанска појава24. На јајету се нацртају неки 
неразумљиви знаци, „нешто као клинасто писмо”, и јаје се закопава у башту онога на 
кога се односи проклетство. Један дечак у Радуши, чија је мајка стално проналазила 
јаја, имао је „због тога озбиљних психичких проблема”. Разноврсна веровања у посебна 
енергетска својства природних ентитета и објеката, који на различите начине утичу на 
здравље и срећу (у оквиру концепта свеопште повезаности ствари и појава), такође је 
свеприсутна и данас. На пример, у Тамнави се верује да када гром удари у неки објекат 
(кућу, шталу итд.), онда на том месту, тачно тамо где је ударио гром, постоји у земљи 
на дубини коју нико не зна, и до 5 метара, игла (метална, сребренаста) на коју гром 
удара после 6 година на исто место уколико ту иглу не ископају и баце. То људи 
ископавају када гром удари близу куће. Ако гром удари у шуми или ливади не дира се, 
јер ту не прави велику штету.  

                                                                                                                                                         
знање; по једном казивању, жена из околине Крагујевца је ову способност наследила од оца, коме је 
способност пренела нека жена која је дошла „чак из Босне”, како би управо њему (тј. само њему) пренела 
ову способност. 
24 Разматрање распрострањености и општег карактера ове изразито неетичке (ужасавајуће, а опет 
свеприсутне) појаве свакако заслужује посебан осврт. 
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Ако гром удари у кућу или шталу, сруши кућу и запали је, онда траже и копају велику 
рупу све док не нађу иглу. Та игла је, по веровању, веома танка, величине прста.  
 Осврт на примере из Црне Горе. Веровања забележена у области Тамнаве 
показују опстанак различитих идеја и активности древног карактера, које улазе у 
етномедицински оквир и које су и даље присутне и поред релативне близине Београда, 
слично као што су многи аспекти традиционалне духовне културе још увек заступљени 
и у селима у сасвим непосредној близини готово двомилионске престонице25. С друге 
стране, у областима Плава и Гусиња, за које се често везују представе о „забачености” и 
изолованости, среће се мноштво савремених предања везаних за удаљене контексте (по 
једном запажању, „они причају о Бруклину као ми о Ужицу”), због великог броја 
исељеника који одржавају везе са родним крајем, и који уносе нове елементе у 
свакодневни живот и искуства. С друге стране, и традиционални елемент је овде 
изузетно присутан, тако да смо и у овим крајевима констатовали велики број древних 
веровања из етномедицинског контекста, при чему је занимљиво да српско православно 
становништво највећу вештину владања магијским, а пре свега црномагијским 
знањима, приписује Албанцима26. У вези с овим, ваља поменути и да је код католика 
Малисора забележено реално присуство специфичних древних образаца и веровања, 
какви се данас тешко могу пронаћи на српском говорном подручју, превасходно у вези 
са некадашњим племенским устројством и схватањем света, али је примећен и богат 
систем веровања из етномедицинског контекста, пре свега код жена27. 
 Шаролико мноштво веровања и ритуалних радњи забележено је и код 
муслимана из области Рожаја, превасходно од стране специјализованих појединаца, 
народних лекара28. И овде је такође посебно занимљив однос исламског религијског 
концепта и народне праксе врачања и бајања, која познаје као најчешћу магијско-
ритуалну праксу „женске чини”, за које се верује да их подмећу жене, као: „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) итд29. 
 Расковник. Посебно треба обратити пажњу и на значај митског биља (типа 
расковника), као и других митских ентитета (вештице, виле итд.) у етномедицини, 
односно у контексту разматрања очуваности и трансформације појединих 
етномедицинских мотива. Наиме, у савременом етномедицинском контексту присуство 
ових митских ентитета је, по свему судећи, знатно мање него што је то било у дубљој 
прошлости, при чему су се веровања у многобројна митска бића, констатована у 
ранијим периодима, готово или сасвим изгубила30.  

                                                 
25 В. Милина Ивановић-Баришић, Календарски празници и обичаји у подавалским селима (рукопис настао 
на основу магистарске тезе, припремљен за штампу). 
26 На пример, казивачи из села Новшићи (у близини Плава) посебно су инсистирали на овој 
карактеристици Албанаца. 
27 Постоје планови да се у наредном периоду спроведу и опсежнија истраживања међу малисорским 
становништвом. 
28 У овом смислу карактеристичан пример представља Мехмедин Чоловић (Бишево, 1944), травар и 
свестрани познавалац народне медицине, од кога смо забележили низ специфичних етномедицинских 
знања и веровања. 
29 На овом месту такође можемо упутити и на специфичан феномен одлазака припадника других 
вероисповести (превасходно хришћана) код муслиманских хоџа, који лече путем записа и, по веровању, 
поседују дар видовитости и комуницирања са оностраним. Тако су забележени примери да су људи који 
су ишли код медијума што делују у „хришћанском контексту” (уз молитве и хришћанске симболе) од 
стране њих били упућени да се за своје излечење обрате хоџи. 
30 У прилог додатног документовања наведене чињенице можемо навести мноштво примера, од самодиве 
до чуме, урока итд. Примера ради, Милан Ђ. Милићевић у 19. веку наводи бајање из Ниша „од ограме”, 
где се појављују митска бића „доњоземци”, који кидају човеку „дирку по дирку”, након што га је његов 
анђео-чувар напустио (М. Ђ. Милићевић, Живот Срба сељака, Српски етнографски зборник, књ. 1, 
Српска краљевска академија, Београд, 1894, 291-292; Љ. Раденковић, Народна бајања источне и јужне 
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Међутим, поједине митске идеје овог типа су се ипак очувале, и у том смислу можемо 
навести пример расковника као изузетак у односу на процесе редукције, пошто ова 
митска биљка, у оквиру савременог система веровања из склопа трагања за златом, 
представља део изузетно живог и разгранатог митолошког система посебно израженог 
на подручју источне Србије. Као и за целокупни митски систем повезан са трагањем за 
златом, и за расковник се везују многобројна предања, приче и веровања, од којих 
значајан део представљају сведочанства казивача која описују савремени контекст, 
односно на живописан начин спајају древне и савремене митолошке представе31. У 
етномедицинском оквиру, расковник је од посебног значаја као биљка која не само што 
отвара сва врата и помаже у проналажењу злата, већ исто тако лечи и све болести (иако 
је ова његова димензија знатно слабије изражена од прве). С обзиром на то да здравље 
и богатство (контекст злата) представљају универзалне људске вредности односно 
стремљења, логично је и то да су се управо ови аспекти традиционалне духовне 
културе (етномедицински контекст и митски систем у вези са златом) сачували више 
него многи други, као и да, на особен начин, и даље представљају живе митолошке 
појаве.  

Вештице. У етномедицинском контексту је у претходним студијама посебно 
наглашавана непосредна релација између различитих митских бића, као носилаца 
одговарајуће „нечисте силе” тј. негативне енергије, и настанка болести односно 
лечења32. У том смислу, у оквиру нашег теренског искуства током последњих година, 
можемо посебно издвојити вештице као илустративни пример једног од ретких 
очуваних, и још увек широко присутних, мотива овог типа. Тако је, рецимо, у околини 
Плава забележено веровање да се „оне претварају у свашта”, а 14. марта се окупљају и 
иду да се купају под коло воденице, након чега се ту „саставе и играју коло”. По 
казивању, пет вештица („вјештица”) је било 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 воде са сваког извора и да чува ту воду у кући. 
После тога, та вештица не може да мокри („да пушта воду”) док јој неко не да нешто из 
те куће. 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. Исто тако, верује се и да вештице могу 
очима да пресеку краву, а и данас има таквих жена у Великој. За вештице се везује моћ 
урицања, и оне се често поистовећују са особама са злим очима. 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. Када се види нешто лепо, онда се каже та реч против урока. Оне могу да се 
претворе у ваздух, да прођу кроз кључаоницу; један човек је ставио пепео у собу и 
остали су трагови стопала. Такође, вештица јаше пса и иде да се купа на коло од 
воденице. Вештицама се говори „не примила те земља”. Гатаре су носиле лук, конац и 
„штруглу” (посуду за млеко). 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”33. 

                                                                                                                                                         
Србије, За здравље IV-V, Зајечар, 1999, 76). Ради илустрације овог митолошког контекста в. и: Даница 
Ђокић, Лечење болести које изазивају демонска бића у Звижду, За здравље VII, Зајечар, 2001. 
31 В. И. Тодоровић, Митско злато, Братство X, Београд, 2006 (у штампи). 
32 В. Љ. Раденковић, Народна бајања код Јужних Словена, 35-36. 
33 Уп.: Н. П., Вештица, у: Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник, 
Етнографски институт САНУ, Интерпринт, Београд, 1998, 92-94. 
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 Илустративни примери из Црне Траве. Област Црне Траве такође је посебно 
карактеристична када је реч о специфичном прожимању “старог” и “новог”, односно о 
прожимању искустава локалног становништва и исељеника у друге области који ипак 
константно одржавају везу са матицом. Ово подручје пружа непоновљиво искуство 
сусрета (током теренског истраживања) и са екстремно урбаним и са потпуно 
архаичним идејним системима и веровањима на истом простору34. Посебно занимљив 
је, још увек савремени, култ локалног видовњака-исцелитеља, који најчешће има статус 
универзалног лекара и учитеља, донекле слично примерима који се могу пронаћи у 
древним друштвима и заједницама35. Наиме, у области Црне Траве најпознатији 
народни лекар је чувени Града Травар (Градимир Ђокић) из места Прочоловце. Он је, 
по причама бројних казивача, видовит и лечио је травама људе из свих крајева бивше 
СФРЈ („Доста види и доста зна”; „Био сам код Граде Врачара; знаш ли ти колико он 
зна? Све зна! Он зна како се зове чија жена; био сам комуњара, али од тада верујем”.). 
Било је случајева, по казивању, да неко некоме нешто уврача, али би то Града Врачар 
„повратио”, после чега се све многоструко враћало оном ко је то урадио. Града Врачар 
је чак говорио људима и колико ће да живе. Једном приликом је нашао неким људима 
изгубљеног сина који је био у некој секти („рекао је и улицу и број и зграду и нашли 
сина”). У сличном контексту се у овој области помиње и некадашња бајалица „баба 
Аница”, која би, као што је већ речено, могла да илуструје женски пандан у народу 
развијених представа о народном лекару. Наиме, Аница Војиновић је бајала и „она је 
била бабица за четири махале овде”, односно у Златанцима, Горњим Струмићима и 
околним засеоцима, чиме је јасно изражен и територијални карактер њеног дејства. 
Чим се нека „снаша” порађа звали су „баба Аку”, која је на свом ормару на посебном 
месту држала пребијени срп и пола литре љуте ракије (за дезинфекцију), и чим би је 
позвали ишла је на порођај. Она је са успехом порађала, а исто тако је од разних трава 
правила мелеме за лечење рана. Поред тога, гасила је и угљевље; ако неко некога 
урекне позивали би њу да помогне („она у чинију хладне чисте воде узима жар тј. 
угљен и баје”; по казивању њеног унука Ивана Војиновића „угљен се стави у воду и 
пршти, а она чинијом баје; ако угљен пршти онда има урока; после бајања она даје 
урекнутом да три пута попије по мало воде и да се том водом умије”). У Црној Трави је, 
као и у другим областима српског етничког простора, опште распрострањено веровање 
у људе са злим очима, од којих се заштита такође тражила код врачара и 
врачева/народних лекара („једна жена је имала такве очи да сам ја склонио унуке и 
рекао: 'Бели лук ти у очи, воденично коло на врат'; и кад јој то кажеш, пресечеш је и 
она не може да урекне”)36. Предочени друштвени и идејни контекст у којем је деловала 
„баба Аница” данас је у Црној Трави практично неостварљив с обзиром на изузетно 
слабу насељеност овог подручја, које се углавном попуњава током лета, када у своје 
викендице, или током зиме празне куће, долазе људи пореклом из овог краја, 
формирајући специфичну рурално-урбану мешавину, у сваком случају засновану на 
животним схватањима и навикама потпуно другачијим од оних у којима је деловала 
„баба Аница”. Међутим, као што смо видели на примеру Граде Травара, измењена 
друштвена и популациона форма не мора да значи укидање институције 
традиционалног народног лекара, чије се чувење, услед постојања бројних медија и 
усмерености становништва на разне друге области, може проширити до изузетних 
граница37 (али уз неизоставни нагласак на специфичном локалном контексту, који 
                                                 
34 „Честа померања – од одласка у печалбу па до трајних исељавања у долину Мораве и у Шумадију – 
карактеристична су за овај печалбарски живот и становништво” (Сима Николић, Црна Трава, Гласник 
Етнографског института САНУ XXVIII, Београд, 1979, 89). 
35 Уп., рецимо, са разноврсним примерима из контекста древног народног лекарства изнесеним у: Mirča 
Elijade, Šamanizam, Matica srpska, Novi Sad, 1985. 
36 Уп.: Н. П., Зле очи, у: Српски митолошки речник, 200. 
37 На пример, казивачи из места Горњи Струмићеви су нам, приликом разговора, показали и чланак из 
новина о овом народном лекару; в. напомену 7. 
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управо даје легитимитет „традиционалности”, односно настављача древних знања и 
традиција, протагонистима ових савремених култова). 
 Завршна разматрања. Структурни оквир и могућности даљих истраживања. 
После изношења илустративних примера који из различитих углова осветљавају 
разматрану проблематику, битно је, у виду једне врсте општег закључка, додатно 
подвући да традиционална народна медицина у себи обухвата древне системе 
веровања, у непосредној вези са најбитнијим животним околностима, и да је то један од 
основних узрока њене виталности, трајања и очуваности, односно њене разгранатости и 
присутности у различитим областима традиционалне културе. Међутим (треба додатно 
нагласити, у облику дигресије), и поред привидне многострукости и разноликости, ова 
веровања заснована су на малом броју базичних идеја и структурних образаца, који се 
могу представити и као јединствени текст што у себи спаја основне категорије значења, 
и у виду математизованих формула. Ове базичне структурне матрице у ствари одређују 
начин функционисања магијског мишљења карактеристичан за „магијску 
етномедицину”38. 
 Другим речима, наша теза је да облици традиционалне народне медицине 
магијског карактера имају јасно уочљиву базичну структуру, до које се може доћи на 
непосредан и научно утемељен начин, уз коришћење два основна међузависна 
структурна модела, који се могу дефинисати као примарни језички и примарни логички 
модел, и на које се могу свести основни структурни обрасци различитих магијских 
формула39. 
 На пример, магијска етномедицинска формула за лечење брадавица може се 
сажето анализирати, почев од разлагања на базичне одреднице из тзв. примарног 
језичког модела, на следећи (овде упрошћено и само илустративно предочени) начин: 
одређени човек који има брадавице (ко + какав), уколико жели да  се излечи (што), 
након што угледа млад месец (када), тамо где се задеси (где) треба да зове тј. тражи 
(шта/вербални контекст) да му се донесу сито и чаша воде (шта/предметни 
контекст). Ова чаша воде се сипа на сито (шта/делатни контекст) и перу се руке 
испод њега – „где су брадавице ту мораш да переш” (како), након чега оне нестану 
(шта/финални делатни контекст). Док се перу руке изговори се „иди, јаду” 
(шта/вербални контекст). На овај аналитички систем надовезује се анализа 
семантичког кода (разоткривање значења поменутих магијско-ритуалних синтагми у 
одговарајућем традицијском контексту) и општи  формални оквир из тзв. примарног 
логичког модела, чиме се комплетира структурни аналитички приступ проучавању ове 
проблематике и долази до структурно-семантичке реконструкције конкретне магијске 
формуле40. 
 Осим наведене димензије етномедицине, односно њене структуре, следећи 
поделу коју користи Милорад Драгић можемо говорити и о аспектима што су 
засновани на митско-ритуалним контекстима и сценаријима, као и на религијском и 
емпиријском контексту41. У овом смислу је, пре свега, потребно разликовати магијско 
мишљење и одговарајући етномедицински контекст од религијског мишљења и 

                                                 
38 Ауторов рад Структура магијског мишљења у народној медицини саопштен је на XI научно-стручном 
скупу „Историја медицине и народне здравствене културе”, одржаном 2004. године у Београду (в. 
сажетак у Тимочком медицинском гласнику 29, Зајечар, 2004). Проширена верзија овог рада биће 
објављена у наредном периоду. 
39 О наведеним моделима односно специфичним структурним матрицама в. у: И. Тодоровић, Ритуал ума 
– Значење и структура литијског опхода, поглавље VIII; исти, Митска истина Срба – Анализа митских 
сагледавања улоге и значаја српског народа, Звоник, Београд, 2005, поглавље VII.2. 
40 Као што је већ наведено, о овоме ће знатно више речи бити у раду посвећеном искључиво базичним 
структурним обрасцима магијског мишљења у народној медицини. 
41 В. Милорад Драгић, Етномедицина, Етноантрополошки проблеми, Монографије, књ. 16, свеска 1, 
Београд, 1991, 40-41. Драгић, у ствари, посебно наглашава поделу на: магичну, анимистичну, религиозну 
и емпиријску медицину. 
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народне медицине која се заснива на православно-хришћанској традицији. Пре свега, 
ова разлика се односи на етички оквир, што је посебно назначено у магијским радњама, 
у првом реду оним усмереним против других чланова заједнице, при чему се етичка 
мерила уопште не узимају у обзир као важна за постизање успеха. С друге стране, 
лечење засновано на православно-хришћанској традицији као одлучујући фактор 
успеха узима у обзир управо етички контекст, односно да ли је нешто урађено у складу 
са моралним начелима и Божијим заповестима, при чему се болесник за исцељење 
обраћа Богу и свецима а не (као у случају примене магијског и анимистичког концепта 
стварности) безличној магијској сили или натприродним бићима претхришћанског или 
нехришћанског/парахришћанског порекла42. 
 На основу одговарајућег истраживачког увида закључујемо да савремени 
етномедицински контекст на српском етничком простору посебно карактерише 
проблематизација наведеног односа магијског и религијског мишљења, као и 
поменутог нехришћанског и хришћанског контекста, у складу са нестанком ранијег 
комунистичког државног уређења и успостављањем нових идејних, идеолошких и 
друштвених околности. Ово је посебно битно нагласити услед досадашњег, због 
одговарајућих политичко-идеолошких услова, искључивог усмерења етнолошко-
антрополошких истраживања на претхришћански и нехришћански карактер народне 
традиције, чиме је пренебрегаван изузетно значајан део народне духовности и чиме се 
добијала једнострана слика приликом тумачења општег контекста, а пре свега када је 
реч о народној религији43. Будућа истраживања свакако би морала да се знатно више 
позабаве наведеним темама. Наиме, болесници и данас масовно одлазе у манастире и 
цркве, на црквишта, манастиришта и друга посвећена места, целивају мошти и обраћају 
се свецима ради оздрављења. Тако је било и у прошлости. Посебан значај у процесу 
оздрављења придаван је крсту и светој води, лежало се у време „великог входа”, 
опасивале су се цркве, одлазило се код свештеника у односу на које су примењивани 
различити поступци, спавало се у манастиру и заветовало свецима, а српски манастири 
су, као што је документовано, и некада, као и сада – може се рећи поново – па и знатно 
више, имали статус најзначајнијих места тј. објеката  исцељења44. 
 Уместо резимеа. Основни циљ овог рада био је да се – не запостављајући оно 
што је раније написано – превасходно на основу досадашњих непосредних,  сопствених 
теренских етнографских истраживања (за разлику од синтеза које настају првенствено 
на основу коришћења литературе) изведу одговарајући општи закључци о народној 
медицини данас, на  примеру истраживачког узорка са територије Србије и Црне Горе. 
Другим речима, намера рада је да укаже на поједине опште смернице које произилазе 
из онога што се може приметити непосредним теренским посматрањем и 
истраживањем (на бази једног атипичног али врло индикативног културолошко-
географског узорка), уз свесно „дистанцирање” од других облика тј. извора сазнања45. 
 У складу с тим можемо, у виду извесне врсте резимеа, још једном приметити 
како у односу на стање што нам је познато из литературе (којом је континуирано 
обухваћен период претходна два столећа)46, долазимо до закључка о присуству за 
данашње услове значајног броја изузетно битних, мада често изолованих, сегмената 
народног памћења, али и о великој редукцији степена сложености и очуваности 
древних аспеката народне медицине и одговарајуће праксе. 

                                                 
42 Хришћански религијски концепт веровања у свемогућег Бога поништава могућности магијског дејства 
за оне који живе у складу са одговарајућим хришћанским начелима и истински верују. 
43 В. И. Тодоровић, Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, Етнологија и 
антропологија: стање и перспективе, Зборник Етнографског института САНУ 21, Београд, 2005, 156. 
44 В. знатан број радова који су се бавили наведеним аспектима народне медицине у: Љ. Андрејић, н. д. 
45 Као што је већ речено, истраживања су обухватила велики број области, уз разговоре са више стотина 
казивача. Нагласак је стављен на резултате истраживања вршених 2005. године. 
46 В. радове и одреднице на које смо упутили у напоменама. 
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 С друге стране, услед ширења тзв. алтернативне медицине (којом се баве и 
поједини, редовни и тиражни, специјализовани часописи), често испреплетене са 
народном, долази до супротног процеса усложњавања појединих облика традиционалне 
народне медицине, али најчешће са значајним дисконтинуирајућим искораком из 
традиционалног контекста47. 
 Међутим, и поред значајне редукције облика и садржаја традиционалне народне 
медицине, ова област народне духовне културе још увек представља инспиративно 
подручје за истраживаче, превасходно имајући у виду оне аспекте традиције који се 
преносе као тајна или ексклузивна знања48. Уосталом, чак и као у знатној мери 
редукована и „изгубљена”, ова грана традиционалне духовне културе је сачувала више 
древних садржаја у односу на многе друге аспекте народне духовности, још увек се 
итекако примењујући као доследно пренесени или трансформисани (наравно, само у 
облицима који „теоријски” дозвољавају промену, подразумева се да облици који се 
строго чувају као тајна тешко подлежу трансформацији) систем традиционалних знања 
и вештина. Разлог томе је, као што је већ указано, чињеница да традиционална народна 
медицина у себи обједињује (с обзиром на то да се бави здрављем, односно једном од 
базичних митских релација живот – смрт)49 целокупност традиционалних знања и 
система идеја, обухватајући „широк појам и опус народног лечења, везаног, поред 
осталог, за народне обичаје, обреде, веровања и празноверице (врачања, бајања, 
гатања), народну мистику, култна места, изворе, градине, воде, воденице, раскрснице, 
остатке старих цркава, богомоља и др.”, а „лек за разне болести тражио се свуда где се 
по чувењу може 'наћи'”50. Другим речима, „народна медицина је део традиционалне 
културе, која је ишла у наслеђе с колена на колено, ширећи се неограничено, 
покривајући широке просторе”51. 
 Утемељеност категорија здравља и лечења како у базичним културним 
обрасцима тако и у савременој општераспрострањеној масовној култури52 на врло 
специфичан начин пружа могућност за додатно усложњавање и наставак трајања 
традиционалне народне медицине, али не више као масовног и општепознатог, већ као 
ексклузивног система знања којим владају појединци (али на начин другачији него у 
ранијим, традиционалним друштвима). У сваком случају, и прожимање различитих 
облика етномедицине и алтернативне медицине у ширем смислу, представља логичан 
„наставак” традиционалне медицине у савременом контексту.  
 

Ивица Тодоровић 
Етнографски институт САНУ 

 

                                                 
47 На овај начин долази до специфичних сажимања; в. садржаје бројних часописа који се баве 
алтернативном медицином и сродним начинима лечења (Биље и здравље, Исцелитељ, Магично биље, 
Здрав живот итд.); в., примера ради, схватања о „усклађености научних, традиционалних и 
алтернативних сазнања о здрављу и лечењу” у чланку: Нада Мијатовић, Начин лечења – лични избор 
(разговор са др Вуком Стамболовићем), Моћ природе, јул-август 2006, 18-19. В. и: Живка Ромелић, 
Љиљана Тојага-Васић, Неке карактеристике алтернативне медицине данас, За здравље IV-V, Зајечар, 
1999; Софија Костић, Народно лечење у Старом Влаху, Гласник Етнографског музеја 63, Београд, 1999, 
283-285. 
48 Наиме, многе магијске формуле до којих смо дошли представљене су нам као део тајног знања које је 
за казиваче донекле изгубило ово својство ексклузивности и специфичне сакралности. 
49 Уп. И. Тодоровић, Ритуал ума, поглавље VII.6; исти, Митска истина Срба, поглавље VII.3. 
50 Љ. Андрејић, н. д., 7. 
51 Исто, 7. 
52 Здравље је један од најзаступљенијих мотива и у савременој српској масовној култури, о чему сведочи 
читав низ часописа посвећених здрављу (од Виве до Здравог живота). О феномену масовне културе у 
најопштијем смислу в.: Edgar Moren, Duh vremena I-II, BIGZ, Beograd, 1979. 


