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УДК 398(=163.41) 

Ивица Р. ТОДОРОВИЋ* 
Етнографски институт САНУ  

Београд

О КОМУНИКАЦИЈСКИМ АСПЕКТИМА 
И МОГУЋНОСТИМА СРПСКОГ МИТА – 

НА ПРИМЕРИМА РАЗМАТРАЊА ПРИМАРНИХ 
ЗНАЧЕЊА ПРЕДСТАВА О ЖЕЉИНСКОЈ АЛИ1

Када је реч о етнокултурним комплексима, Александровачка жупа се 
показала као област чији садржаји (рачунајући ту и положај жупских гово-
ра у самом центру „средишњих” српских, косовско-ресавских говора) ус-
постављају јасно изражене аналогије са другим деловима српског етничког 
простора, услед чега могу бити посматрани и као његови репрезентативни 
модели; ово се, између осталог, односи и на митолошке представе о жељин 
ској али, са бројним варијантама које формирају јединствени, сложени сис-
тем. Истовремено, након одговарајуће анализе, наведени садржаји су се по-
казали и као изразито илустративни примери начина на који нематеријално 
културно наслеђе може детектовати – на основу вековног искуства народног 
памћења – базичну структуру и недоумице наше савремености и како, саобра-
зно томе, може пружити јасне путоказе за будућност. Наведеним детекцијама 
и решењима, као што ће у раду бити показано, непосредно је констатован 
основни идејни проблем (који се тиче комуникације предака са потомцима и 
који се јавља као основна стратешка, народна и државна, геополитички мо-
тивисана недоумица), повезан са проблемом јасног дефинисања сопствених 
приоритета и одговарајућег опредељивања за опције очувања идентитета. 

Кључне речи: комуникацијски аспекти и могућности, идентитет и про-
сперитет, јединствени српски митски комплекс, савремена порука, жељинска 
ала, реконструкција и анализа идеалтипске верзије, митолошке паралеле, ре-
зултати теренских истраживања, локално и опште, колективни обрасци.

Уводни осврт

У раду се разматрају примарна значења и основни комуникациј-
ски аспекти најприсутнијег митског комплекса уоченог током теренских 

* ivica.Todorovic@ei.sanu.ac.rs
1 Текст је резултат рада на пројекту Етнографског института САНУ бр. 177028: 

Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност, који финансира Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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истраживања Александровачке жупе и околних области (о Жупи в., на 
пример, у: Лутовац 1980; Милинчић и др. 2007; Милинчић и Сандић 
2006; Тодоровић и др. 2012). Наведени комплекс формиран је у вези с 
представама о жељинској али, које показују квалитативну сличност са 
другим српским митолошким представама (а пре свега са оним уоченим 
у сјеничко-пештерској и мачванско-поцерској области), тако да можемо 
говорити о постојању јединственог српског митолошког комплекса, чију 
је идеалтипску верзију могуће реконструисати и представити.2 Основна 
семантичка порука анализираног митског комплекса, чији су значајни 
фрагменти констатовани већ у XIX веку (Милићевић 1876: 423–424; Ка-
раџић 1987: 1019; Гиљфердинг 1996: 119–120; Каниц 1986: 368–369; уп. 
Нешковић 2004), испоставила се као врло савремена и актуелна, пре све-
га у контексту поновног и изоштреног сагледавања (тј. реактуелизације) 
односа идентитет – просперитет. Наиме, с једне стране је жељинска 
ала господар атмосферских појава и локални заштитник Жупе (Тодоро-
вић 2011: 209–210). С друге стране, комплементарно супротно претход-
ном, жељинска ала је суштински непријатељ, који дајући просперитет 
(берићет, тј. благостање) истовремено уништава како идентитет и сим-
боличка упоришта, тако – дугорочно посматрано – и физички опстанак 
становништва Жупе (Тодоровић 2011: 210–211), које се овде може пос-
матрати и као репрезентативни показатељ српског народа и главног про-
блемског контекста српске етничке ситуације некад и данас (у непосред-
ној релацији са одговарајућим геополитичким положајем). С тим у вези, 
уочавају се и семантичке релације са косовским митом, у смислу једног 
од најзначајнијих српских митова (Тодоровић 2010), као и са другим, по-
себно важним митолошким обрасцима. У сваком случају, треба нагласи-
ти да анализирани, јединствени митски комплекс, који је формиран око 
жељинске але, поседује више семантичких слојева, са аналогијама у раз-
личитим деловима српског етничког простора и са разгранатним могућ-
ностима комуникације у ширим временским и просторним оквирима.3

2 У складу са основном концепцијом рада и одговарајућим просторним ограни-
чењима, на овом месту не можемо детаљно предочити различите варијанте и мотиве, тј. 
митолошке садржаје у којима се помиње жељинска ала. С тим у вези, читаоца упућујемо 
на претходне ауторове текстове (Тодоровић 2011; 2012) у којима је разматрана сродна 
проблематика, а на које се надовезује и овај рад. В. и напомену 4.

3 У вези с претходним, и овај рад (као и друге ауторове студије) посебно узима у 
обзир закључке и истраживања аутора који су посебан акценат ставили на комуникациј-
ска својства и могућности митова, у непосредној релацији са наглашавањем синхрониј-
ског принципа и универзално распрострањених структурних образаца (Тодоровић 2005: 
375–378; 2009: 78–85; Levi-Strauss 1977, в. поглавље Структура митова; Lič 1982; Lič 
2002; Jung 1977; Jung 2011; Jung 2006; такође уп. и Prop 1982). 



361О комуникацијским аспектима и могућностима српског мита...

Жељинска ала као владар атмосферских појава и заштитник – 
сажети пресек и основне релације

Као што је већ наглашено, паралелно са садржајима у којима је 
представљена као зло биће које прождире људе и стоку, тј. прави разно-
врсну штету, у контексту прикупљених и доступних података (Тодоровић 
2011; 2012; уп. Костић 1994) жељинска ала – с друге стране – поседује и 
особине владара атмосферских појава, са примарном функцијом заштит-
ника своје области.4 Она доноси берићет и брани Жупу од непријатељски 
настројених митских бића,5 па отуда у појединим представама означава 
и важно обележје локалног идентитета (иако је, истовремено, и тамани-
тељ жупског становништва)6; наиме, представе о алама и сродним мит-
ским бићима (Петровић 1998: 6–7; Пантелић 1998: 200–203; Раденковић 
2001а: 559–561; Раденковић 2001б: 206–211) свакако чине један од најза-
ступљенијих аспеката жупских митолошких веровања, а у том смислу их 
помињу и други аутори (Зечевић 2008: 260; уп. Бандић 2004: 163). 

Као што је већ наглашено у претходним студијама (Тодоровић 2011: 
214), за нас је од посебног значаја и чињеница да извесне представе о 
жељинској али имају и шире конотације од обележја локалног идентите-
та, све до једне врсте колективног/националног представника и заштит-
ника,7 саобразно митском језику који Турке изједначава са алама, а Србе 
са змајевима (Чајкановић 1994б: 261, 272), при чему је жељинска ала у 
појединим аспектима значењски изједначена са змајем. То се путем од-
говарајуће семантичке анализе, као и непосредних исказа самих казива-
ча, лако преноси – примера ради – и на квалитативну суштину односа 
жељинске и тутинске але.8 У предоченом смислу, представе о жељинској 
али се у неким аспектима могу повезати и са стандардним српским пред-

4 Према једној забележеној представи, сви облаци који су лоши оду низ Ибар и 
низ Мораву, јер ала не дозвољава да градоносни облаци пређу у Жупу. Током теренских 
истраживања Жупе и околних области констатоване су бројне митолошке представе о 
жељинској али, о чему ће се детаљно говорити у планираној монографији са радним 
називом Митска Жупа.

5 Наиме, констатоване су различите представе о сукобљавању жељинске але са дру-
гим, непријатељски настројеним бићима, на пример са тутинском алом, алом стани‑
шинском, алом топличком и другим алама (уп. Тодоровић 2011: 209–210, као и сродне 
варијанте у: Павловић 1941: 295; в. и Раденковић 2001а: 559–560).

6 Примера ради, поједина казивања помињу жељинску алу у смислу симбола Жупе 
и жупског вина, као најпрепознатљивијег производа/обележја Жупе. Неке верзије изри-
чито наглашавају да је жељинска ала чувала берићет у жупском крају, док је у другим 
областима берићет уништавала.

7 Према једној варијанти, ала је из свих држава доносила берићет у Србију (што је 
засметало Латинима, који су дошли да је убију).

8 С тим у вези, треба знати и да „змај у српском песништву добија форму високо 
моралног и национално самосвесног бића” (Петровић 2000: 354). Према Чајкановићу, 
змајеви су „митски представници српског народа” (Чајкановић 1994б: 272).
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ставама о змајевима као национално свесним бићима (Петровић 2000: 
354; Чајкановић 1994б: 272).

Међутим, треба још једном поновити, бројни митолошки садржаји 
који говоре о жељинској али итекако се могу тумачити и у контексту 
представа о узурпатору (жупског и српског) идентитета, тј. о сили која 
намерава да (идентитетски, морално и физички) уништи становништво, 
за узврат нудећи лажни просперитет; уосталом, управо овај семантички 
контекст преовладава, као што јасно показује бројност варијанти које у 
први план стављају жртвовање људи и борбу против але. Примера ради, 
према једној варијанти, ала је од људи тражила да јој као жртву приносе 
децу, брата и сестру са сличним именима, а за узврат је људима Жупе 
даривала родне године, плодне њиве и винограде. Између осталог, забе-
лежено је и више верзија у којима се наглашава да су али свакодневно 
приношене људске жртве, или да је, пак, свака породица морала да пону-
ди по једног члана итд.

Очигледно је да разматрани митолошки комплекс поседује више 
значења – са сродним варијантама присутним у различитим областима. 
Иако то није предмет инетересовања овог рада, треба приметити и да је 
посебно занимљиво питање расветљавања порекла различитих садржаја 
и митема који сачињавају наведени митски комплекс. У наведеном кон-
тексту, прикупљена обимна грађа је изузетно захвална за анализу, исто 
као и – с друге стране – у смислу разматрања базичне митске структуре 
предоченог комплекса, чије је географско средиште западни део Жупе, 
заједно са околним планинским просторима.9 

Жељинска ала као непријатељски настројено биће – 
примарна значења

Као што је већ наговештено, на основу паралела између најекспо-
ниранијег жупског митолошког комплекса, заснованог на представама о 
жељинској али и других, сродних митских комплекса, мотива и митема, 
уочених у другим деловима српског етничког простора (Тодоровић 2011; 
2012; уп. Боснић; Šaponjić; Гиљфердинг 1996: 119–120; Каниц 1986: 368–
369; Караџић 1987: 1019; Милићевић 1876: 423–424; Петрановић 1989: 
7–14; Шаулић 1929: 21–26; Vuković 1929: 177–178; Петровић 1900: 203–

9 С друге стране, наведени митолошки оквир се у извесним аспектима укршта са 
комплексом представа о средњовековним српским историјским личностима, односно о 
Милошу Обилићу, Царици Милици, Цару Лазару и другим косовским јунацима (Мар-
ковић 2002: 46), као и о јастребачком змају. Дотични комплекс митолошких представа 
надовезује се на још један „велики српски мит”, који је претходно разматран у другим 
студијама (Тодоровић 2005: 458, 375–378). 
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205; Нешковић 2004; Чајкановић 1994а: 76–88; Novaković 1880; Ђорђе-
вић 1934; Петровић 2000: 188–201; Раденковић 2001в: 1–3; уп. Поповић 
1999: 78), долазимо до закључка о егзистенцији јединственог српског 
мита, чију је идеалтипску верзију могуће реконструисати и представити. 
Другим речима, овај јединствени митски комплекс уочава се на (латент-
ном, али свакако сасвим реалном) нивоу колективне психе српског етно-
са, сажимајући у себи неколико врло експонираних регионалних митова, 
који се међусобно прожимају и надопуњују, формирајући – на структур-
ном аналитичком нивоу доступни – јединствени мит (Тодоровић 2012: 
282–286), са јединственом општом поруком (и значењима), која повезује 
дијахронијско/историјско искуство српског етноса и савремене, најакту-
елније недоумице. 

На основу претходно приказаних паралела (Тодоровић 2012: 282–
286) можемо говорити о постојању вишеструко (дакле, кроз различи-
те митске садржаје) манифестованог митолошког обрасца, базираног 
на представи о примордијалном „златном добу”, односно о једној врс-
ти привидног „рајског стања”, које је нарушено прекомерним захтеви-
ма господара/натприродног бића, а којем се истовремено (митолошки) 
приписује и заслуга за постојеће благостање (Тодоровић 2011: 210). Ово 
натприродно биће (углавном приказано са три главе које, између оста-
лог, симболички указују и на његову компетенцију у три различита света, 
односно на његову свеобухватну присутност и утицај), тј. епицентрал-
но подручје његове владавине, географски је лоцирано у високим (по-
тенцијално највишим) планинским подручјима – на просторима најиз-
разитијих планинских врхова, али и у дубоким планинским језерима, 
односно – у примордијалним воденим пространствима. Између осталог, 
и планина Жељин се непосредно доводи у релацију са копаоничким про-
стором, како у географском, тако и у етнокултурном, односно митолош-
ком смислу. Такав случај је и са представама о али, при чему су сродне 
представе забележене како у вези са Жељином, тако и са Копаоником, 
као идеалтипском „небеском сохом” (Будимир 1969: 15–16), подручјем 
које је самим својим положајем – према свему судећи, још од прадавних 
времена – асоцирало на идеално боравиште натприродних бића, од опш-
тег (космичког и космогонијског) значаја. 

Надовезујући се на претходно, за нашу анализу је посебно значајна 
чињеница да господар атмосферских појава, који борави у води, у бли-
зини планинских врхова, тражи смрт, тј. људске животе (односно животе 
младих људи, потенцијално деце)10 у замену за лагодан живот, чиме не-

10 Забележене су бројне варијанте у којима се наглашава чињеница да је станов-
ништво жељинској али приносило људске жртве, као и жртве у стоци (према једном ка-
зивању, примера ради, ала се хранила овцама и кравама, а нарочито је тражила коње). 
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посредно угрожава опстанак становништва (а пре свега његов наталитет 
и демографски развој), под маском „побољшања животног стандарда”, 
односно увећања просперитета.11 Другим речима, дугорочно посматрано, 
овакво понашање „господара атмосферских појава” доводи до уништења 
народа и његовог напуштања дате територије, што он/народ (коначно) 
непосредно уочава и решава да – суочен са (суштински лажном) дилемом 
просперитет или идентитет (Ђорђевић 2006: 109) – изабере идентитет, 
тј. да одрекне послушност жељинској, али и дефинитивно је (почев од 
напуштања психолошког модела зависности од ње и обожавања „идеје 
просперитета”) уништи. Тиме, дакле, народ бира непосредни опстанак 
уместо лаганог и континуираног умирања – пре свега идентитетског, 
које је и суштинска смрт – у „просперитету”.12 

Колико је наведена ситуација актуелна у оквиру савременог српс-
ког етничког контекста и тренутка, не треба посебно доказивати,13 већ је 
довољно само летимично прегледати текстове/садржаје на којима су по-
себно инсистирали српски медији током последњих година и деценија, 
а посебно током председничких и парламентарних избора. Иста питања 
и околности су више него актуелни и у тренутку настанка овог текста.14 
Посматрано са наведеног становишта, из домена колективне психе срп-
ског етноса још једном је (преко најистакнутијих митских комплекса и 
представа са традицијским предзнаком) послата јасна порука која – на 
ванвременски, а тиме и савремен начин – разрешава претходно поменуту, 
у последње време веома актуелну (лажну) дилему, егзистирајућу на ни-
воу српског етничког бића, а подржану од стране заинтересованих цен-

Понекад су жртвоване девојке, али постоје верзије о томе како је прождирала децу, или 
пак момке. 

11 Уп. са садашњом политичком ситуацијом у Србији, односно са захтевима да се 
Србија одрекне Косова и Метохије, као (културно-историјски и идентитетски) најзна-
чајнијег дела сопствене територије, и то због „датума о почетку преговора приступања 
Србије Европској унији”, што би – у складу са одговарајућим геополитичким условље-
ностима и цивилизацијским различитостима (уп. Тодоровић 2008) – значило управо јед-
ну врсту идентитетског самоуништења. В. напомену 14.

12 Ђорђевић 2006: 106–109. Иван Ђорђевић, наиме, анализирајући употребу тра-
дицијских мотива у домаћој научно-фантастичној књижевности, на основу репрезен-
тативних примера сагледава испољавање – у овом тренутку врло актуелне – релације 
просперитет/идентитет, кроз интерпретације новије српске фантастичне књижевности. 
У изабраним, илустративним примерима – питање које раздире главне јунаке „типичан 
је традицијски образац према коме се српски народ налази пред изазовом: определити се 
између просперитета, али по цену губитка вере, односно националног идентитета иден-
тификованог са њом” (106). 

13 Уп. и разматране примере у поменутој студији: Ђорђевић 2006; в. пре свега Лазо-
вић 1992; Лазовић/Весовић 2003.

14 С тим у вези, можемо указати и на бројне, врло упућујуће наслове у различитим 
медијима. У наведеном смислу, посебно су илустративни текстови са насловима попут 
„Србија под притиском да се одрекне КиМ за – обећање бољег живота” (http://fakti.org/
serbian-point/srbija-pod-pritiskom-da-se-odrekne-kim-za-obećanje-boljeg-života).
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тара моћи који припадају другим цивилизацијским зонама (Тодоровић 
2008: 250–253).15 

Као последица борбе народа са његовим/народним непријатељем, 
који је дуго година био лажни добротвор,16 на нивоу разматраног мита 
долази до стварања нове географске мапе, односно – као последица по-
менуте борбе настају села, реке, клисуре и планине, тј. (савремени/нови) 
географски контекст датог подручја. Ово ново устројство пројектовано је 
у виду меморијске матрице која – преко целокупног простора/окружења 
– подсећа на одлучујућу, најзначајнију и судбоносну битку коју један (ср-
пски) народ треба да добије уколико намерава да опстане и суштински 
напредује. То је, дакле, победа у борби за свој идентитет, без обзира на 
обећања која се (од стране поменутих, других/супротстављених ентите-
та; уп. Тодоровић 2008: 258–261) нуде у замену за идентитет и слободу. 

Веома сличну поруку одашиље и косовски митски комплекс, као 
средишњи српски мит ванвременског карактера (Тодоровић 2010; уп. 
Ђорђевић 2006: 107–108; Љубинковић 1989). Према томе, занимљива па-
ралела може се повући и на релацији митске представе (= велики мит) 
о уништењу аждаје/але (господара атмосферских појава) – косовски 
мит, јер се и у косовском миту – сасвим у складу са константно доми-
нирајућом колективном матрицом – апсолутни примат даје управо иден-
титету наспрам просперитета, тј. царству небеском у односу на царс‑
тво земаљско. С тим у вези, уочавамо и наизглед нешто удаљенију, али 
суштинску идејну везу која наведене српске митолошке комплексе по-
везује са хришћанским/новозаветним библијским представама (пре све-
га са оним изнесеним у Откривењу Јовановом), где је јасно наглашена 
повезаност вечног живота и непристајања на захтеве анти хришћанског, 

15 У предоченом смислу, логично се долази и до тезе о томе да је управо у ту свр-
ху, односно у циљу подржавања егзистенције лажне дилеме просперитет – идентитет 
(која никад, као озбиљна дилема, не би ни смела бити разматрана), инсталиран и култур‑
ни рат (Антонић 2008; Аврамовић 2009; уп. Ђурковић и Вујадиновић 2010; овај рат је 
логично праћен и одговарајућим етничким инжењерингом), као централна културолош-
ка доминанта коју су разоткрили најеминентнији социолози и други научници, а који се 
током последњих година и деценија води у Србији и земљама српског етничког простора. 
Један од основних циљева наведеног културног рата јесте управо преосмишљавање ср-
пског идентитета (Пипер 2004: 57–59, 41–42, 36–41 итд.) на рачун представа о будућем 
„просперитету” (у контексту лажног идеолошког и геополитички мотивисаног мамца 
који циља на уништење народа, јер – са становишта најбазичније идентитетске логике 
– шта било коме вреди било каква, материјална или идеолошка надокнада уколико је 
изгубио идентитет, односно уколико више није оно што јесте и што, онтолошки пос‑
матрано, једино може бити (Ђорђевић 2006: 107). Са становишта Ђорђевићевог разма-
трања сродне проблематике, национални идентитет је пречи народу од просперитета без 
идентитета, „чак и по цену стравичних последица које ће неминовно уследити” (107). А 
у позадини оваквих закључака – на плану српске колективне свести – увек се јасно сагле-
дава косовски митолошки образац (107–108; Тодоровић 2010; Марковић 1998). 

16 Уп. са актуелном структуром односа Србије и центара моћи западне цивилиза-
ције; в. Тодоровић 2008.
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универзалистички настројеног поретка, заснованог на стављању „про-
сперитета” у први план.17 Уосталом, и у претходно разматраним српс-
ким митолошким представама – како у систему формираном око мотива 
уништавања але/аждаје, заједно са сродним мотивима, тако и у косов-
ском миту – јунак (Свети Ђорђе у неколико верзија, или пак други свеци, 
рецимо Свети Димитрије; у косовском контексту свети цар/кнез Лазар) 
се посвећује управо након борбе са антихришћанским снагама (које, у 
више варијанти, привидно и/или привремено тријумфују) (Тодоровић 
2012: 281, 284–285). 

Као што је претходно наглашено, и у наведеним, централним/најек-
спониранијим српским митолошким представама, под утицајем борбе са 
противником мења се географија одговарајућег подручја, тако да (анало-
гно обрасцу карактеристичном и за библијски контекст) долази до успос-
тављања нове географије са сакралним предзнаком, која је непосредан 
резултат борбе против антихришћанских снага (Тодоровић 2012: 284, 
285–286, уп. 276; Милићевић 1876: 423–424; Костић 1994: 52–53),18 чиме 
је додатно подвучена управо релација хришћанско – антихришћанско, 
као једна од основних семантичких окосница разматраног митског ком- 
плекса (Тодоровић 2012: 286, 271). Исто тако, као што показују различи-
те варијанте, један од основних финалних резултата разматраних (српс-
ких) митова је и тај да нехришћански народ који је живео у околини бо-
равишта (натприродног/демонског) господара – у више верзија – постаје 
хришћански (или, пак, долази до посвећења хероја), чиме је претходно 
наведена релација још једном додатно подвучена (Тодоровић 2012: 274–
275, 281, 284–285; Милићевић 1876: 424). 

Овде је – треба посебно нагласити – од суштинског значаја, пре 
свега, чињеница да представе о жељинској али (у оквиру јединственог 
митског комплекса, заснованог на уништавању але/аждаје, тј. натприрод-
ног непријатеља/ покровитеља) садрже специфичну врсту семантичког 
кључа, неопходног за разумевање српске савремености на општем плану 
(као и савремености локалног простора, тј. Жупе, представљеног преко 
садржаја који су изузетно индикативни и када је реч о општем српском 
етничком контексту).

 

17 В. бројне текстове који на овај начин тумаче Библију, а пре свега Откривење Јо‑
ваново, тј. управо у духу неопходности супротстављања савременим процесима глоба-
лизације који се изједначавају са околностима појаве и деловања Антихриста у Библији. 
В. Горбунов 2009: 50 и даље; в. и „Дневник апокалипсе” 2010: 283 и даље; Не бојте се, 
2006.

18 Уп. са Откривењем Светога Јована Богослова (глава 21). 
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Општи закључци у ширем контексту (или – значај проучавања 
митског система формираног око жељинске але)

Анализирајући представе о жељинској али, у претходним студијама 
осврнули смо се на више њихових семантичких димензија, узимајући у 
обзир неколико кључева тумачења – почев од компаративних митолош-
ких модела, све до идентитетске симболике (Тодоровић 2011; 2012). 

Као што смо видели, представе о жељинској али превасходно нагла-
шавају управо релацију идентитет – просперитет, која је од великог 
и суштинског значаја за српски етнички контекст, како некада (у време 
владавине Турака) тако и данас када се пред српски народ и државу Ср-
бију ставља сличан „избор” (као и некада), при чему се обликује једна 
од основних (лажних) дилема у српској колективној свести (Ђорђевић 
2006: 109). Наиме, немогуће је својевољно се одрећи идентитета на ра-
чун просперитета, јер губитак идентитета истовремено подразумева и 
нестанак одговарајућег ентитета. Другим речима, наведена дилема не 
може на суштински начин бити превладана у корист просперитета (а на-
уштрб идентитета), а ова релација се у потпуности подудара са савреме-
ним релацијама (У складу с тим, и повезана, такође наглашена релација 
хришћанско – претхришћанско/нехришћанско допуњује наведени однос 
просперитет – идентитет у контексту непосредног наглашавања чиње-
нице да је основа српског идентитета управо православна хришћанска 
вера. Ово је, исто тако, веома значајан аспект читавог, реконструисаног 
митског система.) 

Из претходно наведених разлога, и жељинска ала – као завојевач 
који уцењује читав народ (аналогно пештерској аждаји и цару Тројану 
у сродним митским садржајима – Тодоровић 2012: 274–275), доносећи 
му берићет/просперитет (а пре свега „идеју о просперитету”) на рачун 
жртвовања, али његове омладине, тј. потомства – у жупским/српским 
митовима мора бити уништена. Понављамо, управо овај семантички 
кључ је од посебног значаја када је реч о одгонетању базичне симболике 
комплекса представа о жељинској али, као и сродних митских представа 
забележених у другим српским областима.19 

Наиме, основни мотиви и релације других, истовремено и повеза-
них и посебно наглашених митских система констатованих у Србији (а 
које су, као што је наведено, забележили већ Гиљфердинг, Милићевић, 

19 С друге стране, као што смо видели, бројни садржаји жељинску алу представљају 
као владара атмосферских појава и заштитника Жупе, симбола локалног идентитета. 
Међутим, и овај – наизглед супротни – семантички контекст у ствари је суштински ком-
плементаран са претходним, јер додатно потенцира дубинско преиспитивање релације 
просперитет – идентитет на плану колективне свести (жупског и српског) станов-
ништва. 
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Караџић и Каниц) надовезују се на предочени комплекс представа о 
жељинској али (забележен у новије време), указујући на њихов широко 
распрострањени, општи национални значај. При томе се, дакле, и у овим 
другим/повезаним митским комплексима (који – на основу низа претход-
но наведених показатеља – на овом месту посматрамо као јединствени, 
„велики мит” српске народне митологије) такође наглашавају исти ос-
новни мотиви и митеме са – нешто слабије издвојеном, али ипак свепри-
сутном – базичном релацијом просперитет/идентитет (Тодоровић 2012). 

У наведеном контексту, управо је митолошки комплекс о жељинској 
али кључни, у смислу тумачења неких од основних порука реконструи-
саног „великог мита”. С друге стране, пак, пештерски и мачванско-по-
церски митски комплекс посебно јасно наглашавају релацију хришћан- 
ско – претхришћанско/нехришћанско (Тодоровић 2012: 286–287, 270–
274) у оквиру наведеног јединственог митског система („великог мита”), 
јер је дотични однос у жупским митолошким представама наглашен тек 
другостепено. У сваком случају, можемо констатовати да различити ас-
пекти јединственог мита (односно – мит у целини) постају реконструк-
цијски доступни захваљујући компаративном сагледавању географски 
удаљених, али значењски међусобно повезаних митова српског етничког 
простора.20 

Такође, треба подвући и то да смо се на овом месту – у виду са-
жетих одређења и закључака – фокусирали на један од најзначајнијих и 
најактуелнијих сегмената разматраног митског комплекса (формираног, 
дакле, на бази представа о жељинској али и сродним митским ентитети-
ма), што, наравно, не значи да се дотична проблематика не може разма-
трати и развијати у бројним другим, различитим правцима. Овде се, пре 
свега, мисли на већ поменута питања, тј. проблеме додатног одгонетања 
основних дијахронијских токова који су условили настанак различитих 
верзија, као и на одговарајуће разоткривање порекла различитих мотива 
и митема обухваћених дотичним митским комплексом. 
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ON THE COMMUNICATION ASPECTS AND POSSIBILITIES OF SERBIAN 
MYTH – BASED ON A REVIEW OF THE PRIMARY MEANINGS OF THE NOTIONS 

OF THE DRAGON OF ŽELJINE

Summary

Notions of the dragon of Željine – in keeping with their multi-layered semantic character 
– may be interpreted at several levels, that is – in several ways. First of all, the dragon of Željine 
is, on the one hand, the master of atmospheric phenomena and the local protector of Župa. On 
the other hand – as opposed to the above in a complementary manner – the dragon of Željine 
is essentially an enemy, primarily at the level of identity. Namely, by providing prosperity 
(benefits/welfare), the dragon of Željine at the same time materially/literally (by continually 
devouring people and cattle, children with similar names, brothers and sisters, selected young 
men and women, that is, those in the flower of youth) and symbolically (in view of the fact that 
people are forced to sacrifice/betray their future and independence, that is, freedom, for the sake 
of prosperity, obeying and also ”worshiping” the dragon as their patron) destroys the inhabit-
ants of Župa. The said inhabitants can be viewed here as a representative expression of the 
Serbian ethnos and its fundamental historical dilemma (within the framework of an appropriate 
communication code and geopolitical context), that is – the main problematic framework of the 
Serbian ethnic situation over the centuries, and first of all today. In keeping with the above, in 
this paper we provide a brief overview of how a mythical system communicates with the cur-
rent reality at a timeless level, and how a myth, that is, the collective psyche, provides answers 
to the key national and identity questions. 
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