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ЦРКВЕ ИЗ СНОВА

Апстракт: Историјски и етнографски записи о проналажењу по-
рушених, покопаних и затрпаних цркава помоћу порука из снова нису 
до сада подстакли истраживаче на дубље истраживање овог феномена. 
Полазећи од тих записа и грађе коју је и сам сакупио, аутор сагледава 
ову појаву у контексту појединих сакралних грађевина на тлу Србије. Из-
ложени деструкцији у време вишевековне турске владавине, храмови су 
делили судбину и целокупне српске културе која је губитком материјалне 
основе остајала духовно присутна у народу и његовом несвесном. По-
казало се да се заборавом не прекида културно памћење које се поново 
успоставља преко порука из сна појединца. За оне који су их сањали ти 
снови су били посебно значајни и често су имали карактер иницијације за 
духовну праксу којој су се посвећивали. 

Кључне речи: снови, цркве, заборав, памћење, несвесно, традиција

Познато је да у сновима појединци добијају поруке, визије и наредбе 
за оно што треба да ураде на јави. Неки од тих животних садржаја прешли 
су у предања која су помоћу порука из снова тумачила порекло идеје и 
намере за проналажење неке грађевине и храма. Тако је, према предању, 
на брду Гласновик краљ Милутин у сну добио налог где и у каквом облику 
треба да подигне Грачаницу, своју највећу и најлепшу задужбину. Међу-
тим, подстрек за нове градитељске визије чије се делимично или потпуно 
порекло догађа у сновима утиче и на то да та остварења буду, како би се 
рекло, здања из снова. Међутим, појединци такође у сну добијају поруке 
везане и за проналажење старих, непознатих и заборављених грађевина. 
Откривањем заборављене прошлости колектива, такви снови доприносе 
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ослобађању потиснутих културних садржаја.1 То је повод да овај феномен 
покушамо да осветлимо и у контексту српске традиције у којој постоје 
предања о људима који су у сну добили поруку о местима на којим се на-
лазе некадашње цркве које треба откопати. Иако су понекад те локације 
удаљене од места рођења ових људи, они су у сну добијали поруку о месту 
на којем се тачно налази некадашњи храм и наредбу да га пронађу. 

Крајем 19. века Милан Ђ. Милићевић је забележио појаву да суману-
ти човек или жена, уверавају своју околину да им се у сну јавио одређени 
светац и наредио да на означеном месту откопају стару, заборављену цркву. 
Чудно је, истиче овај аутор, да се у више таквих случајева заиста догодило да 
су пронађени темељи старих храмова.2 Описујући да ропство под Турцима 
није могло да смањи нити потисне свест о српској прошлости, Милићевић 
истиче да се ни у Књажевачком округу утицај хришћанске вере и српске 
православне цркве није могао уништити,3 и да је жеља за обнављањем те 
старе хришћанске вере веома изражена код становника Сврљига и Тимока. 
У том контексту он истиче: „Толико људи, жене и чак девојке, тамо траже 
и откопавају старе цркве, и објављују вољу Божју с онаким веровањем с 
каквим су дихали стари пророци. Од свих оваких фанатика највише је, у 
последње време, изашао на глас неки Милета Н. из села Жуне (Жлне), у за-
главском срезу, који оно што му се присни или на јави причини, објављује у 
пуној вери као вишу вољу која се мора послушати.“4

О том локалном пророку Милети Живадиновићу из Жуне, код Књажевца, 
Милићевић нешто детаљније пише у делу Живот Срба сељака. Запис потиче 
из 1874. године, када је Милићевић разговарао са Живадиновићем, који је за 
себе говорио да прориче само оно што му каже свети Ранђел. Доследно извр-
шавајући заповести овог свеца, Живадиновић је само казивао и радио оно што 
му је било наређено. Те заповести су се првенствено односиле на проналажење 
старих цркава. Места на којим би пронашао и откопао темеље цркава би очис-
тио и потом недељом и празником ту палио свеће и молио се Богу. Милићевић 
истиче да је Милета тако откопао и очистио неколико затрпаних старих цркава 
да су потом и сељаци долазили на та места да се моле Богу.5 

1 Један од таквих најранијих снова потиче од пре три и по миленијума, а сањао га је 
египатски фараон Тутмозис Трећи. Заспавши на платоу Гизе поред три велике пирамиде, 
њему се тада у сну јавила Сфинга која је била затрпана песком у близини тог места. 
Обзнанивши своје постојање, она је затражила од њега да је ослободи песка нудећи му за 
узврат вечну славу. Кад се пробудио, фараон је наредио војницима да копају на означеном 
месту и ускоро је из пустињског песка почела да се појављује позната египатска Сфинга која 
је оличавала безвременост. Након тога, Тутмозис постаје један од најславнијих египатских 
фараона, његова земља постаје тадашња светска сила, а храмовима изграђеним у Карнаку и 
Луксору овековечио је своју овоземаљску славу. 

2 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд: Штампарија Напредне странке, 1884, 154.
3 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд: Државна штампарија, 1876, 838.
4 Ibid. 
5 М. Ђ. Милићевић, Живот Срба сељака, Београд: Просвета, 1984, 82. 
* Види о томе у: М. Ђ. Миличевић, Кнежевина Србија, 838. 
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Крајем 19. века забележена је и занимљива прича о рушевинама цркве 
у селу Штрпцима у источној Србији. Према запису Михаила Ристића, 
учитеља у Нишу, М. Валтровић је објавио 1889. године запис о тој цркви 
из Књажевачког округа, области богатој разним грађевинама из ранијих 
историјских периода. Пишући Валтровићу о томе како су житељи Штрпца 
откопали рушевине једне цркве Ристић вели: „О овој цркви г. Милићевић 
у делу Кнежевина Србија ништа није поменуо, јер се није ни знало за њу 
онда, а сада је пронађена и откопана, по већ уобичајеном начину код нас. – 
Јављање светаца у сну и њихова наређивања људима, да откопавају цркве 
(*). Жени једној боловало је дете више од године дана, и она је тражила 
лека, по сеоском обичају, од баба и врачара, – и никакове помоћи. У очи св. 
Томе прошле године, јави јој се у сну неки човек и каже јој, да јој дотле дете 
неће оздравити, док не откопају цркву св. Богородице, показав јој и место 
на коме је црква. Овакова јој се појава више пута у сну појављивала и она, 
у нади и вери, да ће јој дете оздравити, отпоче са својим домаћином откопа-
вати на месту где јој је обележено да је црква, и заиста нађу на зидине. По 
казивању сељака, детету, од дана кад су почели откопавати црквиште, пође 
на боље и оздрави. Сељаци кад су то увидели, из религијског поштовања, 
отпочну листом сви откопавати цркву, и до Ускрса је сву изнутра откопали и 
очистили“.6 Из земље се појавила грађевина дуга 20 м, широка 7,5 м, зидова 
дебљине 0,7 м сачуваних до висине 1,2 м. Будући да су у унутрашњости ове 
цркве нађени остаци мермерних античких стубова и капители различитих 
облика, несумњиво је да грађевина потиче из византијског периода. 

Проналажење старих цркава трајало је и у наредним деценијама два-
десетог века. Изнад села Влахово код Прокупља крајем другог миленијума 
подигнута је лепа црква. Међутим, некада се на њеном месту налазила црк-
ва. О томе како су пронађене зидине те старе цркве говори осамдесетседмо-
годишњи мештанин Ђура Стојановић7: „Било је то 1938. године. Три ноћи 
заредом сањао сам исти сан. Долази ми старац са великом белом брадом до 
појаса и говори: Ђуро, да позовеш из села тога, тога и тога. Tачно ми је рекао 
њихова имена. Укупно 14 људи. Заједно одите на брдо и тамо где расте нај-
виша трава померено за један метар почните да копате. На том месту налази 
се стара црква. Тек треће ноћи када се сан поновио видео сам да о томе не 
смем више да ћутим. Сан сам саопштио свом оцу који је одмахнуо руком и 
рекао да на то не би требало да обраћам пажњу већ да радим корисније ства-
ри. Због очевог неразумевања био сам љут, али сам одлучио да урадим како 
ми је у сну наложено. Позвао сам све људе које ми је старац из сна рекао. 
Сви су пошли носећи са собом по неку алатку. Ко лопату, ко пијук, ко ашов, 
ко мотику. Старији брат је понео пијук, а ја лопату. Прекопали су готово 

6 М. Валтровић, Стара црква у Штрпцима, Старинар год. VI, књ. 3, Београд, 1889, 75–
76. 

7 Казивање је записано фебруара 2001. године у Влахову, годину дана пре казивачеве 
смрти. 
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целу ону површину на брду. Тражећи место, неко је тражио да се копа онде, 
неко овде, неко тамо. Ја сам затражио од брата пијук и свима рекао. Старац 
из сна ми је рекао да копам на месту које се налази на метар одавде. Почео 
сам да копам на том месту. Одједном сам ударио пијуком у зид. Открили смо 
зидине те цркве. Откопали смо их из њихове унутрашње стране. Идући по-
ред зида откопали смо и олтар. У том простору поред зида нашли смо један 
крстић и једно грне пуно ћумура. Неко је рекао да је уместо ћумура у њему 
требало да буде дуката и злата. Бацио га је и оно се разбило у парампарчад. 
Када смо откопали сву земљу око зидова отишли смо својим кућама. Али 
није прошло ни две-три ноћи а опет ми је у сан дошао онај старац са белом 
брадом. Носио је једно велико огледало и позвао ме да приђем к њему. Рекао 
ми је: ’Ђуро дођи да се погледаш, да видиш какав си’. У огледалу сам био 
шарен, пегав, као попрскан нечим. Једва сам се препознао. Кажем старцу 
да сам много ружан, а он ми одговори да сам такав јер нисам очистио ону 
земљу у цркви. Опет сам позвао оне исте људе као и први пут. Заклали смо 
јагње, приредили ручак и очистили сву земљу у цркви. Онда је моја старија 
сестра Загорка, рођена 1907. године, почела да служи у тој цркви. Била је 
удата, али до тада није имала деце. Пре мог сна и она је сањала да мора да 
пронађе и открије цркву. Почела је да тражи и копа. Тражила је и на овом 
месту, копајући мало овамо, мало тамо, али без икаквог успеха. Тек када је 
старац са брадом дошао мени у сан и рекао где треба да копам открили смо 
зидове старе цркве. Када је почела да служи у цркви сестра је убрзо почела 
да рађа децу. Донела је на свет два мушка и четири женска детета. Седмо 
које је родила било је необично, имало је нека крилца на себи. Када је њен 
супруг дошао да види дете зачудио се. Рекао је да је то неки указ и дете је 
истог тренутка умрло. 

Сестра је редовно служила, а ја сам сваке недеље посећивао цркву која 
ми се открила у мом најважнијем сну у животу. Загорка је била највише 
посвећена тој цркви и водила бригу о њој. Имала је иконе и крст. Свако је 
могао да дође да се помоли. Касније смо цркву покрили плехом, тек толико 
да би се заштитиле иконе у њој. Са кладенца испод цркве Загорка је захва-
тала воду коју су сматрали лековитом. Њоме би попрскала и почистила под 
цркве, а затим га и пошкропила вином. У цркву су доводили болесне. Оду-
зети су долазили са штакама и одбацивали их након изласка из цркве. Место 
у цркви помаже болеснима. Делује исцељујуће. Болесни би поседели мало 
у цркви. Сестра би им стављала гвоздени крст на чело који би се понекад 
залепио за кожу. 

Црква је имала три празника: Свету Петку, Светог Василија и Свету 
Недељу. Стара црква је остала док није на њеном месту почела изградња 
нове. Нова црква је са благословом нишког владике добила светог Василија 
Острошког као свог заштитника чији дан 12. мај сада празнујемо“. 

Навешћемо и искуство Дене Николић, рођене Цветковић (1876–1961) из 
села Љубатовице код Беле Паланке. Према казивању њене кћерке и унуке, 
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Стане Николић и Мице Живуловић,8 њен живот добија нову димензију на-
кон удаје у свом селу. Одласком из своје и доласком у нову породицу почиње 
да сања необичне снове. Тежина тих снова је понекад постајала несносна. 
Према сведочењу њеног супруга који је био поред њене постеље, она је у 
сну вапајно запомагала: „Не, не могу, мука, мука...“ То мучно стање трајало 
је дуго, данима и ноћима. Док се кошмарна ноћ претварала у дан, а дан 
постајао ноћ, сви су имали осећај да је време стало. Из тог кошмара Дена се 
буди у зноју, малаксала и тужна. Опорављала се споро, не говорећи ником 
о терету своје душе који је остао само њена тајна. Након смрти своја прва 
два детета, треће дете добија име Стана са циљем да остане у животу. Стана 
је остала жива, али Дени умиру три наредна мушка детета. Једно од њих 
је било рођено у „кошуљици“, што је као необичан догађај највероватније 
било пресудно у доношењу Денине одлуке да саопшти своје снове. У месе-
цу јулу, тешком и спарном времену, неуобичајеном за то доба године, она 
се налази у неком полусвесном стању. Снови се настављају, она се зноји, 
мучи се, „разговара“ са неким. За присутне су разговетне само речи: „Мука, 
морам, морам ...“ После неколико дана буди се и саопштава супругу Ми-
лану и браћи поруку свог сна. Оно што је и протеклих година сањала сада 
се поновило, а захтеви из сна су постајали изричити. Сањала је да је била 
изложена мукама протеклих година да би подигла цркву на очевом имању. 
Место цркве је одређено светим предметима закопаним у земљи. 

Слушали су с неверицом али су пристали да пођу до тог места на имању 
њеног оца. Попели су се на узвишицу прекривену грмовима дивљих ружа. 
Заустављајући се поред једног од њих, она је молећиво затражила да ту 
копају: „Пронађемо ли овде предмете из мојих снова, онда на овом месту 
треба саградити цркву.“ Копали су и на запрепашћење свих, из земље се 
појавила метална и позлаћена икона Пресвете Богородице. Велика и снажна 
порука сна се потврдила. Супруг и браћа саградили су на том месту цркву 
која је била без имена свеца заштитника. 

Међутим, Денина две године млађа сестра, Тодора, удата у селу Вра-
ништу, сањала је исте снове и била изложена истим ноћним морама. У пе-
риоду 1905–1916. године две сестре сањају идентичне снове и имају исте 
животне тешкоће. Тодора у сновима сазнаје да црква коју је саградила њена 
сестра треба да носи име св. арханђела Гаврила, а она лично да подигне 
споменик цркви. Тодора доноси из Враништа камену плочу за споменик и 
поставља је поред црквице у Љубатовици 26. јула 1916. године. Тога дана 
новоподигнута црква добија своје име, чиме су снови двеју сестара претво-
рени у јаву. 

После овог догађаја, Тодора долази једног дана у Љубатовац и од тада-
шњег кмета тражи да сазове збор људи на раскрсници села. На том збору она 
је испричала свој сан о старој и њима непознатој сеоској цркви и замолила 
да са њом пођу до оближње њиве да је откопају. Кренувши са неверицом у 

8 Записано марта 2001. године у Нишу.



68 БОЈАН ЈОВАНОВИЋ

вероватност онога што су чули, стигли су до места где им је Тодора рекла 
да копају. Испод земље убрзо се откривају зидови и сачуван читав доњи део 
храма. У том простору налазе иконе, два свећњака и неке мање ствари. У 
сну је од Тодоре тражено само да открије цркву, а не и да је поново изгради. 
Тако је и било. Црква припада Пресветој Богородици. Будући да је живела 
у другом селу, Враништу, њена сестра Дена је вршила све црквене обреде, 
а она је долазила само за дане када су новоподигнута и откривена црква 
славиле своје свеце 26. јула и 21. септембра. У цркви Арханђела Гаврила се 
славило у јутарњим часовима, а у Пресветој Богородици од 17 часова. 

Две сестре сањају истоветне снове и своје снове претварају у јаву. Осим 
поменутих, у Љубатовици није било ниједне друге цркве. Те црквице су 
својеврстан Божји дар за људе у селу и околини. Дена је преузела улогу 
свештеника, вршећи у цркви Божју службу сваке недеље и о празницима. 
Црква је била пуна свежег цвећа. У цркви су стајале свеће тако да је сваки 
намерник могао да их узме и упали, а за прилог су куповане друге. Црква је 
имала простор који је био ограђен тарабама, на западној страни била је јабу-
ка и градина са цвећем. У цркви је било пуно икона, два сточића, две столи-
це и рогозе. На рогозама се спавало о празницима за добро здравље и срећу 
уз молитву Дене. У цркву су долазили да преспавају на рогозу они који су 
тражили помоћ за своје оздрављење или својих ближњих. За време Божје 
службе, Дена је уз упаљену свећу „читала“ из иконе пронађене приликом 
ископавања. Иако неписмена, помоћу иконе она је добијала надахнуће за 
богослужбене речи које претходно никад није учила. Са упаљеном свећом 
и иконом помагала је људима у решавању њихових животних проблема ис-
казујући том приликом и своју видовњачку способност. Највише света је 
долазило на дан Светог Арханђела Гаврила када се после богослужења при-
ређивао испред цркве заједнички свечани обед. 

Изглед цркве је остао исти до данас. Отворена за све, представља једи-
ни светионик православља у том крају. Осамдесетих година прошлог века, 
бригу о цркви су преузели Денин најмлађи братанац и његови синови. Црк-
ве које су две сестре откриле преко снова и даривале житељима Љубатовице 
биле су важно духовно упориште људима овог краја у потоњим животним 
искушењима којима су били изложени. 

Премда је од наведених нешто другачије, искуство Иконије Раденковић 
из Плужине,9 говори о томе како је она у сну добила налог да постане црк-
варка и стекне способност прорицања, али и како је следећи упутство из сна 
стигла до манастира непознатим путем којим до тада никад није ишла. 

Приче о црквама пронађеним помоћу поруке из сна упућују на традицију 
једне необичне праксе која показује своју основаност. Из снова не израста 
ништа фиктивно, већ само оно већ постојеће, али сакривено и заборављено. 
У народној традицији постоји сећање на доба моћне српске државе и време 

9 Владета Р. Кошутић, Иконика цркварка, у: Ајдучки и лирски оставци – записи из 
сокобањског и сврљишког краја, Расковник, бр. 31, Београд: Пролеће, 1982, 36–38. 
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када је у тадашњим бројним храмовима обављана служба. Приче и предања 
произишли из веровања у постојање тих храмова, и некадашњих цркава 
на средишњем простору Балканског полуострва настањеног Србима имају 
основ у историјским изворима. Описујући пренос моштију свете Петке из 
Видина у Србију након Косовског боја 1389. године, Григорије Цамблак се 
диви броју и значају дотадашњих цркава и манастира у Србији.10 Уколико се 
овај податак из Цамблаковог списа сагледа у контексту почетка 15. века, од-
носно времена деспотовине када у Србији долази до новог узлета духовнос-
ти изражене у сакралном градитељству Моравске школе, онда постаје јасно 
с којим је богатством храмова и манастира Србија дочекала свој пад 1459. 
године и почетак вишевековне владавине Турака, током које су те грађевине 
рушене. Будући да су бројни ранохришћански храмови подизани од 4. до 6. 
века на тлу Србије већ имали истоветну судбину у време Велике сеобе на-
рода, рушење и спаљивање цркава и манастира у периоду турске владавине 
други је талас уништавања хришћанских сакралних грађевина. Бројне су 
приче у народном предању о некадашњим храмовима који су ишчезли на 
необичан начин. О њима се говори да их је земља прогутала, да су се узнели 
у небо или да су одлетели на друго место и пресељени. У време владавине 
Турака, многе цркве су порушене и оскврнављене, па су, према народном 
веровању и предању, оне или бежале с једног места на друго или се дубоко 
укопавале у земљу да би се сакриле у њу.11 

Време и природа су учинили да предања о овим црквама избледе у на-
родном сећању и да земљом затрпани и затравњени остаци храмова буду 
потиснути у несвесно заједнице. Прекривено земљом и заборављено, не-
кадашње културно наслеђе потврдиће се као археолошки факт у процесу 
проналажења темеља старих храмова потиснутих у несвесно. Ток духа ве-
зан за несвесне процесе у сну показаће се важним у проналажењу и иско-
павању цркава. За разлику од периода ропства када су биле принуђене да 
беже или се крију у земљи, у време након ослобођења, цркве су почеле да се 
појављују из земље и поново показују.12 

Остатке старих цркава, називане црквине или црквишта, проналазили 
су и откопавали побожни људи који су у разним крајевима различито на-
зивали. У Заглавку (и у пределу Књажевца), се сматрало да Бог објављује 
своју вољу преко својих посебних изабраника, црквара и цркварки, којима и 
сам народ помаже у откопавању цркава „здравља ради“.13 На алексиначком 
подручју ове побожне људе су називали пророци и пророчице,14 док су их у 

10 Григорије Цамблак, Слово о преносу моштију свете Петке из Трнова у Видин и Србију, 
Књижевни рад у Србији, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 1989, 121.

11 М. Т. Станојевић, заглавак, антропогеографска проучавања, СЕЗ XX, Београд: СКА, 
1913, 66.

12 Ibid, 12. 
13 Ibid, 67.
14 П. С. Јовановић, Бања, СЕЗ XXIX, Београд: СКА, 1924, 20–21, 73. 
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околини Пирота називали богомољци и богомољке.15 Проналажење старих 
цркава помоћу порука из снова и феномен црквара и цркварки није, како се 
види, промакло пажњи наших истраживача народне традиције. Описујући 
ову појаву они су верно преносили суштину народне традиције, али настојећи 
да је рационално протумаче. Називи црквина, црквиште и манастириште су, 
према Тихомиру Ђорђевићу, повод да се сања и копа управо на том месту 
на коме се и откривају темељи и зидине старих храмова.16 Међутим, поруке 
за проналажење објекта долазе у сну у тренутку кад појединац има проблем 
у свом животу, а чије је решавање зависи управо од извршења постављеног 
задатка – откопавања, проналажења заборављеног храма. 

Дубокопсихолошки смисао наведених снова огледа се у саопштавању 
нечег веома важног. Снови су одговор на питања која нису изричито пос-
тављена, али која су узрокована ситуацијом у животу појединца. Посредс-
твом снова ставља се у свест сневача оно што је битно за њега и за друге. 
Цркве се откривају поруком у сновима, а веродостојност поруке доказује 
се проналаском храмова. Значи снови доприносе њиховом проналажењу и 
ископавању. Сан открива темеље потиснуте и порушене хришћанске вере, 
а истинитост индивидуалног доживљаја се потврђује откривањем реал-
ности колективног искуства. Пронађени темељи храмова упућују на обнову 
хришћанског идентитета и његово потврђивање изградњом нових храмова 
на темељима старих. 

Поруке ових снова немају тајанственост и загонетност. Оне су већ на 
свом манифестативном плану јасне, а испуњавањем налога више силе оне 
се потврђују у реалности. Снови о сакривеним темељима старих цркава 
нису прекогнитивни, јер обзнањују оно што постоји, што се догодило, али 
и што је потиснуто и заборављено. Будући да се предсказивање може одно-
сити како на прошлост тако и на будућност, ови снови спадају у врсту пред-
сказивачких снова јер се подједнако односе на оно што је било, на оно што 
постоји и на оно што ће се догодити. 

Ови снови су важан чинилац у животу појединаца чији животни пут 
од тада има другачије усмерење. С обзиром на значај порука из ових снова 
они се могу сматрати иницијацијским, јер након извршеног задатка, поје-
динци добијају натприродну способност, постају видовити и стичу способ-
ност исцељивања. Овим сновима се открива судбина, животни пут и тачан 
дан смрти њихових ближњих као и њихових мештана. Њихове снове који 
имају архетипско значење не треба тумачити, већ само посматрати начин 
на који им се откривају заборављени културни садржаји који опет постају 
део свести. На основу ових снова аргументованије се може говорити и о 
националном несвесном као димензији латентног духовног континуитета 
који до свог манифесног изражаја долази увек када се појединац или колек-

15 Р. Љ. Павловић, Како су код нас цркве „летеле“ (легенда и истина), САНУ, Научно-
популарни списи књ. V, Одељење друштвених наука књ. 3, Београд, 1961, 23.

16 Т. Р. Ђорђевић, Уз Моравицу, Наставник V, бр. 1–2, Београд, 1894, 41.
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тив нађу у ситуацији за коју немају решење. Тада се проналазе и темељи 
некадашњих храмова, чија обнова значи и потврду оног аспекта духовног 
идентитета који је потиснут присилним културним заборавом. 

Bojan Jovanović

CHURCHES OF DREAMS

Summary

The historical and ethnographic records about discovering sites of destroyed, buried and for-
gotten churches by means of dreams have not so far encouraged researchers to explore this phe-
nomenon further. Starting from these records and materials which he himself collected, the author 
examines this phenomenon in the context of certain religious buildings in the territory of Serbia. 
Exposed to destruction during the centuries-long Ottoman rule, temples shared the fate of the entire 
Serbian culture that, while losing the material base, remained spiritually present in the people and 
their unconscious. It turned out that the act of forgetting does not break off a deeper thread of cul-
tural memory that is rediscovered through the dreams of individuals. For those who dreamed, these 
dreams were particularly important and often had an initiating character for the spiritual practice 
they observed.


