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УРБАНА МИТСКА БИЋА

Митска бића настала у урбаним срединама представљају спој тра-
диционалних и новонасталих веровања. Разлози њиховог настајања су 
утемељени у потреби за постојањем мита, не само као појаве засноване 
углавном на колективној фантазији, већ и на индивидуалним искуствима, 
што представља последицу њиховог генетског упоришта у људској све-
сти. Сâм појам мита је веома захвалан за проучавање јер нуди ширину и 
различите методолошке приступе и погледе на његове појавне облике у 
различитим сферама изучавања. Значи, рад разматра развој појаве ново-
насталих митских бића у контексу вертикалног културног повезивања с 
традиционалним веровањима везаним за иста.

Кључне речи: мит, митологија, митска бића, архетип, виртуелне 
приказе

У мојим ранијим радовима,1 захваљујући теренским истраживањима 
поткрепљеним теоријским радом као и постепеним проширивањем раз-
ноликих сазнања о митским бићима на простору Србије, направила сам 
најновију поделу митских бића према групама. Постоји, према ранијој по-
дели, осам одређених група, којима сам додала у овом раду и девету.

Прву чине бића настала од живих људи, која су своја натприродна 
својства стекла за живота или после смрти (као што су таласон, вампир, ван-
брачно дете и др.). Другу представљају демони природе (водени дух, шум-
ска мајка, виле, змај и др.), трећа је намењена судбинским демонима (суђаје 
и сл. приказе као појава жене у црном која најављују смрт оном који их сања) 
а четврту групу чине сва остала бића чије се порекло и карактер тешко могу 

1 Софија Н. Костић, Култ змије код Срба, издавачка кућа Кадињача, Ужице 1998; Народна 
знања и веровања у књажевачком крају, Књажевац и околина, Етнографски музеј, Београд, 
1999; Митска бића источне Србије, Гласник Етнографског музеја 69, Београд, 2005. и др.
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расветлити (тодорци...).2 Овој подели Слободана Зечевића која не говори 
о могућности да се нека од митских бића могу одредити и по пореклу и 
по значењу, па и према поводу њиховог постојања (као наведени тодорци), 
додала сам још пет група ради лакшег изучавања и бољег разумевања по-
вода њиховог настајања. Значи, пету групу чинила би митска бића везана 
за одређене професије (рударска вила, сребрни цар, водени ђаво, и др.), ше-
сту, епидемиолошка митска бића код нас представља позната чума. Седму 
групу чине она бића која кажњавају за чињење односно нечињење неких 
послова или понашања у невреме и тамо где не треба (осења, мађионик). 
осму групу чине бића везана за старе, али и новосаграђене објекте и урбану 
средину о којима ће бити речи у овом раду. У деветој групи реч је о виртуел-
ним митским бићима насталих с новом технологијом почев од радија, теле-
фона, телевизора, филма па до компјутера и даље. С напретком и развојем 
технологије, компјутеризације, развојем космичког летачког и осматрачког 
програма ова група митских бића тренутно је најраспрострањенија тема 
филмова, романа, а највише свакодневне жуте штампе у којима их има у 
изобиљу. Код нас су ова бића инфилтрирана захваљујући глобализацији 
на техничком, културном и спиритуалном нивоу. Међутим, не треба зане-
марити ни наше представе о неким езотеричним бићима која живе с нама, 
међу нама, у паралелном или виртуелном свету независно од тога да ли су 
она одраз субјективних доживљаја или колективне фантазије која је нашла 
своје уточиште код оних који су имали или наводно имају одређена искуства 
и то су пренели другима. Ово се могло лако претворити у једну широко 
распрострањену популациону митолошку догму. веома лако људи масовно 
прихватају појаву објекта или субјекта „да ли фантазије“? или се нешто за-
иста и догађа. Овај свет митолошких бића је истовремено и део постојања 
мита који је утемељен у генетској заоставштини људске популације и као 
такав неизбежан. Да би се разумео значај мита и отеловљење његових 
манифестација у почетку углавном везаних за субјективна испољавања која 
временом прерастају у општу појаву постајући тако „масовно виђење“ које 
прати низ прича, описа, ритуалних радњи и другог, потребно је што реалније 
прићи овој, надасве старој појави.

Рецептивност везана за поменута различита доживљавања у очитој је 
супротности с оном врстом „спонтаности“ у којој се заснива општа само-
свест као таква. У случају да човек то не схвати, биће принуђен на ту кон-
секвенцу да и животињску свест, уколико је она испуњена доживљајима 
и њима такорећи прожета и засићена, истовремено опише индивидуално 
рашчлањену и као такву уобличену. Најрадикалније је вињоли извукао по-
менуту консеквенцу у свом спису Мит и наука. Његово учење се заснива 
на позитивистичкој теорији сазнања. Он покушава да мит разуме и проту-
мачи откривањем његових биолошких корена. За њега је мит таква нужна и 

2 Слободан Зечевић, Народна веровања ђердапског живља, веровања у митска бића, Збор-
ник Етнографског института, књ. 7, Београд 1974, 79.
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спонтана функција свести чија је само материја променљива, док јој је об-
лик стално постојан. О његовој емпиријској прошлости води се рачуна само 
ако се указује на ону константну пра- клицу душе из које он потиче и из ње 
извлачи и нову снагу. У смислу овог захтева вињоли жели „да физичко-
психички састав сасвим простих и елементарних делатности нашег духа 
подвргне темељном испитивању да би нашао основни принцип који нужно 
инволвира генезу самог мита, први извор из кога је он потекао у свим својим 
облицима, спреман за каснију рефлектујућу делатност.“3 Ако се размотре 
мишљења о феномену мита код научника који су се бавили и баве се њиме, 
наићи ћемо на менталну блокаду због данас тешко прихватљивих преопшир-
них полемика везаних за психологију на плану настанка мита, а у распону 
од животиње до човека данашњице. Зато, с овог кратког инсерта о неким 
размишљањима о елементарним разлозима појаве мита, прећи ћу на једну 
јаснију ставку. Чињеница је да изучавање мита пружа велике могућности 
које немају границе, али се могу парцијално изучавати неки појавни облици 
овог „психолошког“ феномена, а судећи према одабраној теми, овде мислим 
на урбана митска бића. Овај не само психолошки феномен него и „искустве-
ни“ у свим могућим облицима и димензијама присутан је свуда. Сличности 
су на универзалном нивоу, а разлике почивају на културним и религијским 
основама. У нашем народу је често и уобичајено обликовање традиционал-
них митских бића (ту не мислим на мит о историјским личностима из било 
које области живота, него на осмишљена и створена бића према већ наста-
лим околностима стварног живота). Као прва ставка је вековно постојање 
дефинисаних митских бића која постоје из одређених разлога. Остатак на-
шег паганског и анимистичког бића има потребу да и даље живи и цир-
кулише паралелно с прогресом технологије, стандарда живота, економије, 
културе живљења као и осталог што може да утиче на стварање неке појаве 
углавном антропоморфног изгледа, мада су симболичка архетипска бића 
змајоликог и змијоликог изгледа (пример немани из Палићког језера), као и 
нека друга, увек присутна на сцени индивидуалног и колективног ментал-
ног „хорора“. Треба рећи и то да се човек верник који има мноштво мито-
ва везаних за одређену конфесионалну припадност никако не одриче оних 
нерелигијских. Ови митови нису везани прописима и институцијама, али 
имају своје норме у вези с односом према њима, своје законитости и одређену 
праксу. Примамљивост веровања у митска бића носи исто толико ризика као 
и веровање у актуелна божанства. У случају непридржавања одређених ри-
туала, последице могу бити непредвидљиве и веома лоше, па се рецимо, код 
хришћана, поред крста као религијског симбола, носи и још неки предмет 
који осигурава заштиту од злих очију и у виду такозване амајлије која може 
имати најразличитији изглед.4 Пројектовање свог ЈА у тим бићима је поне-

3 Ernst Kasirer, Filozofija simboličkih oblika, Novi Sad,1985, 70; Vignoli, Mythus und 
Wissensshaft, Leipzig 1880, 5.

4 Софија Н. Костић, Култ змије код Срба, Ужице, 1998.



110 СОФИЈА Н. КОСТИЋ

кад као награда, а понекад казна за учињено, односно неучињено. Покојник 
„оживљава“ и појављује се код сродника који су се огрешили о њега. Када 
је у Београду преминула 1976. године Н.Р. у својој 65-ој години живота, 
сахрањена је без ципела јер њен рођени брат није хтео да их стави у сандук. 
После сахране, месецима је ноћу долазила и разбацивала обућу по његовој 
кући и то прилично бучно. Његова жена је тврдила да су обоје били сведоци 
тих догађања и да брат покојнице нити она нису уопште били у ситуацији да 
сами то изведу. Доводили су и рођаке да се осведоче у то. Када су однели пар 
ципела и закопали у гроб, неугодне посете су престале. Савест индивиду-
ална или колективна? Несвесна радња једног или више чланова породице?5 
Како год. У београдском насељу Медаковић почетком 2000. године појавио 
се у једном стану вампир који је злостављао станарку толико да је и јавна 
штампа писала о томе. Да ли је то стварно био вампир? Они који су имали 
прилику да доживе сусрете с неким необичним бићима знају да им се не 
верује и обично кажу: „Ни ја нисам веровао док ми се није догодило...“ О 
томе ће већ дати објашњење неко једном... вампиризам дакле у урбаној сре-
дини постоји и данас као продужетак традиционалног веровања у вампире. 
Разлика је само у схватању како се они могу зауставити. У урбаној средини 
то више није глогов колац већ испуњење жеље покојника, враћање дугова 
његовој породици, одлазак у цркву, плаћање опела и другог. У кућама се 
држи бели лук што још није ником досадило. Напротив, ширење веровања 
у апотропејска својства белог лука све више расту.

Појава жене у белом на једном мосту код Књажевца је не много стара 
прича. Она је настала неколико година после изградње поменутог моста на-
кон првих саобраћајних удеса и доживљаја који нису имали кобан крај, али 
су открили разлог негативних појава које се дешавају возачима када прелазе 
преко њега.6 Наиме, мост је, саграђен према једној верзији на темељима 
старог римског гробља. По другој верзији је ту некада била црква, а постоји 
и прича о девојачком гробу и можда још нека верзија коју нисам прибележи-
ла. Углавном, ова жена је у почетку била појава на путу која је скретала 
возаче у правцу који је могао бити кобан. У периоду до 1996. године она 
почиње да прилази возачима толико близу да може утицати на њихову 
дремљивост која, наравно, изазива несрећу. Ово биће временом еволуира у 
езотеричну жену у белом која улази и излази из кола кад хоће, да би та при-
ча прерасла у ужас. Жена постаје агресивна и покушава да убије возача.7 У 
року од десет година ово, сада се већ може слободно рећи урбано митско 
биће је изузетно напредовало у већ реченом еволутивном погледу, али и број 

5 Пример је забележен на релацији Београд–Ритопек 1976. године. Саговорници су били 
чланови породице који су живи и данас. Покојница је сахрањена на Централном гробљу.

6 Софија Костић, Народна знања и веровања књажевачког краја, Књажевац и околина, 
монографија, Књажевац, 1998. 

7 Казивачи: десетак мушкараца и жена потврдило је причу о нападу на неког човека о којем 
се још увек причало када је екипа Етнографског музеја из Београда била на истраживањима 
у Књажевцу, у марту 2008. године.
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сведока је постао изузетно велики. Сада сваки становник Књажевца може 
да исприча приче које, ако их није доживео, онда је чуо од оних који су има-
ли такво искуство или пак од оних који познају лично преживеле сеобе. Ова 
је прича везана за сам град Књажевац. Међутим, прича о мртвој девојци која 
у почетку моли случајног пролазника поред градског гробља у глуво доба 
ноћи да је допрати кући, а после зауставља и возаче, прича се свуда. У Бео-
граду је у периоду седамдесетих година двадесетог века ова прича била вео-
ма популарна. Случајни пратилац обично огрне девојку својим сакоом или 
џемпером да се не смрзне и када сутрадан дође до куће до које ју је допра-
тио, сазна да је девојка давно умрла. Он одлази на њен гроб да се увери у то 
и на хумци налази свој одевни предмет. Прича је оживела крајем 20. века да 
би после бомбардовања Београда мало престала. Међутим, та прича се при-
ча и у другим градовима и варошицама у Србији. Појављивања покојника су 
најчешћа. што се тиче других бића, виђени су патуљци, животиње које 
мењају облик, као и ванземаљци који имају човеколики изглед.8 Како је 
виђање НЛО и на просторима Србије све чешће и доста је о томе писано 
како у штампи тако и на веб сајтовима, а поред очевидаца постоје и 
фотографије које су научно признате као докуменат, поставља се питање: 
зашто онда не би били виђени и ванземаљци? Занимљиви су доживљаји с 
компјутерима који бар за сада немају те техничке могућности, али ипак 
сами стварају своје приче. Комуникација с покојницима с телефона је пре-
шла на Тв екране, а с њих на компјутере. виртуелна митска бића су више 
присутна у технолошки развијенијим земљама. Из индивидуалних или 
групних доживљаја настале су приче и снимљени бројни научнофантастич-
ни и хорор филмови. Код нас се још увек урбана митологија везује углавном 
за традиционална митска бића. Додуше, она понекад узимају и друге обли-
ке. водени ђаво виђен код ђердапа има исти изглед као и бића виђена поред 
новосадске Петроварадинске тврђаве,9 али и биће које је прегазио почетком 
двехиљадите године један фудбалер близу Сарајева и то је приказано у бео-
градском Тв дневнику. На неколико секунди се видело биће с телом као 
рептил и горњим делом облика човека. Представа таквог бића објављена је 
на интернету у оквиру сајта real alien, што се може видети на приложеној 
фотографији. Ова фотографија у потпуности одговара изгледу бића које ми 
је описао рибар у време док још нисмо радили на компјутерима, 1989. годи-
не. То би значило растојање од око двадесет година. Фотографија може бити 
монтирана, али, поставља се питање: како је могуће да су различити људи 
пре двадесет година видели исто то иако нису имали електронску кому ни-
кацију па значи да постоји могућност да се граница реалног и ирационалног 
драстично смањила. Разлог томе могу да буду побољшане комуникационе 

8 Казивачи с Ртња који су у великом броју, укључујући децу и одрасле, причали за Тв 
Београд своја искуства. 

9 Забележено у бившем недељном часопису Зона сумрака средином деведесетих година 
двадесетог века.
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могућности које омогућавају размену искустава на бржи и далеко једно-
ставнији начин. Страх људи да говоре о својим искуствима и сусретима у 
које неко може да верује, а неко не, је и данас изузетно јак. Нарочито је сна-
жан страх код писања истине о било чему. Међутим, ово је посебан вид 
писменог или усменог изражавања о деликатној и научно тешко проверљивој 
теми. Код нас је још увек писање о митским бићима сведено искључиво на 
причу оних који су имали необичне сусрете и дешавања. Фотографија 
такорећи и нема. Зато је проблем научне релевантности доведен у сваком 
погледу у питање што не значи да о томе не треба писати и имати свој став 
ма какав он био. У свету је много мањи, број људи који онемогућавају сло-
бодно мишљење и изражавање док је код нас он изузетно велик и они су 
углавном на таквим местима где могу онемогућити истраживања која нису 
у складу с њиховим ставом и мишљењем. Како се одупрети монструозној 
цензури слободне мисли и слободног научног деловања? Овде не мислим 
само на тему о којој пишем, него уопште. Мислим на све што је на неки на-
чин револуционарно у односу на стереотипе. „Непрестан отпор, то да; 
грађење сопственог постојања тако да оно не представља само зупчаник у 
некој злокобној машинерији – то је још боље“, али у ствари морамо повећати 
шансе за победу наше мисли или идеје.10 Када се изучавају митска бића, 
човек већ у старту зна да гради тврђаву без камена. Једини материјал су 
емпирија и свe чудо овог света и нада да се сваком ко посумња у истинитост 
могућег постојања оног „нечег“, то нешто догоди. Онда је успех неминован. 
У случају да до тога не дође, оставићемо да се митологија оваквог типа 
дописује новим искуствима све док техником то и не докажемо, као и 
снимљеним материјалом о неком од поменутих догађаја везаних за необич-
на створења која могу бити одраз колективног фантазма (пониклог углав-
ном од индивидуалног), али никако не мора да то буде и истина. Странице 
се дописују. Међутим, код нас у пракси, нарочито убиства везана за 
спаљивање људи и неке друге облике који могу да се припишу окултним 
убиствима, последњих година полиција пажљиво прати. Неки случајеви 
ових монструозних догађаја приказују се и у серијалу једне од београдских 
Тв станица. Углавном су приче везане за вешташтво и његову мрачну делат-
ност. Нажалост, истражитељи ни једном до сада нису консултовали 
стручњаке који се баве овом проблематиком. Заиста се приче починилаца 
криминалног деликта као и приче оних који су истраживали околности под 
којима је (углавном) нека жена спаљена или убијена због тога што је према 
причању починила неке натприродне радње и тиме угрозила живот, имови-
ну и друго неке особе не могу прихватити као правни аргумент. Постоје 
значајне сличности у радњама неких шизофрених особа и оних које би чи-
нила особа која се бави окултизмом. Разлику би могли да уоче заједничким 
радом и међусобном сарадњом стручњак за окултизам и психијатар. Свака-
ко да полиција нема образовање које би јој омогућило да уочи те разлике. На 

10 Mišel Onfre, Moć postojanja, hedonistički manifest, Beograd, 2007, стр. 221.
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тај начин злоупотреба народних веровања у митска бића иде веома далеко. 
Увек је у питању или убиство из користи или страх од некога коме су при-
писане натприродне моћи првенствено почев од појединца, а затим се прича 
шири на групу и број оних који почињу да верују у истинитост натприродно 
почињеног недела неминовно расте. У случају да иза свега заиста стоји нека 
наднаравна сила, онда је мора потврдити неко као што сам већ навела, об-
разован и стручан за такве тврдње које би поткрепио одговарајућим докази-
ма. Тема урбане митологије има далеко шири карактер него што је могуће то 
приказати у једном краћем раду. Евидентно је да се код нас мора радити на 
овој теми много шире и детаљније, као што то одавно раде у развијенијим 
земљама. Спречавање напредовања у сазнавању нових чињеница из области 
урбане митологије највише коче такозвани рецензенти који се претварају у 
цензоре и стално враћају истраживача на почетак двадесетог века. Сви ко-
ментари су, наравно, завршени као и сва знања о митским бићима, с 
мишљењем пионира етнографске науке јер су као идеализоване личности 
њихова мишљења и идеје окамењене. Стварање идола науке је одвела мудре 
људе и на ломачу у прошлим вековима јер су се супротставили ставовима 
религијских догми и научницима који су се у те догме својим ставовима 
уклапали. Сада су у питању још увек живе догме социо-комунизма које па-
радоксално прихватају оно што је речено пре њиховог доласка на власт само 
зато што се они лично не осећају угроженим од људи којих више нема, а 
чија слава траје не зато што су осмислили нешто ново, него зато што су опи-
сали народне обичаје и веровања у некој сфери која баш и нема неку рево-
луционарну мисао која би покренула науку полемиком и критиком даље. 
величина ових роба је у томе што су постали пионири у записивању народ-
них знања и веровања с веома погодним тумачењима која нису имала разлог 
да изазивају било кога. Тако је у том периоду објављено више грађе, него 
студија о разним појавама како у природи тако и међу људима. Објављени 
су речници на нивоу „народног“ и то заиста има свој велики значај за даљи 
рад, али неке веће расправе су отишле у заборав. Слично је и с Чајкановићевом 
књигом Врховни бог код Срба. Где је почело, ту се и завршило. Понекад се 
из ње цитира неки детаљ, али научници не желе да губе време и пишу нешто 
што им се неће никад објавити. Погубно би било за неког да каже: Чајкановић 
није био у праву. Наравно, морао би да да своје разлоге и добро поткрепљене 
чињенице чиме би то доказао.

Значи, да би се обрадила тема не само урбаних митских бића, него и 
митских бића уопште која су присутна на нашим просторима, потребно је 
доста рада, али и помоћ установа и појединаца да се ови радови публикују 
као и да се омогући да се јавно објаве нова мишљења, сазнања и теорија.
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URBAN MYTHICAL CREATURES

Summary

The paper focuses on urban mythical creatures in general. The essence is the new classifica-
tion of mythical creatures distributed into nine groups which enables a much clearer approach to 
this rich topic of the popular science. It points out that at issue is not an urban myth, but an entirely 
different story. Several most distinctive examples from everyday life in the past fifty years reflect 
not only traditional phenomena of mythical creatures in urban environment, but also creation of 
the new ones that evolve in their powers. To which extent this is on the level of the real and the 
irrational remains as a question for some technologically more developed and speculatively and 
conceptually more liberated future.


