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ООГГЛЛЕЕДД  ОО  ДДИИРРККЕЕММООВВООММ  ССХХВВААТТААЊЊУУ  ММААГГИИЈЈЕЕ  

Предмет овог огледа је схватање магије које је развио француски социолог Е. 
Диркем у својој чувеној студији о елементарним облицима религијског живота. 
Одбацујући критику коју је на њихов рачун упутила Мери Даглас у свом делу Чисто и 
опасно, аутор доказује да су Диркем и В. Робертсон Смит користили магију прева-
сходно у аналитичке сврхе, да би одвојили одређену врсту баратања натприродним 
силама од остале религијске праксе. Диркемово становиште се у наставку разматра 
кроз проблем тотемизма, разликовања друштвеног и јавног и А. ван Генепове 
концепције индивидуалне магијске моћи, као друштвено признатог облика 'стожеро-
вања светог'. Оглед се закључује доказима да је Диркем своју концепцију најеле-
ментарнијег облика религије развио кроз додатно уопштавање главних претпоста-
вки на којима су А. Ибер и М. Мос утемељили своју теорију магије.  

Kључне речи: магија, примитивна религија, Емил Диркем. 
 

У својој студији Чисто и опасно Мери Даглас (Mary Douglas) је оптужи-
ла Емила Диркема (Émile Durkheim) да је, следећи Виљема Робертсон Смита 
(William Robertson Smith), 

"пресекао везу између магије и морала, односно религије, и тако дао свој 
допринос конфузији око појма магије, која нам је остављена у наслеђе. Од 
тада па до данас учењаци лупају главу трагајући за задовољавајућом дефи-
ницијом магијских веровања, а потом се ишчуђавају како их се ико икада 
могао држати." (Daglas, 2001: 36) 

По Дагласовој, суштина проблема је у становишту Робертсон Смита да је 
"истинска религија, још од најранијих времена, чврсто укорењена у етичке 
вредности живота заједнице" (Daglas, 2001: 29). У складу са тим, 

"магија се дефинише као резидуум, дакле еволуционим категоријама. Она је 
пре свега ритуал који не припада култу бога заједнице. Друго, она је ритуал 
од којег се очекује аутоматска делотворност." (Daglas, 2001: 31) 

Међутим, она сматра да је  
"Робертсон Смит еволуционистичким претпоставкама заведен на криви траг. 
Магијска пракса, у смислу аутоматски делотворног ритуала, није знак при-
митивности... Такође, узвишен етички садржај није заштићен посед развије-
них религија..." (Daglas, 2001: 32)  
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Упркос томе, Диркем је у Елементарним облицима религијског живота 
'без приговора' следио шкотског научника  

"у ставу према обредима који нису део заједничког култа. За њих је усвојио 
назив »магија« и дефинисао магију и врача као веровања, поступке и лич-
ности који делају изван заједништва цркве и често се према њему постављају 
непријатељски. Надовезујући се на Робертсон Смита, а можда и на Фрејзера 
... устврдио је да магијски обреди могу бити вид примитивне хигијене..." 
(Daglas, 2001: 34) 

Затим следи цитат из наведене Диркемове студије: 
"Ствари које врач препоручује да се држе одвојене не могу се помешати или 
једна другој приближити а да се човек не изложи опасности ... [то су] утили-
тарне максиме, први облик хигијенских и медицинских забрана." (Daglas, 
2001: 34; Dirkem, 1982: 277) 

На овом месту неопходно је проблематизовати начин на који Дагласова 
изводи закључак о Диркемовом поистовећивању магијских обреда с прими-
тивном хигијеном, јер целина из које је горњи цитат извађен упућује на дру-
гачији контекст и знатно сложенији проблем:  

"[О]сим забрана које припадају религији, има и оних које спадају у магију. 
Заједничко им је што проглашавају неспојивости међу неким стварима и 
прописују да се оне одвоје једне од других. Али између религијских и магиј-
ских забрана постоје и веома озбиљне разлике. Најпре, у ова два случаја 
санкције нису исте. ... Не постоји магијски грех. [276] ... Религијска забрана 
нужно подразумева појам светог; она потиче из поштовања које побуђује 
свети предмет, а циљ јој је да спречи да му се поштовање не укаже. Магијске 
забране, напротив, претпостављају само посве лаички појам својства. 
Ствари које врач препоручује да се држе одвојене не могу се смешати или 
једна другој приближити а да се човек не изложи опасности. Ако се врачу 
чак и деси да своје клијенте позове нека се држе подаље од неких светих 
ствари, не чини то због поштовања према њима и страха да не буду оскрв-
нуте – јер магија, као што знамо, живи од оскрвнућа – већ једино с разлога 
овоземаљске корисности.  Једном речју, религијске забране су категорички 
императиви; магијске забране су утилитарне максиме, први облик хигијен-
ских и медицинских забрана. Два тако различита реда чињеница не могу се 
изучавати напоредо и под истим именом а да не дође до пометње. Овде 
имамо да се бавимо само религијским забранама." (Dirkem, 1982: 276-7)  

Као што видимо из целине навода, Диркем проблем магијских забрана 
објашњава путем контраста са религијским; у том смислу, мање је важно 
шта маг чини, а много је важније да су магијске забране утилитарне максиме, 
за разлику од религијских забрана, које су категорички императиви; даље, 
'магијске забране претпостављају само лаички појам својства', док религијске 
'нужно подразумевају појам светог'; затим, Дагласова каже да је Диркем 
устврдио "да магијски обреди могу бити вид примитивне хигијене", док код 
Диркема читамо да су "магијске забране ... први облик хигијенских и меди-
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цинских забрана"; на крају, Диркем јасно наглашава да се у наведеном делу 
студије бави "само религијским забранама",1 што значи да је контрастирање 
са магијским изведено за потребе аналитичког раздвајања наведене две врсте 
забрана, а не одређења нити анализе самих магијских забрана. Уосталом, он 
то потврђује и у фусноти коју додаје на крај цитираног пасуса:  

"Не значи да између религијских и магијских забрана постоји оштар прекид 
континуитета: напротив, има забрана чија је права природа неодлучна. ... 
Разликовање није зато мање нужно, јер верујемо да се магијске забране могу 
разумети само у функцији религијских забрана." (Dirkem, 1982: 2775)  

Истина је, међутим, да Диркемово одређење цркве као моралне заједни-
це2 може да заведе недовољно упућеног читаоца на погрешно тумачење ма-
гије као неморалне активности у вредносном смислу, али чуди да се и Даг-
ласова приклонила таквом тумачењу. У чувеном и често навођеном пасусу 
који претходи том одређењу,3 јасно је да нагласак није на разлици између 
магије и религије по критеријуму морала, већ на кохезивној функцији рели-
гије у друштву коју магија, по Диркему, нема.4 У том смислу сматрам да је 
Диркем јасно исказао став о односу магије и религије, посебно у трећој глави 
треће књиге Елементарних облика:  

"Магија дакле није, као што је тврдио Фрејзер [Џемс Фрезер – Ж.Л.], првоби-
тна чињеница, а религија само њен изведен облик. Сасвим супротно томе, 
прописи на којима почива врачева вештина успостављени су под утицајем 

––––––––––––– 
1 Реч је о првој глави треће књиге, која носи назив НЕГАТИВНИ КУЛТ И ЊЕГОВЕ 

ФУНКЦИЈЕ. 
2 "Црква није напросто свештеничко братство већ морална заједница коју чине сви 

поклоници исте вере, како верници, тако и свештеници. Магији обично недостаје било ка-
ква заједница ове врсте." (Dirkem, 1982: 42) Исто и ниже, у дефиницији религије: "[Р]ели-
гија је ... систем веровања и обичаја који све своје присталице сједињују у исту моралну 
заједницу звану црква" (Dirkem, 1982: 44).  

3 "Без сумње, магијска веровања никад нису лишена одређене општости; најчешће су 
распрострањена у широким слојевима становништва, а има чак доста народа у којима не 
броје мање редовних присталица него религија у правом смислу речи. Али она не воде 
међусобном повезивању људи који уз њих пристају нити њиховом сједињавању у исту 
групу која живи истим животом. Не постоји магијска црква. Између врача и људи који се 
с њим саветују, као ни међу самим овим појединцима, нема трајнијих веза које би их 
чиниле члановима истог моралног тела, попут оног које образују верници истог бога или 
поклоници истог култа. Врач има клијентелу, а не цркву, и врло је могуће да његови кли-
јенти међу собом немају никаквих односа, па се и не морају познавати; ... Званичност и 
јавност којима је врач понекад заоденут не мења ништа на ствари..." (Dirkem, 1982: 42) 

4 Ово је уочио већ и Џек Гуди (Goody, 1961: 146), али његовим ставовима ћемо се у 
наставку још бавити. Слично је и у случају удружења врачева и магијских организација: 
"[О]ва удружења нипошто нису неопходна за функционисање магије, чак су ретка и доста 
изузетна. Да би упражњаво своју вештину, врачу нипошто није потребно да се повезује са 
својом сабраћом" (Dirkem, 1982: 42). 



Жолт Лазар, Оглед о Диркемовом схватању магије  
 

 
396 

религијских идеја, а на чисто лаичке односе били су примењени тек накнад-
ним ширењем." (Dirkem, 1982: 330) 

Очигледно из разлога да би избегао накнадне неспоразуме, Диркем неш-
то ниже убацује и фусноту у којој посебно наглашава да не тврди да је  

"својевремено религија постојала без магије. По свему судећи, у мери у којој 
је религија настајала, нека од њених начела су проширена и на нерелигијске 
односе и тако се она употпунила мање или више развијеном магијом. Али, 
иако ова два система идеја и обичаја не одговарају двема одвојеним историј-
ским фазама, међу њима ипак постоји јасно дефинисан однос деривације." 
(Dirkem, 1982: 33126)  

Ипак, Мери Даглас је несумњиво у праву када тврди да је Религија Семи-
та Робертсон Смита значајно утицала на Диркема и да је то посебно видљиво 
у Елементарним облицима религијског живота.5 Сматрам, међутим, да је из-
двајањем и наглашавањем појединих тврдњи које је Дагласова извела за пот-
ребе своје, иначе одличне студије о ритуалној чистоћи и прљању, добијена 
унеколико искривљена слика стварног доприноса Робертсон Смита и Дирке-
ма у истраживању примитивне магије и религије. 

У значајном и својевремено веома утицајном делу Религија Семита,6 
Виљем Робертсон Смит полази од одређења древне религије као институцио-
нализоване ритуалне праксе, а не као веровања:  

"Наша је модерна навика да на религију гледамо радије са становишта веро-
вања, него њеног практиковања; ... Али древне религије у већини случајева 
нису имале веру; њих су у потпуности чиниле институције и практиковања." 
(Smith, 1959: 16)7  

То значи да је  
"религија била део организованог друштвеног живота унутар којег је човек 
рођен, и којем се приклањао током живота на исти несвестан начин на који 
људи прихвате било коју навикнуту радњу друштва у којем живе" (Smith, 
1959: 21). 

У складу с тим, Робертсон Смит покушава да разуме "шта су институције 
биле и како су обликовале људске животе" (Smith, 1959: 21), при чему је ње-
––––––––––––– 

5 Овај утицај је посебно уочљив у прихватању и развијању појединих Робертсон 
Смитових ставова, а посебно оних о превасходно друштвеном карактеру религије, те зна-
чаја колективних емоционалних пражњења за њено практиковање: "Најважније функције 
древног обожавања биле су резервисане за јавне прилике, када је цела заједница била 
ускомешана заједничком емоцијом..." – пише, између осталог, Робертсон Смит у Религији 
Семита (Smith, 1959: 260). 

6 W. Robertson Smith: Lectures on the Religion of the Semites (прво издање: Cambridge, 
1889). 

7 Кључни чинилац религије је био ритуал, али уз њега није била везивана догма, већ 
мит, који је био "само део апарата обожавања" (Smith, 1959: 17). 
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гово истраживање "усмерено према религијским институцијама које су 
владале животима људи семитске расе" (Smith, 1959: 22). Тежиште анализе у 
Религији Семита – и у квалитативном и у квантитативном погледу –, је на 
проналажењу корена институције светих места (светилишта) и институције 
жртвовања, али је тачно да је Робертсон Смит примитивну религију одређи-
вао и њеним довођењем у везу с моралом, као и да је у том сегменту остварио 
један од кључних утицаја на Диркема. Погледајмо, међутим, контекст из ко-
јег Мери Даглас наводи делове из Религије Семита у својој студији (Daglas, 
2001: 30)8: 

"Али мада су најраније природне религије биле у потпуности поистовећене с 
најранијом моралношћу, оне нису биле одговарајуће за подизање морално-
сти према вишим идеалима; ... Религијска осећања су по природи конзерва-
тивна, јер су омеђена старим обичајима и поступцима; а богови, којима се 
приступало само кроз традиционалне ритуале, ... изгледа да су увек на стра-
ни оних који су противни променама. Међу Семитима, као и међу другим ра-
сама, религија је често радила против више моралности (higher morality) не 
зато што је у суштини била сила зла, него зато што се држала застарелих ети-
чких стандарда превазиђеног стања друштва." (Smith, 1959: 53) 

Као што видимо, Робертсон Смит не говори о апстрактним етичким наче-
лима религије, него о обичајном моралу који је институционализован у при-
митивним и древним друштвима; у складу с тим, он прави јасну разлику из-
међу његовог партикуларног и универзалног карактера:  

"[Ј]една од најнападнијих карактеристика племенске религије је њен парти-
куларизам: човек се држао одговорним свом богу за лоше дело према [53] 
члану свог племена или политичке заједнице, али могао је да превари, опља-
чка или убије туђина без прекршаја по религију; божанство се бринуло само 
за свој народ. То је веома ускогруда моралност и у искушењу смо да је назо-
вемо пуком неморалношћу. Али, са историјске тачке гледишта такав би суд 
био потпуно погрешан. Шира моралност која обухвата цело човечанство сво-
је темеље има у навикама лојалности, љубави и саможртвовања, које се пре-
васходно обликовало и оснажило у ужем кругу породице или клана; улога 
коју је религија сродства играла у развоју и очувању ових навика једна је од 
највећих услуга учињених људском напретку." (Smith, 1959: 53-4) 

Тек након ових редова Робертсон Смит се супротставља становишту да је 
темељ религије дивљаков покушај да умилостиви 'невидљиве и мистериозне 
непријатеље надљудске моћи', с којим Дагласова и почиње горе наведени 
цитат:  

Од најранијих времена религија се, за разлику од магије и чаробњаштва, 
обраћа  сродним и пријатељским бићима, која повремено такође могу бити 

––––––––––––– 
8 У српском преводу студије Чисто и опасно стоји (стр. 30) да се цитирани део The 

Religion of the Semites налази на 55 страни, али први део цитата (до "Једино у доба када се 
друштво растаче...") је на страни 54. 
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љута на свој народ, али су увек помирљива осим према непријатељима својих 
обожавалаца или одметнутним члановима заједнице. У правом смислу речи 
религија не почиње нејасним страхом од непознатих сила, него оданим пош-
товањем (loving reverence) према познатим боговима, који се спајају са својим 
обожаваоцима јаким спонама сродства. Религија у том смислу није дете 
страха, а разлика између ње и дивљаковог страха од невидљивих непријатеља 
је апсолутна и темељна како на најранијем, тако и на каснијим степенима 
развоја." (Smith, 1959: 54-5)  

На основу подвученог и пасуса који следи,9 Дагласова изводи закључак 
да је Робертсон Смит, "очито, до краја заступао етичко виђење религије" 
(Daglas, 2001: 31). За разлику од ње, међутим, сматрам да је пре реч о поку-
шају аналитичке употребе појмова магије и чаробњаштва (sorcery) за одређи-
вање обима и садржаја појма примитивне религије, као изразито друштвене 
појаве. Мој аргумент заснива се на чињеници да Робертсон Смит свега неко-
лико пута експлицитно наводи магију у својој студији, али увек у контексту 
разграничења од онога што, по његовом виђењу, није религија,10 док је у не-
посредну везу и с моралом (осим на већ анализираним страницама 53-5) дово-
ди само још једном: 

"Сви табуи су инспирисани страхопоштовањем (аwе) према натприродном, 
али постоји велика морална разлика између предострожности према најезди 
мистериозних непријатељских сила и предострожности утемељеној на пош-
товању за повлашћени однос с пријатељским богом. Оно прво припада маги-
јском сујеверју... које, будући утемељено само на страху, делује једино као 
препрека напретку и сметња за слободно коришћење природе помоћу људ-
ске енергије и рада." (Smith, 1959: 154) 

––––––––––––– 
9 "Само у временима друштвеног распада ... када људи и њихови богови изгледају не-

моћни ... магијско сујеверје засновано једино на страху, или на ритуалима усмереним ка 
стицању наклоности страних богова, осваја сферу племенске или националне религије. У 
бољим временима религија племена или државе нема ничег заједничког са тајним (priva-
te) и страним сујеверјима или магијским ритуалима које нецивилизован страх може да 
наметне појединцу. Религија није самовољан однос појединачног човека према натпри-
родној сили, то је однос свих чланова заједнице према сили која на срцу има добро зајед-
нице и штити њен правни и морални поредак." (Smith, 1959: 55) Мери Даглас овде завр-
шава навођење, али није на одмет имати у виду и наредну реченицу-две: "Изгледа да је 
ова разлика промакла неким модерним теоретичарима, али је била довољно јасна древном 
здравом разуму, у којем су скривена и магијска сујеверја по обичају сматрана вређањем 
морала и државе. Није само Израел где налазимо потискивање магијских ритуала као 
прву бригу оснивача краљевства..." (Smith, 1959: 55) 

10 У том смислу његов карактеристичан став је да је "домен натприродног толико 
широк да ниједна древна религија не покушава да се бави свим њеним манифестацијама. 
Најједноставнији доказ за то је да магија и чаробњаштво, мада леже изван религије и мада 
су биле забрањене вештине у свим цивилизованим државама антике, ипак нису биле сма-
тране само за обмањивање." (Smith, 1959: 89-90) 
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Да ни у овом пасусу није реч о апстрактној моралности закључујем на 
основу веома јасног одређења натприродног (којем, иначе, Робертсон Смит 
претходно посвећује значајан број страница), као извора и темеља тзв. 'приро-
дних светилишта', из којих су настајали и први организовани култови: 

"[Г]дегод се живот природе спонтано манифестовао на јасан начин, древни 
Семита је видео нешто натприродно... [Н]атприродно је појмљено на истин-
ски примитиван начин и поистовећивано је са квази-људским животом, при-
писаним различитим врстама животиња, биљака или чак неорганских ства-
ри." (Smith, 1959: 134)11  

"Али" – објашњава нешто раније Робертсон Смит –, "натприродно биће 
као такво није бог, оно постаје бог једино када улази у одређени однос с чове-
ком, или пре са заједницом људи." (Smith, 1959: 119, нагласио Ж. Л.)  

То је тако зато што, поред магијске, постоји и проблем – назовимо је тако 
– божије делотворности:  

"У раном многобоштву (heathenism) стварно животно питање није какву моћ 
има бог да чини, него како да учини за мене, а то зависи од односа у којем 
стоји према мени." (Smith, 1959: 83)  

Тај однос је, за Робертсон Смита, могућ једино као друштвено посредо-
ван: "Бог је био бог нације или племена и знао је и бринуо за појединца једи-
но као за члана заједнице." (Smith, 1959: 259) Следеће место из Религије Се-
мита, а које се надовезује на претходни цитат, кључно је за разумевање Ро-
бертсон Смитовог објашњења религије у односу на магију:  

"[Б]ила је то заједница, а не појединац, која је била сигурна у непрекидну и 
неизоставну помоћ свог божанства. Оно што су древне религије училе било 
је [263] национално, а не персонало провиђење. У толикој мери је то био слу-
чај да су древни људи у чисто личним бригама били веома склони да се окре-
ну не признатој религији породице или државе, већ магијском празноверју. 
... Стога је постојала читава област могућих потреба и жеља за које религија 
није ни могла ни хтела било шта да учини; и ако се натприродна помоћ 
тражила у тим стварима она је морала бити тражена кроз магијске церемо-
није, створене за куповање наклоности или принуђивање демонских сила, са 
којима јавна религија није имала ништа. Не само да су ова магијска празно-
верја била изван религије, него су у свим добро уређеним државама сматрана 
недозвољеним. Човек није имао права да улази у приватни однос са натпри-
родним силама, које би му могле помоћи на рачун заједнице којој је припа-
дао." (Smith, 1959: 263-4)  

Као што видимо и овде је магија у функцији разграничења оних конта-
ката са натприродним које религија није могла или није хтела да покрива. 
––––––––––––– 

11 У вези са наведеним, Диркем додаје: "[Д]а бисмо имали идеју натприродног, није 
довољно да будемо сведоци неочекиваних догађаја; потребно је још и да ови догађаји 
буду појмљени као немогућни, то јест непомирљиви с редом који нам се, с правом или не, 
чини нужно имплициран у природу ствари." (Dirkem, 1982: 27) 
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Тек након овог разграничења Робертсон Смит даје своје објашњење двостру-
ког значаја религије за живот члана заједнице, који се  

"делом налази у повезаности с појединачним правилима понашања иза којих 
стоје натприродне санкције, али је углавном у утицају на општу усмереност 
и карактер људских умова, које подиже на виши ниво одважности и намере и 
уздиже изнад сирове потчињености тренутачним физичким потребама, 
учећи људе да њихови животи и срећа нису само игра слепих сила природе, 
него да више силе бдеју и брину о њима. Као извор акције овај утицај је знат-
но јачи него страх од натприродних санкција зато што је стимулативан, док 
је  страх само регулативан. Али, да би изазвале моралне последице на живот, 
обе морају да иду заједно; човекове акције морају бити подржане не само 
осећајем да је божанска помоћ уз њега, него и регулисане убеђењем да га та 
помоћ неће пратити ако не следи исправан пут (exept on the right path)." 
(Smith, 1959: 266, нагласио Ж.Л.) 

Однос стимулативног и регулативног код Робертсон Смита није вредно-
сно схваћен однос моралног и неморалног, него једноставно начин испољава-
ња друштвеног; по њему, у древним религијама божанска помоћ је ствар  

"јавних функција и јавних тежњи заједнице; и управо је та увереност она 
која се изражава у јавним чиновима обожавања, у којима се срећу сви члано-
ви заједнице да би јели и пили за столом свог бога и тако обновили осећај да 
су сви једно са њим (that he and they are altogether at one)" (Smith, 1959: 266).  

Јасно је, дакле, да Робертсон Смит не оцењује примитивне религије са 
моралног становишта, него говори о обичајном и партикуларном моралу који 
се изражава кроз првобитне религије, у овом случају семитских народа. 
Доследна интерпретација његових ставова значила би да и магија може бити 
само релативно неморална, јер се оцењује из перспективе (неке) владајуће 
религије, при чему та неморалност није ствар апстрактних етичких начела, 
већ разлике између сигурнијих и мање сигурних животних услова који су по-
годни или за индуковање и одржавање сујеверја, или за његово превазила-
жење.  

Ра разлику од Робертсон Смита, који се у својој студији користио пре 
свега историјским изворима и археолошким налазима, Емил Диркем је своје 
становиште о основним облицима религије утемељио на етнолошким истра-
живањима аустралијских племена. Исто је то пре њега учинио и британски 
антрополог Џемс Фрезер (James G. Frazer),12 али је његов закључак био да је 
магија основни облик баратања натприродним силама, а да религија долази 
тек после. При том, обојица се превасходно ослањају на радове Алфреда 

––––––––––––– 
12 B. Spencer, F. J. Gillen: The Native Tribes of Central Australia. London, 1899; B. Spen-

cer, F. J. Gillen: The Northern Tribes of Central Australia. London, 1904; A. W. Howitt: The 
Native Tribes of South-East Australia. London, 1904. Фрезер се у првом издању Златне гра-
не (1890) ослањао само на тада доступне текстове Хауита о аустралијском тотемизму 
(вид. Howitt, 1883, 1884).  
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Хауита (Alfred W. Howitt) и Болдвина Спенсера (Baldwin W. Spencer), па се 
поставља питање како је могуће да су Диркем и Фрезер, на основу истих 
извора о религији, магији и тотемизму аустралијских племена, дошли до пот-
пуно различитих закључака о значају магије у примитивним друштвима, од-
носно, које је тумачење тачније?  

Однос магије, религије и тотемизма је већ у време Фрезера био важан 
антрополошки проблем. С обзиром да је својим радовима значајно допринео 
његовом издвајању, Болдвин Спенсер се вероватно осетио и позваним да 
додатно разјасни релације међу овим чиниоцима. У раду који је објавио зајед-
но с Гиленом (Francis J. Gillen), а који је настао на основу његовог излагања 
пред члановима Краљевског антрополошког института крајем 1898, Спенсер 
полази од, тада већ прихваћеног, становишта да тотемизам има 'и религијски 
и друштвени аспекат'. Одмах, међутим, упозорава да међу Арунтима и оста-
лим племенима централне Аустралије доминира магијски аспекат, а да ни 
остала два аспекта нису уједначено заступљена међу истраживаним аустра-
лијским племенима (Spencer, Gillen, 1899: 275).13 При том, управо је случај 
Арунта – којима се Спенсер посебно бавио – парадигамтичан, јер код њих   

"може бити веома вероватно да је изворни тотемски аспекат једноставно ре-
лигијски или магијски, а да је друштвени аспекат, као што и јесте, придодат 
у каснијем периоду" (Spencer, Gillen, 1899: 276).  

Разлог томе је што племе Арунта "представља она [племена – Ж.Л.] у ко-
јима тотемске групе нису егзогамне" (Spencer, Gillen, 1899: 276). Због тога 
оно, "можда, ... указује на време када су услови у стварности били веома раз-
личити од оних који сада преовладавају" (Spencer, Gillen, 1899: 276), а међу 
којима је најважније 

"традиционално постојање тотема много пре егзогамних група, као и чиње-
ница да [те групе – Ж.Л.] нису утицале на тотеме када су се појавиле; другим 
речима, изгледа да је тотемизам примарно, а егзогамија секундарно обе-
лежје" (Spencer, Gillen, 1899: 277, нагласио Ж.Л.). 

Диркем је, међутим, развио другачије становиште. Он је повезао тотеми-
зам са клановском организацијом друштва (види Dirkem, 1982: 94-5, 99-100, 
102-4)14 и ту се налази тачка разлаза са Спенсеровом интерпретацијом емпи-
ријског материјала: 

––––––––––––– 
13 Међу приобалним племенима "друштвени [аспекат тотемизма – Ж. Л.] је данас до-

минантна одлика, а религијски или магијски су само незнатно назначени. У случају оста-
лих племена, ... друштвени је јако наглашен, али је и религијски такође јасно наговеш-
тен." (Spencer, Gillen, 1899: 275) 

14 О значају тотемизма у контексту целине Диркемовог социолошког учења види 
предговор Аљоше Мимице Елементарим облицима религијског живота (Mimica, 1982, 
посебно стране XIX-XXIV). 
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"У најранијим временима о којима уопште налазимо неко предање срећемо 
се с тотемским групама, а њихова важна карактеристика је да су ... оптере-
ћене дужношћу извођења одређене магијске церемоније зване интичиума 
(intichiuma), чија је сврха обезбеђивање умножавања одређеног објекта, чије 
име тотемска група носи као своје." (Spencer, Gillen, 1899: 277) 

Из тога произлази и претпоставка коју сугерише Спенсер,  
"а коју је такође независно развио и г-дин Фрезер, да је међу аустралијским 
племенима примарна функција тотемске групе да магијским средствима 
обезбеди снабдевање објектом чије име носи, а да је однос између тотемизма 
и егзогамије само секундарно обележје" (Spencer, Gillen, 1899: 278, нагласио 
Ж.Л.; види и Фрезер, 1992: 38). 

То је, дакле, закључак истраживача који је прикупио податке на основу 
којих је, између осталог, Диркем извео своју теорију о тотемизму као најпри-
митивнијем облику религије. Спенсерово становиште о наглашавању разли-
читих аспеката тотемизма у различитим културама потврдио је ускоро и један 
други истраживач, амерички антрополог украјинског порекла Александер 
Голденвајзер (Alexander A. Goldenweiser).15 Поредећи тотемистичке системе 
племена Централне Аустралије (посебно Арунта) и индијанских племена 
западне канадске провинције Британска Колумбија (види Goldenweiser, 1910: 
201-7), Голденвајзер констатује: 

"Доминантно обележје тотемизму племена Централне Аустралије дају маги-
јске церемоније интичиума, за које се претпоставља да регулишу снабде-
вање храном. У ствари, ове церемоније, заједно са церемонијама иниција-
ције, претстављају обредну страну живота људи. У Британској Колумбији 
магијске церемоније се изводе у вези са риболовом, ловом, скупљањем пло-
дова итд., али ти обреди овде немају никакве везе са тотемским системом." 
(Goldenweiser, 1910: 227)  

Међутим, Болдвин Спенсер је био зоолог и он можда и није морао знати 
да егзогамија није и једини могући друштвени аспекат тотема. Али, Фрезер је 
морао рачунати са тим. Голденвајзер је у својој студији показао да је одређи-
вање тотемизма помоћу његових чинилаца или појавних обележја погрешно, 
јер се они међусобно веома разликују, а и накнадно се придодају тотемима; 
исто тако, ни религијски аспекат није општа карактеристика тотема, што 
значи да се у основном одређивању такође не може узети у обзир (Goldenwei-
ser, 1910: 269-74). Једино је друштвени аспекат тотемизма свеприсутан, али 
он функционише тако што му заједница непрекидно придодаје нова значења 
и вредности, што значи да се "конкретан садржај тотемизма не мења у про-
стору, већ у времену" (Goldenweiser, 1910: 275). Због тога Голденвајзер пред-
––––––––––––– 

15 Голденвајзер је стекао докторат на Универзитету Колумбија својом студијом тоте-
мизма (види Goldenweiser, 1910). Проблем тотемизма је и иначе тих година био у центру 
научне полемике међу антрополозима, а у вези са Голденвајзеровим становиштима види 
посебно Lowie, 1911; Lang, 1912. 
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лаже следећу дефиницију: "Тотемизам је тенденција удруживања објеката 
и симбола од емоционалног значаја с одређеним друштвеним јединицама." 
(Goldenweiser, 1910: 275)16 'Објекти или симболи од емоционалног значаја' 
могу бити и религијски чиниоци, али исто тако и магијски, митолошки, табу-
истички, уметнички, па и формализовани обредни поступци. У поређењу 
обичаја Арунта и индијанских племена Британске Колумбије, Голденвајзер је 
утврдио да је друштвени аспекат основнији од магијског или религијског, 
што би значило да је Диркем ипак био ближи исправнијем тумачењу тада 
познатог емпиријског материјала од Фрезера.  

Емил Диркем, међутим, није користио овде разматрану Голденвајзерову 
студију. Због тога америчком антропологу украјинског порекла није остало 
друго него да се критички осврне на Елементарне облике религијског жи-
вота. У том смислу, Александер Голденвајзер пре свега упозорава да је  

"a priori очигледно да се клановски систем, или било који други систем, не 
може сматрати примитивном институцијом, јер најпримитивније друштво 
мора бити утемељено на природном груписању, природном биолошком гру-
писању у породице, комбиновано са природним територијалним груписањем 
у локалне заједнице" (Goldenweiser, 1917: 119). 

По њему, међутим, чак и ако бисмо узели да је клан примитивна орга-
низација друштва, то не би нужно значило и да је тотемизам примитиван, јер  

"примитивност друштвене организације није гаранција и за примитивност 
облика религије који је са њом удружен... Диркемово поистовећивање тоте-
мизма са најпримитивнијом религијом, штавише, наговештава неисказано 
веровање у потпуно одбачену доктрину о универзалности тотемизма, јер 
нема ни трага доказу да су племена као што су Ескими, Томпсони, Црне ноге 
или Шошони икада била тотемистичка." (Goldenweiser, 1917: 119)17 

Диркемову интерпретацију тотемизма као најједноставније религије Гол-
денвајзер сматра једном од 

"фаталних последица његове дефиниције религије. За многе аспекте тотемиз-
ма које је аутор [Диркем – Ж.Л.] пажљиво укључио у свој преглед, може се 
показати да немају, или се бар може довести у сумњу њихово тотемистичко 
порекло." (Goldenweiser, 1917: 119)18  

––––––––––––– 
16 У примени опште дефиниције корисно је употребаљавати термин 'тотемски склоп' 

(totemic complex), при чему би 'склоп' (complex) означавао "збир тотемских појава које 
варирају у простору и времену" (Goldenweiser, 1910: 275), док би 'тотемизам' (totemism) 
био "процес којим се саставни елементи тотемских склопова преображавају у друштвене 
вредности, чврсто удружене са одређеном друштвеном јединицом" (Goldenweiser, 1910: 
276). 

17 Поред тога, има пуно доказа да је "тотемизам удружен само са веома развијеним 
клановским системима" (Goldenweiser, 1917: 119). 

18 Пре свега, "»индивидуални тотемизам« се не може сматрати дериватом кланског 
тотемизма" (Goldenweiser, 1917: 119), а ни 'тотемска космологија' није прави извор тоте-
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У том смислу Голденвајзер износи три врсте аргумената против Дирке-
мовог становишта – етнолошки, социолошки и психолошки (види Goldenwei-
ser, 1917: 121-4),19 а у овом огледу ћу се ограничити само на његове ставове 
који могу бити кључни за разумевање значаја магије. Пре свега, "Диркемова 
теорија је, по природи његовог доказа ограничена на тотемску и церемони-
јалну ситуацију" (Goldenweiser, 1917: 121), што у великој мери објашњава 
зашто је магија само дериват (види већ анализиране странице у Диркем, 1982: 
330-1), а не и чинилац примитивне религије. Наиме, Голденвајзер је добро уо-
чио да је код Диркема реч о (тотемској и церемонијалној) ситуацији, а не о 
тотемском принципу, што значи да је у првом плану обожавање – дакле, култ-
на димензија тотема, а не активности које произилазе из тотемске припадно-
сти – дакле, његова културна, димензија начина живота. Даље, Голденвајзер 
сматра да је 

"концепција друштвеног (social) и друштва (society) у Диркемовој теорији 
необично широка. Упркос огромном значају које му је приписано, друштво 
је за Диркема само сублимисана гомила (crowd), док је друштво одређено 
масовнопсихолошком ситуацијом (crowd-psychological situation)." (Goldenwe-
iser, 1917: 121-2)  

То, опет, значи да су "[с]ва чуда друштвене контроле постигнута кроз по-
средовање масовнопсихолошке ситуације", а да појединац на такав друштве-
ни притисак, по Диркему, реагује "супротстављањем (contrasting) свог сва-
кодневног живота посебној масовној ситуацији" (Goldenweiser, 1917: 122). 
Проблем је, међутим, што је Диркем превидео да реакција на ситуацију и ра-
ционализација ситуације нису исто. Реакција појединца на масовнопсихоло-
шку ситуацију може бити "веома слична оној коју је Диркем описао", али 

"просечан, што ће рећи не претерано рефлексиван појединац, никада не мис-
ли о супротстављању тих искустава с другим [искуствима – Ж.Л.], нити 
сматра да његово масовно или групно ја (self) превазилази његово свакод-
невно рутинско ја" (Goldenweiser, 1917: 122). 

Све у свему, "[м]асовнопсихолошка ситуација може да појача, или чак и 
да преобрази религијско узбуђење, али не може да га створи" (Goldenweiser, 
1917: 123). 

––––––––––––– 
мизма, јер "када се размотри колико је космолошка пројекција друштвене организације 
честа етнолошка карактеристика, не остаје друго до приклонити се уверењу да тотемска 
космогонија такође може бити социолошког, а не тотемског порекла, која је касније 
прожета тотемистичким вредностима" (Goldenweiser, 1917: 120). 

19 Александер Голденвајзер је веома уважавао Диркема и у наведеном тексту изража-
ва жаљење што француски социолог у Елементарним облицима религијског живота није 
успео да начини "најзначајнији корак према коначном разумевању два проблема који су 
годинама окупирали умове многих мислилаца: први је однос појединца и друштва, а дру-
ги природа и порекло религије" (Goldenweiser, 1917: 121). 
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На крају, Голденвајзерове примедбе доводе у питање и Диркемово оштро 
раздвајање области светог и световног у животу пипадника примитивног дру-
штва јер, "ако се било која религија анализира у свом конкретном културном 
оквиру, видеће се да домен светог не представља психолошки уједначену 
појаву", односно да је свето "психолошки хетероген скуп бар колико и све-
товно" (Goldenweiser, 1917: 118).20 

Овом проблему вратио се, скоро пола века касније, и британски антропо-
лог Џек Гуди (Jack Goody). У значајном тексту у којем је преиспитивао 
антрополошке категоризације радњи и веровања као ритуалних, религијских 
и магијско-религијских, он подсећа да је Диркем, због тога што је обе смес-
тио у домен светог, морао да уведе и додатни критеријум за разликовање ма-
гије од религије; у томе се, међутим, "опет ослонио на Робертсон Смита, који 
је рекао да се магија противставља религији као индивидуално према друшт-
веном" (Goody, 1961: 145). По Гудију, основни проблем је у томе што Диркем 
главни израз солидарности "види у физичком окупљању чланова групе, тј. у 
масовним церемонијама" (Goody, 1961: 146). Међутим, "[ј]едно је нагласити 
важност окупљања група", а "сасвим је друго изједначити такве групе са »мо-
ралним заједницама«", јер  

"постојање заједничких норми, што је извесно једина могућа интерпретација 
фразе 'морална заједница', не зависи нужно од постојања општих окупљања" 
(Goody, 1961: 146).  

Диркем је, дакле, следећи Робертсон Смита, 'побркао јавно и друштвено', 
што значи да "магија није мање друштвени феномен него што је то, у строгом 
смислу речи, религија" (Goody, 1961: 146). Враџбине, посебно оне које имају 
исцелитељску и заштитну функцију, итекако зависе од правила која морају 
бити утврђена и прихваћена од стране 'значајног броја чланова друштва' (вид. 
Goody, 1961: 147). 

Све ово упућује на закључак да ни Диркемова тврдња да маг и његова 
клијентела не творе моралну заједницу није тачна. Позивајући се на, у своје 
време значајну студију Виљема Ворнера (William L. Warner) A Black Civiliza-
tion: A Social Study of an Australian Tribe,21 Гуди закључује да  

"маг и његова клијентела такође установљују одређену врсту моралне зајед-
нице која, мада није толико експлицитна као код јавних обреда, ипак може 
бити и морфолошки и функционално веома слична" (Goody, 1961: 146). 

Диркем је несумњиво био свестан да постоје разни облици извангрупне 
религиозности, али их је као 'истински религијске' прихватао једино ако је 
успевао да их доведе у везу с "неким знатно обухватнијим религијским систе-
мом" (Goody, 1961: 147). Међутим, физичка блискост и колективна узавре-
––––––––––––– 

20 Поред тога, Диркемова тврдња о подели искуства на свето и профано, као суштин-
ској чињеници свих религија је, "мада истинита, таутологија" (Goldenweiser, 1917: 118). 

21 Прво издање: New York, 1937. 
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лост нису искључиви начини обезбеђивања друштвене солидарности у при-
митивним друштвима,  

"нити се могу на задовољавајући начин поистоветити с религијским актив-
ностима као таквим, или уопште с поступцима у вези са светим. Штавише, 
оно о чему Диркем говори у већини својих анализа у Елементарним облици-
ма религијског живота много тачније би се могло назвати церемонијалним. 
Он неретко под религију подводи функције и обележја која би било много 
примереније приписати појави веће општости, а то је масовна церемонија." 
(Goody, 1961: 147) 

Остаје у домену нагађања како би изгледали Елементарни облици рели-
гијског живота да је Диркем у своје изучавање укључио још неке радове које 
су му били доступни. Претпостављам, међутим, да би његове најважније пос-
тавке биле другачије да је озбиљно размотрио све импликације већ објављене 
студије етнолога Арнолда ван Генепа (A. van Gennep) о ритуалима прелаза,22 
посебно ако имамо у виду да је предмет и правац ван Генепове анализе тако-
ђе јасно наговештен у Религији Семита Робертсон Смита.  

Надовезујући се на значај који је Робертсон Смит придао различитим 
врстама табуа у прарелигији семитских народа, а пре свега на њихов наизглед 
парадоксалан карактер да истовремено могу да обухватају и свето и нечисто 
(види Smith, 1959, посебно стр. 152-64), ван Генеп гради концепцију о 'стоже-
ровању светог' (pivoting of the sacred), некој врсти индивидуалне магијске 
моћи (или веберовске 'харизме'; види Вебер, 1976: 340 и даље), која се у виду 
концентричних кругова шири око сваког појединца. Међутим, "светост као 
атрибут није апсолутна", већ 'наступа с одређеном ситуацијом' (Gennep, 1977: 
12):  

"Због тога се »кругови магијског стожера« померају, како се особа премешта 
са једног места у друштву на друго. Категорије и концепти који их отело-
творују делују тако што свакоме ко пролази кроз различите позиције током 
живота једног дана омогућавају да види свето тамо где је дотле видео профа-
но, или обратно. Те промене стања не дешавају се без поремећаја живота 
друштва и појединца и због тога је функција ритуала прелаза да ублаже 
њихово штетно дејство." (Gennep, 1977: 13) 

Другим речима те ситуације – рођење, сазревање, брак, смрт, али и прип-
рема за лов или сетву, контакт са странцем или повратак са далеког путовања 
– не одузимају индивидуи 'магијску светост', већ је само релативизују у доме-
ну друштвено изграђене концепције нечистог и/или опасног. Замршеност 
односа који владају између појединца као 'магијског стожера' и његове 'свето-
сти' или профаности, која, опет, може али и не мора да буде нечиста, нити као 
––––––––––––– 

22 A. van Gennep: Les Rites de Passage (прво издање: Paris, 1909). Диркем се позива 
само на ван Генепово истраживање на Мадагаскару (A. van Gennep: Tabou et totémisme à 
Madagascar. Paris, 1904), као и на један његов текст о тотемизму из 1908. (види Dirkem, 
1982: 12634). 
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таква нужно и опасна, произилази из чињенице да је, чак и у примитивним 
заједницама,  

"индивидуа смештена у различитим деловима друштва, истовремено или 
узастопно; да би прешла из једне категорије у другу и придружила се поје-
динцима у другим деловима, она се мора подвргнути, од дана рођења па све 
до смрти, церемонијама чије форме често варирају, али чије су функције 
истоветне" (Gennep, 1977: 189, нагласио Ж. Л.). 

Овај аспекат проблема Диркему је скоро у потпуности промакао. Мада се 
није повео за Фрезеровим одређењем табуа као негативне магије (види Фре-
зер, 1992, посебно стр. 40-3), ипак га је анализирао само као негативни култ 
(види Dirkem, 1982: 276-84). Тиме је од табуа направио само још један чини-
лац који оштро раздваја свето и профано што је, у крајњој линији, и захтевало 
његово одређење религије. Ван Генеп је, међутим, већ унапред побио Дирке-
мово становиште да "религијски и профани живот не могу напоредо посто-
јати у истом простору... ни у истим временским јединицама" (Dirkem, 1982: 
283). Могу, јер сваки члан и најпростијег друштва већ самим својим рођењем 
постаје део мреже улога, коју још и додатно усложњава.  

Импликације ван Генеповог правца размишљања су јасне: ако би табуи-
стичке ситуације биле непроменљиве, оне би закочиле чак и слабашну дина-
мику веома простих друштава. Нужност друштвеног општења, чак и у прими-
тивним друштвима, рађа разрешење – исто тако нужне! – табуистичке ситуа-
ције, која би се иначе, као својеврсна друштвена пат позиција, протегла у не-
доглед и тиме угрозила организацију свакодневних активности, а преко тога 
можда и опстанак заједнице. Мада свеприсутна, магијска 'зараженост' се сма-
тра опасном само у одређеном стању; ако се из тог стања пређе у друго, уз 
прописане мере опреза, онда 'зараза' (опет) постаје друштвено прихватљива 
моћ. 'Магијска светост' је, дакле, друштвенотворна јер одређује члана зајед-
нице, утичући, истовремено, и на карактер друштвених односа који се плету 
око његове/њене друштвене улоге. 

У основи, главне идеје на којима је Диркем градио Елементарне облике 
налазимо већ у Скици за општу теорију магије Анри Ибера (Henri Hubert) и 
Марсел Моса (Marcel Mauss). Пре свега, они су проучавање магије усмерили 
ка трагању "за колективним силама које делују у њој као и у религији" (Iber, 
Mos, 1982: 171). Посматрајући магију као "џиновск[у] варијациј[у] на тему 
начела узрочности" (Iber, Mos, 1982: 134), сматрали су да:  

– "у корену магије налазимо први облик колективних представа које су 
касније постале темељ индивидуалног расуђивања" (Iber, Mos, 1982: 242-3); 
– магија функционише захваљујући 'магијским судовима' који претходе 
магијским искуствима (Iber, Mos, 1982: 215); 
– "у самом корену магије леже афективна стања, творци илузија, као и да та 
стања нису индивидуална, већ да су резултат мешања осећања својствених 
самом појединцу и осећања целог друштва" (Iber, Mos, 1982: 223).  
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Подсетимо се, и Диркем је сматрао да су "[р]елигијске представе колек-
тивне представе које изражавају колективне стварности" (Dirkem, 1982: 11), 
да је "логичка еволуција тесно повезана с религијском и да, као и она, зависи 
од друштвених услова" (Dirkem, 1982: 217), односно да религијске представе 
одражавају афективно стање у којем се група налази (Dirkem, 1982: 374). По-
ред тога, и Диркем и Мос су део своје аргументације у вези са примитивном 
религијом, односно магијом, градили на значају који су придавали процесима 
колективне класификације23 и категоризације24, што су били и главни проб-
леми којима су посветили пажњу у периоду свог заједничког рада (Durkheim, 
Mauss, 1901-2; види и Allen, 2000).25 Међутим, управо на истраживању магије 
Ибер и Мос конструишу своју концепцију о друштвеној утемељености основ-
них облика логичког мишљења, коју Диркем преузима. По њима, магија је 
'систем индуковања а приори', који настаје 'под притиском потребе' (Iber, 
Mos, 1982: 218), при чему  

"[м]агијски суд намеће управо једна наводна конвенција која унапред тврди 
да знак ствара ствар, део целину, реч догађај, и тако редом... Управо зато 
што сви констатују дејство које сви желе, средство се проглашава подобним 
да произведе жељено дејство..." (Iber, Mos, 1982: 217)26 

Због тога се Иберу и Мосу "[ч]ини ... да су универзалност и априорност 
магијских судова знак њиховог колективног порекла" (Iber, Mos, 1982: 217, 
нагласио Ж. Л.). Међутим, код Диркема више нема ове условности, већ само 
категоричког тврђења: 

"Дакле, управо су друштвене потребе стопиле појмове који су се у први мах 
чинили оделитим, а друштвени живот је, бурном менталном узаврелошћу 
коју производи, олакшао то стапање. То је нов доказ да је логичка сагласност 
функција друштва, пошто поприма облике и ставове које јој оно утискује." 
(Dirkem, 1982: 219)  

По њему, "мислити логички увек значи, у извесној мери, мислити на без-
личан начин" (Dirkem, 1982: 394), а "[б]езлична мисао се човечанству први 
––––––––––––– 

23 "Магија је, уосталом, и могућа само зато што делује на класификоване врсте. Саме 
врсте и класификације су колективни феномени." (Iber, Mos, 1982: 155) 

24 "[Б]удући да су и саме појмови, лако је разумети да су категорије дело колектива. 
... Не само што их је друштво установило, него им и као садржај служе различити видови 
друштвеног бића: категорија рода се испрва није разликовала од појма људске групе, ри-
там друштвеног живота почива у основи категорије времена, простор који друштво заузи-
ма пружио је грађу категорији простора, а колективна сила је била праузор појма дело-
творне силе, битне категорије узрочности." (Dirkem, 1982: 397-8) 

25 Захваљујући пре свега напорима др Душана Маринковића и мр Павла Миленко-
вића, у међувремену се овај значајан текст појавио и на српском, у преводу Оље Петро-
нић. Види - Emil Dirkem i Marsel Mos: O nekim primitivnim oblicima klasifikacije. Žurnal za 
sociologiju, br. 3, 2005: 78-128.  

26 "Чим постоји магијски суд, ту је и друштвена синтеза, једнодушно веровање... у 
истинитост неких идеја, у делотворност појединих гестова." (Iber, Mos, 1982: 216) 
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пут објавила у облику колективне мисли, и не види се којим би другим путем 
ово откровење могло да настане" (Dirkem, 1982: 395).  

Поређење Елементарних облика религијског живота са теоријом магије 
коју су већ раније развили Анри Ибер и Марсел Мос, намеће неодољив ути-
сак да је Диркем накнадно уопштио главне идеје изложене у Скици за општу 
теорију магије. Наиме, Ибер и Мос су сматрали да су у настанку магије као 
облика колективних представа посредовале и две веома важне културне тво-
ревине – вредности27 и традиционални чинови28, као и једна базична концеп-
ција примитивног мишљења, идеја мане (види Iber, Mos, 1982: 194-212). Ова 
последња је вероватно задала највише проблема Диркему, јер се није уклапа-
ла у његову концепцију непосредованог извођења основног облика религије 
из друштвених чињеница, али би се, с друге стране, њеним одбацивањем ди-
ректно супротставио Мосовом схватању. С обзиром да су аутори Скице отво-
рено заступали аниматистичко становиште,29 почетна критика ове концеп-
ције о настанку примитивне религије је изостала, мада би, уз критику анимиз-
ма и натуризма, била и логична и потребна (види прву књигу Елементарних 
облика религијског живота). Уместо тога, Диркему није остало ништа друго 
него да је, у складу са својим виђењем основног облика религије, повеже са 
тотемизмом, што је и учинио у VI глави друге књиге Елементарних облика. 
Прогласивши ману 'тотемским принципом', он је следио један од Ибер-Мосо-
вих закључака "да је то категорија колективног мишљења" (Iber, Mos, 1982: 
208, исто и на стр. 212), али није могао да прихвати и њихово уверење "да 
смо суочени с идејом-родоначелником магије" (Iber, Mos, 1982: 232), односно 
да идеја мане "или, пре, та категорија, објашњава логичку могућност магиј-
ског суда и поништава његову бесмисленост" (Iber, Mos, 1982: 218, нагласио 
Ж.Л.), јер би то значило утемељење концепције елементарне религије на још 
једном начелу, поред друштвеног. Због тога што је у Ибер-Мосовој концеп-
цији мана остала магијско својство ствари које их чини дејственим, Диркем је 
морао да премости јаз између њеног физичког својства и религије (види 
Dirkem, 1982: 176-7) неким принципом друштвеног. Као што је познато, он је 
то учинио тврдњом да мана – као тотемистички принцип –, има и 'морално 
обележје' (Dirkem, 1982: 177), али остаје очигледно да, упркос труду који је 
уложио, резултати изучавања магије нису могли до краја и доследно да се 
прераде у концепцију елементарне религије. Мада као систем колективних 
представа магија израста из друштвеног, њено најбитније својство, по Иберу 
и Мосу, остаје културно:  

 
––––––––––––– 

27 "У магији је увек, у бити, реч о одговарајућим вредностима које признаје друштво. 
... Те вредности су друштвене, а не искуствене..." (Iber, Mos, 1982: 211) 

28 Према Иберу и Мосу, и магијски обреди су 'традиционални чинови чија је дело-
творност sui generis' (Iber, Mos, 1982: 73). 

29 "[С]матрамо да у магији појам духовне моћи претходи појму душе". (Iber, Mos, 
1982: 192) 
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"Док религија тежи метафизици и обузета је стварањем идеалних слика, ма-
гија кроз хиљаду пукотина излази из оквира мистичког живота, из кога црпе 
снаге, да би се потом умешала у лаички живот и њему служила. ... Она је об-
ласт чистог стварања, стварања ex nihilo; речима и гестовима ствара оно што 
технике стварају радом." (Iber, Mos, 1982: 238-9) 
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ESSAY ON DURKHEIM'S UNDERSTANDING OF MAGIC 

The subject of this essay is the understanding of magic developed by French 
sociologist É. Durkheim in his well-known study of the elementary forms of religious life. 
Starting with refutation of critics bring out by Mary Douglas in Purity and Danger, the 
author argues that Durkheim and W. Robertson Smith used magic predominantly for 
analytical purposes, to separate the particular kind of manipulation with supernatural forces 
from other religious practices. In continuation, Durkheim's standpoint is discussed on the 
problem of totemism, difference between social and public and A. van Gennep's conception 
of the individual magical power as a socially recognized form of the 'pivoting of the sacred'. 
The essay concludes with argumentation that Durkheim developed his conception of most 
elementary form of religion by additionally generalization of the main propositions on 
which H. Hubert and M. Mauss already founded their theory of magic. 
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