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НУ. Глав не те ме ње го вог на уч ног ин те ре со ва ња су тра ди ци о нал на 
ду хов на кул ту ра – ани ми стич ки аспек ти ве ро ва ња, ма гиј ска прак са, 
пред ста ве о смр ти, па ган ско на сле ђе, ал тер на тив на зна ња, те о ри ја 
ри ту а ла, ет ноп си хо ло ги ја. Уче ство вао на ви ше ме ђу на род них сим по
зи ју ма у Ју го сла ви ји. Ор га ни зо вао је и ру ко во дио сле де ћим на уч ним 
ску по ви ма: „Фрој дов ан тро по ло шки пе си ми зам“ (1989) у Бе о гра ду, 
„Ет ноп си хо ло ги ја да нас“ (1990) у Бе о гра ду, „Там на стра на људ ске 
при ро де“ (1991) го ди не у Бе о гра ду, „Срп ска Ви зан ти ја“ (1992) у 
Бе о гра ду, „Вер ска то ле ран ци ја и уло га ре ли ги ја на Бал ка ну“ (1993) 
у Бе о гра ду, „Ти хо мир Р. Ђор ђе вић и ње гов до при нос про у ча ва њу 
бал кан ских на ро да“ (1994) у Бе о гра ду. Уре дио те мат ске бро је ве ча
со пи са: Де ло, Гра ди на, Књи жев на кри ти ка итд. По кре нуо и уре ђи вао 

БО ЈАН ЈО ВА НО ВИЋ 

Бо јан Јо ва но вић ро ђен је 18.  
фе бру а ра 1950. го ди не у 

Ни шу. За вр шио je гим на зи ју у 
Ни шу и ди пло ми рао ет но ло ги
ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Ма ги стри рао је са 
те мом „Уло га и зна чај ани ми зма 
у срп ској на род ној ре ли ги ји“ а 
док то ри рао са те мом „Ма ги ја 
у об ре ди ма пре ла за у Ср ба“ 
на истом фа кул те ту. У зва њу 
је ви шег на уч ног са рад ни ка. 
У ста ту су сло бод ног умет ни ка 
од 16. ја ну а ра 1969. На ме сту 
уред ни ка на уч ног про гра ма 
До ма кул ту ре „Сту дент ски 
град“ у Но вом Бе о гра ду од 1. 
ја ну а ра 1984. до 16. де цем бра 
1993. го ди на ка да пре ла зи у 
Бал ка но ло шки ин сти ту ту СА
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еди ци је „От кри ва ња“ и „Тре ћи ми ле ни јум“. Члан ре дак ци ја ча со пи са 
„Гра ди на“, „Ис точ ник“ и „Кул ту ра“. 
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84. Заумни језик, (при каз збор ни ка На род не ба сме и ба ја ња  
Љубин ка Ра ден ко ви ћа, Гра ди на Ниш Све тлост, Кра гу је вац, Је дин
ство, При шти на, 1982), Књи жев не но ви не, 660, 8. де цем бар, Бе о град 
1982. 

1983
85. Двојникусветумагијскереалности, Гра дац, 50–51, Ча чак, 

1983, 87–92.
86. Антрополикиаспектанимистичкерелигиозности, Са вре

ме ник 4, Бе о град 1983, 321–327.
87. Дијалошкадимензијамагијскесликесвета, По ља, ја ну ар, 

Но ви Сад 1983.
88. Доприносбританскеантропологијеразумевањусуштине

магије, Гра ди на 5–6, Ниш 1983, 90–97.
89. Ђорђевићевприступнашемкултурномнаслеђу, По го вор 

књи зи Ти хо ми ра Ђор ђе ви ћа, Из Ср би је кне за Ми ло ша, Бе о град 
1983, 189–202. 

90. Тумачмитскепрошлости, In me mo ri am С. Зе че ви ћу, Гла
сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 32, Бе о град 1983, 105–107.

91. Далекосежностсамоанскогискуства, (по во дом де ла Мар
ге рет Мид Са зре ва ње на Са мои), Књи жев на реч 214–216, Бе о град 
1983. 

92. Магијаафричкихгрнчара, (при каз из ло жбе у Му зе ју африч
ке умет но сти), Бор ба, 22. ја ну ар, Бе о град. 

93. Отворенакњигаисторије, (при каз из ло жбе За шти та спо
ме ни ка кул ту ре у га ле ри ји са вре мен умет но сти у Ни шу), На род не 
но ви не, 26–27. фе бру а ра, Ниш 1983.

94. ПорукеиздубинаЛепенскогвира, (при каз из ло жбе у На
род ном му зе ју у Бе о гра ду), Да нас, 67, 31. мај, За греб 1983. 

95. Одсјајитрадиције, (при каз из ло жбе Ита ли јан ски на род ни 
на кит и но шње у 18. ве ку у На род ном му зе ју у Бе о гра ду) Књи жев на 
реч, 212, 10. јун, Бе о град. 

96. Одпредањадонаучнеистине, (при каз из ло жбе о Гам зи
гра ду у Га ле ри ји СА НУ у Бе о гра ду), На род не но ви не, 1–2. ок то бар, 
Ниш 1983. 

97. Магијаогледала, (при каз ча со пи са Де ло те мат ски по све
ће ног огле да лу, 11–12, Бе о град 1982), Књи жев на реч 208, 10. март, 
Бе о град 1983. 

98. ЕленПејгелс:Гностичкајеванђеља, (при каз књи ге у из да њу 
бе о град ског „Ра да“, 1981), По ља 287, ја ну ар, Но ви Сад 1983. 

99. ИзванДиркемовесенке, (при каз Со ци јал не ан тро по ло ги је 
I, II Мар се ла Мо са, „Про све та“, Бе о град 1982), Књи жев не но ви не 
664, 10. фе бру ар, Бе о град 1983. 
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100. Друштвеникоренирелигије, (при каз књи ге Еле мен тар ни 
об ли ци ре ли ги је Еми ла Дир ке ма, „Про све та“, Бе о град 1982), Ко му
нист, 4. фе бру ар, Бе о град 1983. 

101. Пронађенапарадигма, (при каз књи ге Струк ту ра и функ
ци ја у при ми тив ном дру штву Ал фре да Ре џи нал да Ред клиф–Бра у на, 
„Про све та“, Бе о град 1982), Књи жев не но ви не 668, 7. април, Бе о град 
1983.

102. Религиозниобреди,обичајиисимболи, (при каз исто и ме
ног збор ни ка у из да њу бе о град ске „Рад нич ке штам пе“, 1980), По ља 
290, Но ви Сад 1983. 

103. Богатствојеврејскетрадиције, (при каз Тал му да, Ото кар 
Кер шо ва ни, Ри је ка, 1982), Да нас, 77, 9. ав густ, За греб 1983. 

104. Антрополошкиспектар:Рецепцијазлакрозвекове (при
каз књи ге: Мит о Ђа во лу Џе фри ја Бер то на Ра се ла, „Про све та“, Бе
о град 1982); Смрт у огле да лу тра ди ци о нал не кул ту ре (при каз књи ге 
Култ мр твих код Ср ба, Сло бо да на Зе че ви ћа, Вук Ка ра џић, Бе о град 
1982); Кул ту ра ста ро се де ла ца Ар нхе мо ве зе мље, (при каз збор ни ка 
До мо ро ци Аустра ли је, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ и Ет но граф ски 
му зеј у Бе о гра ду, Бе о град 1982), Са вре ме ник 8–9, ав густ–сеп тем бар, 
Бе о град 1983, 229–233. 

105. Одсјајидуховногсазревања, (при каз књи ге Ко ва чи и ал
хе ми ча ри Мир чеа Ели ја деа, Гра фич ки за вод Хр ват ске, За греб 1982), 
Ко му нист 1386, 7. ок то бар, Бе о град 1983. 

106. Одоткривеногкаизмишљеном (при каз књи ге Ор лов дар 
Кар ло са Ка ста не де, Аугуст Це са рец, За греб, 1983), По ли ти ка 19. 
но вем бар, Бе о град 1983. 

1984
107. Припитомљавањезла: Ђа во у на род ним ве ро ва њи ма Ср ба, 

По ља, 300, фе бру ар, Но ви Сад, 1984. 
108.Магијскоитеатарско, Збор ник ра до ва Бал ка но ло шког 

ин сти ту та СА НУ, По себ на из да ња књ. 21, Бе о град 1984, 47–53.
109. ЦветовиНепочинПоља, (при каз из ло жбе се о ских над

гроб них спо ме ни ка у га ле ри ји СА НУ у Бе о гра ду), По ли ти ка 9. март, 
Бе о град 1984. 

110. Баштинагвозденихкоњаника, (при каз из ло жбе Кел ти и 
њи хо ви са вре ме ни ци на тлу Ју го сла ви је у На род ном му зе ју у Бе о
гра ду), На род не но ви не, 5–6. мај, Ниш 1984. 

111. Трагразвејанихпорука (при каз из ло жбе древ не ки не ске 
кул ту ре у За гре бу), Бор ба, 15–16. сеп тем бар, Бе о град 1984. 

112. Отисциарктичкихпризора, (при каз из ло жбе Жи вот ка
над ских Ески ма у Ма на ко вој ку ћи бе о град ског Ет но граф ског му зе ја), 
На род не но ви не, 20–21. ок то бар, Ниш 1984.
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113. Аутентичноствинчанскекултуре, (при каз из ло жбе Вин ча 
у пра и сто ри ји и сред њем ве ку у Га ле ри ји СА НУ у Бе о гра ду), Књи
жев не но ви не, 676, 15. но вем бар 1984. 

114. Духисточногветра, (при каз ча со по са нул тог бро ја Кул
ту ра ис то ка), Бор ба, 31. март – 1. април, Бе о град 1984. 

115. Кадсуженевладале, (при каз књи ге Мит о ма три јар ха ту 
Увеа Ве зе ла, Про све та, Бе о град 1983), Да нас, 125, 10. јул, За греб, 
1984. 

116. Двоструко читањетрадиције (по во дом „Про све ти не“ 
еди ци је „Ба шти на“ и књи га ма об јављеним у 1983. го ди ни), По ли ти ка 
7. ја ну ар, Бе о град 1984. 

117. „Дивља“књижевност, (при каз књи ге Књи жев ност на 
гробљ у Ива на Чо ло ви ћа, „На род на књи га“, Бе о град 1983), По ли ти ка 
12. мај, Бе о град 1984. 

118. Лекцијеизстрктурнеантропологије (при каз књи ге Кул
ту ра и ко му ни ка ци ја Ед мун да Ли ча, Про све та, Бе о град 1983), Ко
му нист, 1. јун, Бе о град 1984. 

119.Јога:МирчаЕлијаде (при каз исто и ме не књи ге у из да њу 
БИГЗа, Бе о град 1983), По ља 304–305, јун–јул, Но ви Сад 1984. 

120. Трагање каоначинпостојања, (при каз књи ге За пад на 
пу сто ло ви на чо ве ка Де ни ја де Ру жмо на, Књи жев не но ви не, Бе о град 
1983), Ко му нист 1434, 21. сеп тем бар, Бе о град 1984.

121. Индијанскишамани (при каз књи ге Ша бо но Фло рин де До
нер, Про све та, Бе о град 1984), По ли ти ка 27. ок то бар, Бе о град 1984. 

122. Аспектимитскеимагинације, (при каз књи ге По е ти ка ми
та Еле а за ра М. Ме ле тин ског, Но лит, Бе о град 1983), Књи жев на реч, 
244, 10. но вем бар, Бе о град 1984. 

123. Леви-Стросовимтрагом, (при каз књи ге Кул ту ра и ко му
ни ка ци ја Ед мун да Ли ча, Про све та, Бе о град 1983), Од јек, 20, 15–31. 
ок то бар, Са ра је во, 1984. 

124. Антропологразлике, (при каз књи ге Со ци јал на ан тро по
ло ги ја Едвар да ЕвансПри чар да, Про све та, Бе о град 1983), Од јек, 21, 
1–15. но вем бар, Са ра је во, 1984. 

125. Цивилизација саљудским ликом, (при каз књи ге Тре ћи 
та лас Ал ви на То фле ра, Про све та и Ју го сла ви ја, Бе о град 1983), Књи
жев не но ви не, 678, 15. де цем бар, Бе о град 1984. 

1985
126. ОдуховљавањеприродеуверовањимаСрба, Гла сник ет

но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, 49, Бе о град 1985, 115–121.
127. СрпсканароднарелигијаусветлостиЧајкановићевихпро-

учавања, По го вор књи зи иза бра них ра до ва В. Чај ка но ви ћа О ма ги ји 
и ре ли ги ји, Про све та, Бе о град 1985, 325–355.

128. Магијскареалност, Гра дац, 63, Ча чак, 1985,5–8.
129. Антрополошкиприступистраживањупоткултура, Пот

кул ту ре 1, Бе о град 1985, 109–118.
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130. Умећешаманскетрансценденције, Од јек 17, сеп тем бар, 
Са ра је во, 1985.

131. Заустављеновреме, По ља 321, но вем бар, Но ви Сад, 1985, 
413–414.

132. Реалностфантастичног, Гра ди на 11, Ниш 1985, 57–61.
133. Митскоипсихолошко, (при каз књи ге Псо хо а на ли за мит

ске про шло сти III Во ји на Ма ти ћа, Про све та, Бе о град 1983), Од јек, 
4, 15–28. фе бру ар, Са ра је во, 1985. 

134. Ирационалноустрастипреживљавања, (при каз књи ге 
Ма са и Моћ Ели ја са Ка не ти ја, Гра фич ки за вод Хр ват ске, За греб, 
1984), Са вре ме ник 7–8, Бе о град 1985, 117–119. 

135. Еротскивртфолклорнеимагинације, (при каз збор ни ка 
Мр сне при че, При ре дио Ду шан Ива нић, Про све та, Бе о град 1984), 
Књи жев не но ви не, 685, 1. април, Бе о град 1985. 

136. Критикаандроцентричнеантропологије, (при каз збор
ни ка Ан тро по ло ги ја же не, При ре ди ле Жа ра на Па пић и Ли ди ја Скле
виц ки, Про све та, Бе о град 1983), Књи жев не но ви не, 686, 15. април, 
Бе о град 1985. 

137. СлободаЗечевић:Српскенароднеигре, (при каз књи ге у 
из да њу Ву ка Ка ра џи ћа и Ет но граф ског му зе ја, Бе о град 1983), По ља 
312–313, фе бру ар–март, Но ви Сад, 1985. 

138. Напитак средњегпута, (при каз Књи ге о ча ју Ка ку зоа 
Ока ку ре, Гра фич ки за вод Хр ват ске, За греб, 1983), Са вре ме ник 3–4, 
Бе о град 315–317. 

139. Интеграцијски и деструктивни аспектмита (при каз 
књи ге Ми ла на Ма ти ћа Мит и по ли ти ка, Рад нич ка штам па, Бе о град 
1984), Са вре ме ник 5, 438–440. 

140. ПетарВлаховић:Народи и етничке заједнице света, 
(при каз исто и ме не књи ге у из да њу Ву ка Ка ра џи ћа и Ет но граф ског 
му зе ја, Бе о град 1984), По ља 314, април, Но ви Сад, 1985. 

141. Знањеозвезданомнебу, (при каз књи ге Са крал на астро
ло ги ја Фре де ри ка Ли о не ла, Про све та, Бе о град 1984), Књи жев на реч 
259, 25. јун, Бе о град 1985. 

142. ДејанРазић:Зен, (при каз исто и ме не књи ге у из да њу Деч
јих но ви на, Гор њи Ми ла но вац, 1985), По ља 316–317, јун–јул, Но ви 
Сад, 1985. 

143. Непрочитанатрадиција, (при каз књи га Наш на род ни 
жи вот I–IV, Про све та, Бе о град 1984), На род не но ви не, 10–11. ав
густ, Ниш 1985. 

144. Реалностнеизрецивог, (при каз књи ге Све то Ру дол фа Ота, 
Свје тлост, Са ра је во, 1983), На род не но ви не, 28–29. сеп тем бар, Ниш 
1985. 

145. Религијабиља, (при каз Реч ни ка срп ских на род них ве ро
ва ња о биљ ка ма Ве се ли на Чај ка но ви ћа, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 1984), Књи жев на реч 263, 25. сеп тем бар, Бе о град 1985. 
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146. Магијскареалност, (при каз књи га Ми сте ри је I–II, Ко ли
на Вил со на, Про све та – Ју го сла ви ја, Бе о град 1983), Од јек, 19, 1–15. 
ок то бар, Са ра је во, 1985. 

147. Архајскатехника екстазе, (при каз књи ге Ша ма ни зам 
Мир чеа Ели ја деа, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1985), Књи жев не но
ви не, 699, 1. де цем бар, Бе о град 1985. 

148. Еротскиковитлацкаоиградуше, (при каз књи ге Ми то ви 
о љ уба ви Де ни ја де Ру жмо на, Књи жев не но ви не, Бе о град 1985), 
Савременик9–10,Београд1985.

149. ЏозефНидам:КинесказнаностиЗапад, (при каз исто
и ме не књи ге у из да њу Школ ске књи ге, За греб, 1984), По ља 320, 
ок то бар, Но ви Сад, 1985. 

150. Митовииљубавнитранс, (при каз књи ге Ва тре Мар ге рит 
Јур се нар, Гра ди на Ниш 1984), На род не но ви не, 16–17. март, Ниш 
1985. 

1986
151. Делобез правих настављача – По во дом пе де се то го ди

шњи це смр ти Си ме Тро ја но ви ћа, Књи жев на реч, 270, 10. ја ну ар, 
Бе о град 1986, 10.

152. Јунговомистичкоискуство, Књи жев на кри ти ка, 2–3, Бе
о град 1986, 46–50. 

153. Cameraobscuraсвадбеногобреда, Са вре ме ник 7–8, Бе о
град 1986, 117–131.

154. Архајскиобразацутопијеиидеологије, Гра ди на 10, Ниш 
1986, 5–12.

155. Јунговотумачењебајки, По ља, 334, Но ви Сад, 1986.
156. Поткултуре и camera obscura, Пот кул ту ре, 2, Бе о град 

1986, 27–30.
157. Елијадеиидејавраћањапочетку, Књи жев на кри ти ка, 6, 

Бе о град 1986, 118–123.
158. Празнична антитеза слављења постојећег, Кул ту ра, 

73–75, Бе о град 1986, 69–75.
159. Описивањеуметности, (при каз књи ге На род на умет ност 

Ју го сла ви је Ђур ђи це Пе тро вић и Мир ја не Про шић–Двор нић, „Ју
го сла ви ја“, Бе о град „Спек тар“ За греб, „Пр ва књи жев на ко му на“, 
Мо стар, 1983), На род не но ви не, 22–23. фе бру ар, Ниш 1986. 

160. Поетикаграфита, (при каз књи ге Гра фи ти ин тер на ци о нал 
Дра го сла ва Андrи ћа, „На род на књи га“, Бе о град 1986), Књи жев на 
реч, 25. фе бру ар, Бе о град 1986. 

161. Наука о над-бићу, (при каз књи ге Тре ће око Лоб сан га 
Рам пе, „Деч је но ви не“, Гор њи Ми ла но вац, 1985), Кул ту ре Ис то ка, 
7, ја ну ар–март, Бе о град 1986. 

162. Поетикакулинарскогтроугла, (о де лу Ми то ло ги ке Кло да 
Ле виСтро са), По ља 326, април, Но ви Сад, 1986. 
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163. Ритуалнеобузданеправде, (при каз књи ге Крв на осве та 
Ми лен ка Ка ра на, „Пар ти зан ска књи га“, Бе о град 1985), Књи жев не 
но ви не, 711, 1. јун, Бе о град 1986. 

164. Рецептизаљубавнумагију, (при каз збор ни ка љубав не чи
ни М. Ми ју шко ви ћа, Бе о град 1985), Са вре ме ник 5, Бе о град 1986. 

165. Магијазлогпогледа, (при каз књи ге Зле очи у ве ро ва њу 
Ју жних Сло ве на Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа, „Про све та“, Бе о град 1985), 
Књи жев на реч 281, 25. јун, Бе о град 1986. 

166. Увођењеуалхемију, (при каз збор ни ка Зми ја и змај при
ре дио Ду шан Ђор ђе вић–Ми ле у снић, „Про све те“, Бе о град 1985), 
По ли ти ка 23. ав густ, Бе о град 1986. 

1987
167. ДолазакизхтонскогсветаI–IV, По ља 341, 344, 345, 346, 

Но ви Сад, 1987.
168. Предањеолапоту, По ља, 340, Но ви Сад, 1987, 242–243.
169. ПринципимагијскепраксеI–II, По ља 336, 337, Но ви Сад, 

1987, 95–96, 152–153.
170. Магијскипутдо срца, Од јек, 18, сеп тем бар, Са ра је во, 

1987, 15.

1988
171. Агрегацијско-магијскипоступцисвадбеногобреда, По ља, 

350, април, Но ви Сад, 1988.
172. Повратакпокојника. По ља, 351, мај, Но ви Сад, 1988.
173. Душаислобода, По ља, 352, јун, Но ви Сад, 1988.
174. Утопистичкаалтернативностмесијанства, Увод у збор

ник „Иш че ки ва ње Ме си је“, Бе о град 1988, 7–17.
175.Схватањеживотногциклусаумагијско-религијскојпрак-

сисрпскогнарода, По ља, 358, де цем бар, Но ви Сад, 1988.
176. Новостворенакултура, На род но ства ра ла штво 1–4, Бе

о град 1988, 1–6.
177. Песниккаоантрополог, (по во дом књи ге По е ти ка жр тве

ног об ре да Ми о дра га Па вло ви ћа, „Но лит“, Бе о град 1987), Гра ди на 
5, Ниш 1988. 

178. Магијскоосмокњижје, (по во дом књи ге Моћ ти ши не Кар
ло са Ка ста не де, „БИГЗ“, Бе о град 1988), Књи жев на реч, 365, Бе о град 
1988. 

1989
179. Комуникација санаднаравним:мистичкиимесијански

модел, По ља, 366–367, ав густ–сеп тем бар, Но ви Сад, 1989.
180. Магијахолографије, Је дин ство, 4–5. но вем бра, При шти

на 1989.
181. Загребачкестранпутице, (при каз књи ге Ги ста ва ле Бо на 

Пси хо ло ги ја го ми ла, „Гло бус“, За греб, 1989), НИН 2031, 3. де цем
бар, Бе о град 47. 
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1990
182. Исијавањедругепарадигме, По ља, 374, април, Но ви Сад, 

1990.
183. Обрасцименталитета, По ља, 371–372, Но ви Сад, 1990.
184. Законинебескогцарства, По ља, 373, Но ви Сад, 1990.
185. ПесимистичкаограничењаФројдовеантропологије, Фрој

дов ан тро по ло шки пе си ми зам, Бе о град 1990, 43–55.
186. Националнипролазкрозсмрт, Три ве ка се о ба Ср ба, Спе

ци јал но из да ње „Је дин ства“, јул, При шти на, 1990, 37–38.
187. Танатологике I–III, Књи жев ност, 10, 11, 12, Бе о град 

1990.
188. Историјанесвесног, (при каз књи ге Се ћа ња, сно ви, раз ми

шља ња Кар ла Гу ста ва Јун га, „Ме ди те ран“, Бу два, 1989), По ли ти ка 
14. април, Бе о град 1990. 

189. Преображај црног змаја, (при каз књи ге Ал хе ми ја као 
фе но мен сред њо ве ков не кул ту ре Ва ди ма Ра би но ви ча, „Про све та“, 
Бе о град 1989), Из раз, 5–6, мај–јун, Са ра је во, 1990. 

190. Песничкочитањехрама, (при каз књи ге Храм и пре о бра
же ње Ми о дра га Па вло ви ћа, „Сфа и рос“, Бе о град 1989), НИН, 2054, 
13. мај, Бе о град 1990. 

191. Врачање културног памћења, (при каз Ода бра них де ла 
Дра ги ше Ва си ћа, КИЗ „Ал те ра“ и „Траг“, Бе о град 1990), Књи жев не 
но ви не, 795, 1. април, Бе о град 1990. 

192. АнималностФројдовесенке, (при каз књи ге Бра та жи во ти
ња По ла Ро зе на, „Деч је но ви не“, Гор њи ми ла но вац, 1990), Књи жев не 
но ви не, 799, 15. ок то бар, Бе о град 1990. 

193. Пролазноствечнерелигије, (при каз књи ге Цар ство зе маљ 
ско и цар ство не бе ско, са мо стал но аутор ско из да ње, Бе о град 1990), 
Је дин ство, 21–22. април, При шти на, 1990. 

194. Знањеиверовање, (при каз књи ге Јунг из ме ђу Ис то ка и 
За па да Вла де те Је ро ти ћа, „Про све та“, Бе о град 1990), По ли ти ка 26. 
мај, Бе о град 1990. 

195. Знањеоватри, (при каз књи ге Ва тра у оби ча ји ма и ве
ро ва њи ма срп ског на ро да Си ме Тро ја но ви ћа, „Про све та“, Бе о град 
1990), По ли ти ка 29. де цем бар, Бе о град 1990. 

196. Историјасмрти, (при каз књи ге Есе ји о ис тор ји смр ти на 
За па ду Фи ли па Ари је са, „Рад“, Бе о град 1989), Књи жев не но ви не, 
801, 15. но вем бар, Бе о град 1990. 

197. Југословеникаомитсканација, (при каз Ка рак те ро ло ги је 
Ју го сло ве на Вла ди ми ра Двор ни ко ви ћа, „Про све та“, Бе о град „Про
све та“, Ниш 1990), Бор ба, 20. сеп тем бар, Бе о град 1990. 

198. Душа заспалежене, (при каз књи ге Ве шти ца и ви ла у 
на шем на род ном ве ро ва њу и пре да њу, „Деч је но ви не“, Гор њи Ми
ла но вац и „На род на би бли о те ка Ср би је“, Бе о град 1989), Бор ба, 4. 
ок то бар, Бе о град 1990. 
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199. Читањетајнихзнања, (при каз Ен ци кло пе ди је ми сти ка 
Ма ри Ма длен Да ви, „На при јед“, За греб, 1990), Бор ба, 1. но вем бар, 
Бе о град 1990. 

200. Драмауживоту,животудрами, (при каз књи ге Од ри
ту а ла до те а тра Вик то ра Тар не ра, „Аугуст Це са рец“, За греб, 1989), 
Бор ба, 20. де цем бар, Бе о град 1990. 

201. Митоженскојвладавини, (при каз књи ге Ма три јар хат Јо
ха на Ја ко ба Ба хо фе на, „Књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа“, Срем ски 
Кар лов ци, 1990), Бор ба, 25. ок то бар, Бе о град 1990. 

1991
202.Мистичкапарадигма:непосредноискуствонаднаравног, 

От кри ве ни бог, Гра ди на Ниш 1991, 7–20.
203. Магијскаконтроласмрти–напримерупосмртнихоби-

чајалесковачкогкраја, Ле ско вач ки збор ник XXX, Ле ско вац, 1991, 
97–99.

204. Лицидерски сјај пророчког ума, По ља, ју ни–ју ли 1991, 
Но ви Сад, 2.

205. Хеуристичкиизазов етнопсихологије, Ет ноп си хо ло ги ја 
да нас, Дом кул ту ре Сту дент ски град, Но ви Бе о град 1991, 7–16.

206. Песимистиимеланхолици, (при каз ча со пи са Де ло по
све ће ног ства ра ла штву Вла ди ми ра Двор ни ко ви ћа), По ли ти ка 9. 
но вем бар, Бе о град. 

207. Упитностјугословенскогидентитета, (по во дом Ка рек те
ро ло ги је Ју го сло ве на Вла ди ми ра Двор ни ко ви ћа, „Про све та“, Бе о град 
„Про све та“, Ниш 1990), Књи жев не но ви не, 1. март, Бе о град 1991. 

208. Ритуали рођења и одрастања, (при каз књи ге Де ца у 
ве ро ва њи ма и оби ча ји ма на ших на ро да Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа, 
„Идеа“, Бе о град „Про све та“, Ниш 1990), По ли ти ка 13. април, Бе о
град 1991. 

209.Живерелигије, (при каз Ен ци кло пе ди је жи вих ре ли ги ја, 
„Но лит“, Бе о град 1991), Ву ко ва за ду жби на 14, Бе о град 1991. 

210. Спиралаестетскекатарзе, (при каз књи ге Жи вот у ру
жи ча стом Зо ра на Глу шче ви ћа, „Про све та“, Бе о град 1990), По ља, 
март, Но ви Сад, 1991. 

211. Сасиламанемерљивим, (при каз књи ге Зду хач Ра до ма на 
Кор ди ћа, „Уни вер зи тет ска ри јеч“, Ник шић, „На уч на књи га“, Бе о град 
1990), Бор ба, 13. јун, Бе о град 1991. 

212. Какоочуватиобред, (при каз књи ге Ри ту ал ни транс Дра
го сла ва Ан то ни је ви ћа, „Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ“ и „Prox“, 
Бе о град 1990), Бор ба, 14. март, Бе о град 1991. 

213. Валерипрелазничкогменталитета, (при каз књи ге По глед 
с Ка ле мег да на Вла ди ми ра Вел марЈан ко ви ћа, „Би бли о те ка гра да Бе
о гра да“, 1991), По ли ти ка 27. јул, Бе о град 19991. 
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214. Религијскаобновабића, (при каз Исто ри је ве ро ва ња и ре
ли гиј ских иде ја I–III, „Про све та“, Бе о град 1991), Бор ба, 24. ок то бар, 
Бе о град 1991. 

215. Индијскохододарје, (при каз књи ге Пу те ви до хра ма Ми
о дра га Па вло ви ћа, „Про све та“, Ниш 1991), По ли ти ка 26. ок то бар, 
Бе о град 1991. 

216 РасизамуХрватској, (при каз књи ге Ср би на уда ру ра сне 
ре во лу ци је у XIX и XX ве ку Пе тра Џа џи ћа, „Струч на књи га“, Бе о
град 1991), Бор ба, Бе о град 1991. 

217. Вољазаверовањем, (при каз књи ге Ра зно ли кост ре ли гиј
ског ис ку ства Виљ ема Џем са, „На при јед“, За греб, 1990), Бор ба, 19. 
де цем бар, Бе о град 1991. 

1992
218. Знањеовери, Ис точ ник, 1, Бе о град 1992, 74–79.
219. Епифанијанегативногбога, Срп ски књи жев ни гла сник 

(СКГ), 2, Бе о град 1992, 132–136.
220. Магијскоизазивањеиспречавањесмрти, СКГ 4, Бе о град 

1992, 128–132.
221. Србиукључунационалнекарактерологије, Ка рак те ро ло

ги ја Ср ба, На уч на књи га, Бе о град 1992, 5–22.
222. Искуствосветог, Ис точ ник, 3–4, Бе о град 1992, 204–206. 

Огледањесврагом, у збор ни ку Там на стра на љ уд ске при ро де, Дом 
кул ту ре Сту дент ски град, Но ви Бе о град 1992, 89–96.

223. Религијскиидентитетсрпскогнарода, По ли ти ка 4. ја
ну ар, 1992. 

224. Друга страна свести (при каз књи ге Вла де те Је ро ти ћа 
Ми стич ка ста ња, ви зи је и бо ле сти, Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац 
1991), Пол ти ка, 29. ав густ, Бе о град 1992. 

225. Thestateofotherconsciousenss, Re al ti os 4, Бе о град 1993, 
99–101. 

226. Језикмагијеирелигије, (по во дом два из да ња Злат не гра не 
Џем са Џ. Фреј зе ра, БИГЗ, Бе о град 1992. и Ал феДра га нић, Бе о град 
1992), По ли ти ка 19. сеп тем бар, Бе о град 1992. 

227.Сакралнаисветовнанароднапедагогија, (при каз књи ге Жар
ка Тре бје ша ни на Пред ста ва о де те ту у срп ској, Срп ска књи жев на за дру
га, Бе о град 1991), Књи жев не но ви не, 1. сеп тем бар, Бе о град 1992. 

228. Оријенталникултприче, (при каз књи ге Ис точ њач ка при ча 
у пси хо те ра пи ји Но сра та Пе се шко ја на, Но лит, Бе о град 1991), Бор ба, 
21. мај, Бе о град 1992. 

229. Спастајногзнања, (при каз књи ге Гно стич ки тек сто ви, 
Гра дац, Ча чак, 1992), Бор ба.

230. Универзум човековог религијског бића, (при каз књи га 
Мир чеа Ели ја де Исто ри ја ве ро ва ња и ре ли гиј ских иде ја I–III, Про
све та, Бе о град 1991), Срп ски књи жев ни ма га зин 1, Но во Ми ле ше во 
1992, 38. 
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1993
231. Преузимањекрста, Срп ска Ви зан ти ја, Дом кул ту ре Сту

дент ски град, Но ви Бе о град 1993, 35–42.
232. Симболичко искуство смрти, СКГ 1, Бе о град 1993, 

104–106.
233. Борба демона, Ле ско вач ки збор ник XXXII, Ле ско вац, 

1993, 219–222.
234. Мистичкасмрт, СКГ, 7–8, Бе о град 1993, 105–107.
235. Рад нереда, Срп ски књи жев ни ма га зин, 2, Но ви Сад, 

1993. 
236. Полифонијаархетипскихструна (при каз књи га Пе тра Џа

џи ћа О про кле тој авли ји, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1992. и 
Мит ско у Ан дри ће вом де лу, На уч на књи га, Бе о град 1992), По ли ти ка 
23. ја ну ар, Бе о град 1993. 

1994
237. Необузданаивишаправда, Ис точ ник 10, Бе о град 1994, 

117–122.
238. Читањетрадиције, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та 

СА НУ XLI II, Бе о град 1994, 137–140. 
239. ТихомирЂорђевићиантејскипринципетнологије, Bal

ca ni ca XXV–2, Бе о град 1994, 43–54.
240. Поливалентностсветог, По вра так све тог, Гра ди на Ниш 

1994, 138 –141.
241. Паганствоитолеранција, у те ма ту Вер ска то ле ран ци ја, 

Кул ту ра 91–92, Бе о град 1994, 111–117.
242. Фасцинацијапосмртним, Срп ски књи жев ни гла сник СКГ, 

1–4, Бе о град 1994, 99–103.
243. Посмртнаказна, СКГ 5–8, Бе о град 1994, 107–112.
244.Тајназла, СКГ, 9–10, Бе о град 1994, 119–122.
245. Свецимироточе, Ву ко ва за ду жби на 26, ју ни, Бе о град 

1994, 3.
246. Дубински аспект књигамртвих, СКГ 11–12, Бе о град 

1994, 119–127.
247. Нашнародниживотописац, По ли ти ка 4. ју ни, 1994. 
248. ТрагедијабалканскихЕскима, По ли ти ка 23. ју ли, 1994. 
249. Временепрочитанихмрља, По ли ти ка 9. ав густ, 1994. 
250. Душебрижнициидушоловци, По ли ти ка 20. ав густ, 1994. 
251. УводуАндрића (при каз књи ге Пе тра Џа џи ћа Иво Ан дрић: 

жи вот, де ло, Про све та, Ниш 1993), Све ске За ду жби не Иве Ан дри
ће ве 10, Бе о град 1994. 

252. Изазовколектиовнесенке, (при каз књи ге Вла де те Је ро
ти ћа Да ро ви на ших ро ђа ка II, Про све та, Бе о град 1993), Књи жев не 
но ви не, 883, 1. април, Бе о град 1994. 

253. Местанечистихсила, (при каз књи ге Сре те на Пе тро ви ћа Ми
то ло ги ја рас кр шћа, Про све та, Ниш 1993), Бор ба 5. мај, Бе о град 1994. 
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254. Уводудругисвет, (при каз књи ге Мир чеа Ели ја де Ми стич
на ро ђе ња, За јед ни ца књи жев ни ка Пан че ва, Пан че во, 1994), Бор ба, 
7. ју ли, Бе о град 1994. 

255. Фројд у лексикографскомкључу, (при каз књи ге Жар ка 
Тре бје ша ни на, Пси хо а на ли за – ма ли лек си кон, Пла то, Бе о град 1993), 
Срп ски књи жев ни гла сник 9–10, Бе о град 1994. 

256. Идолинетрпељивости, (при каз књи ге Цве та на То до ро ва 
Ми и дру ги, Би бли о ет ка XX век, по себ на из да ња, Бе о град 1994), 
Књи жев не но ви не, 1. но вем бар, Бе о град 1994. 

257. Историјаумитскомкругу, (при каз књи ге Пе тра Џа џи ћа, 
Ho mo bal ca ni cus, ho mo he ro i cus, Про све та, Бе о град 1994) По ли ти ка 
22. ок то бар, Бе о град 1994. 

1995
258. Тамне цртебалканскогменталитета (по го вор књи зи 

Пе тра Џа џи ћа, Ho mo bal ca ni cus, ho mo he ro i cus II), Бе о град 1995, 
311–322.

259. Несвеснозло–упојавиурицањауЛесковачкомкрају, Ле
ско вач ки збор ник XXXV, Ле ско вац 1995, 99–102.

260. Бљесакзаслепљујућемржње–антрополошкиприступмр-
жњи, Мр жња и мен тал но здра вље, Авал ске све ске 11–93, 53–60.

261. Предањеолапотукаофантазматскиритуал, Ет нокул
ту ро ло шки збор ник, I, Свр љиг 1995, 209–214.

262. Fascinationbypost-mortal, Ser bian Li te rary Qu ar te rarly 4 
New Se ri es, Бе о град 1994, 169–175.

263. Умећеитајнапразновања, По ли ти ка 31. де цем бар, 1994, 
1. ја ну ар, 1995. 

264. Судбинауписанауимену, По ли ти ка 29–30. април, 1–2. 
мај, 1995.

265.Порукеспаљеногсвеца, По ли ти ка 13. мај, 1995. 
266.Божанственапсовка, По ли ти ка 12. ав густ, 1995. 
267. Трачарењемеђубоговима. По ли ти ка 7. ок то бар, 1995. 
268.Црномлекогласина, По ли ти ка 4. но вем бар, 1995. 
269.Скривенепорукедаривања, По ли ти ка 18. но вем бар, 1995. 
270.Архетипскоисијавањетаме, (при каз књи ге Ра шка Ра до
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