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Als vroegste fase in de ontwikkeling van godsdienst noemde 
Tylor het fetischisme: het geloof in een grote menigte geesten, die 
ieder afzonderlijk aan één enkel zichtbaar iets gebonden waren, 
bijvoorbeeld een bron, een boom, een beer of een berg, of daarmee 
verbonden waren, of daardoor werkten. Het polytheïsme ontstond 
nog, volgens Tylor, in de fase van de godsdiensten der wilden, toen 
die de geesten van afzonderlijke bronnen, enzovoort, gingen sa- 
menvoegen tot de god van die soort (bijvoorbeeld de vele boom- 
geesten rot de ene bosgod). Deze goden werden later, in de gods- 
diensten der barbaren, sterk vermenselijkt en in pantheons ge- 
groepeerd, naar het model van een menselijke samenleving. Barba- 
ren vereerden aanvankelijk vooral 'natuurgoden': hemel-, regen-, 
donder-, wind -, aard-, water-, vuur-, zon- en  maangoden . Later, 
in het 'hogere polytheïsme', vooral 'functiegoden', die de loop van 
de natuur en van het menselijk leven en samenleven regelden, zoals 
de god van de jacht, de land bouw, het weven, de oorlog, de ge- 
boorte en die van de onderwereld, die over de doden regeerde. In 
deze fase begon er of een ontwikkeling naar de dualistische gods- 
diensten, doordat men de goden in twee, elkaar vijandige groepen 
ordende, of naar de monotheïstische godsdiensten door de goden 
onder één oppergod te rangschikken. In die god bracht men de 
functies en kenmerken van alle goden bijeen, of men schiep door 
theologische speculatie een god die vormloos, groot en sereen 
buiten en boven de wereld hangt, te hoogverheven en goedertieren 
om menselijke verering van node te hebben, en te groot, verweg en 
onverschillig om zich met het nietig mensdom te   bemoeien. 

Magie was volgens Tylor even oud  als de mensheid  en  ontstaan 
uit de fou tieve mening van de primitieven, dat wat zij in hun 
gedachten  verbonden   ook  in  de werkelijkheid  verbonden  was.  Ze 
dachten, zei hij, dat je iemand kon vermurwen door op een houtje te 
bijten, of door water uit te gieten regen kon maken.    J. G. Frazer 
stelde echter in The Golden Bough: a Study in Magie and Religion 
(12 delen, 1890-1915), dat godsdienst en magie elkaar volkomen 
tegengesteld waren, en dat er waarschijnlijk een religieloos 'tijdperk 
van de magie' aan dat van de godsdienst was voorafgegaan (dat zelf 
onlangs door dat van de wetenschap is afgelost). Volkeren met een 
stenen-tijdperk-cultuur, zoals de Aborigines van Australië, hebben 
volgens hem zo goed als geen godsdienst. Met het juiste ritueel en de 
juiste spreuk menen zij feilloos het gewenste resultaat te kunnen 
bereiken en over de natuur te kunnen heersen door 'contactmagie' 
dan wel  door 'imiratiemagie',  zei Frazer. Tylors animistische ver- 
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