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СРПСКИ ЕТНИЧКИ ПРОСТОР И КУЛТУРНЕ ЗОНЕ

Једна од кључних националних тема свакако је питање дефинисања етничког
простора и разумевање односа посебних регионалних целина, односно културних зона
у оквиру одређеног етноса. На овом месту ћемо се у најкраћим могућим цртама
позабавити појединим аспектима ове проблематике, усредсређујући се – у виду једне
врсте елементарног етнолошког појмовника – на идентитет и културне зоне, али и на
одговарајуће, различите етничке и племенске називе присутне на српском етничком
простору.
Српски етнички простор
Срби су народ словенског порекла и језика, чије име је некада било знатно
раширеније него данас и чије упориште представљају православно-хришћански
идентитет и српски језик, као основне културне особине. Услед бурних историјских
дешавања тешко је прецизно одредити број Срба, јер значајан део данас обитава у
дијаспори, ван изворног српског етничког простора, који пре свега подразумева она
подручја на којима традиционално живе Срби, рачунајући ту и области где су вековима
обитавали и са којих су истерани услед геноцида, усмереног националног растакања
или насилних сеоба; у другом делу 20. века дошло је до дробљења српског народа, када
су од српске нације издвојене и политичким одлукама прокламоване нове нације
(Црногорци, Македонци, Муслимани / Бошњаци, Југословени).
Српски етничко-језички контекст неизоставно је повезан са штокавским говором
и одговарајућом културном зоном. Овај говор је и један од основних елемената
разграничења српског етничког простора, без обзира на каснија историјска померања
која су га учинила недовољно прецизно назначеним. Српски етнички простор у општем
смислу подразумева, дакле, подручја средњег и западног Балкана, уз нагласак на
констатацији да су његове културне границе на југу и истоку у неким културним
елементима нејасно назначене, пре свега услед насељавања турско-татарских Бугара на
подручје источног Балкана, настањеног словенским становништвом. По Ј.
Ердељановићу и другима, научно је утврђено да су Словени који су се у 6. и 7. веку
населили у Грчкој знатним делом имали српски етнички карактер, о чему сведочи низ
географских назива сачињених од српског етничког имена; град Гордосерба се помиње
већ у 7. веку у Малој Азији, а касније се за исти крај јавља назив Сервохориа, што
значи ''српски крај''. У Македонији низ топонима има основу Срб (Србиново, Србица,
Србјани итд.), а у овим областима је општепознато и крсно име/слава.
Културне зоне
На српском етничком простору присутно је више културних зона, које се могу
разграничити на различите начине (на пример: ''динарска'', ''шопска'', ''панонска'' итд.), у
складу с тим којем се аспекту културе даје примат. Дијалекатске, верске и идентитетске
разлике често не прате доследно разлике у материјалној, социјалној и духовној култури
или у етнопсихолошким особинама. Такође, унутар сваког од наведених културних
система постоје разлике које се тичу њихових елемената; рецимо, један обичај се
простире на ширем подручју него неки други итд.
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Међутим, одређена битна подударања ипак постоје. На пример, један од
културних међаша општег типа на релацији запад – исток могла би представљати
задруга, која је (иако различито структурисана) као јединствена форма друштвене
организације постојала у читавом средњем и западном делу Балканског полуострва, до
реке Искар у Бугарској.
Присуство породичних и сеоских слава (као значајног српског етничког маркера
– уколико изузмемо покушаје мистификације – пре свега на југоистоку) такође је,
традиционално, везано за наведену област, чему треба додати и разлике у говору
(екавски спрам јакавског). С друге стране рецимо, по Ј. Цвијићу, на српском етничком
простору северно од Шар планине и Старе планине преовлађивао је особени
патријархални режим, за разлику од југа, који је био под знатним утицајем византијске
цивилизације, итд.
Било је и много других страних утицаја: осим у Панонији, утицаји западних и
средњоевропских култура су посебно наглашени од краја 18. века, док су турскоисточњачки утицаји дошли до изражаја за време турске власти; такође су присутни и
романско-медитерански утицаји. У савременим околностима, традиционалне културне
зоне (и раније често флуидне због различитих кретања) културолошки су
преформулисане под утицајем процеса урбанизације, индустријализације итд., као и
услед бројних протеривања Срба са њихових простора.
Локални и стари етнички називи
У оквиру српског народа и на његовом етничком простору формирано је више
локалних етничких имена. Ови називи се махом односе на географске целине које
настањују делови српског етноса. На пример, назив Србијанци фигурира као ознака за
становнике Србије у ужем смислу, а у сличном контексту су присутни и називи
Крајишници, Херцеговци, Босанци, Далматинци, Славонци, Црногорци, Шумадинци,
Тимочани, Моравци итд. Исто важи и за другачије настала регионална имена као што
су Шопови, Брђани, Ере, Лале итд.
За неке области везали су се и погрдни називи, на пример Чарапани, Торлаци,
Врцани, Џигерани итд., који су у неким случајевима чак (у већој или мањој мери)
постали и део локалног самоодређења. Као синоним са етнонимом Срби у различитим
околностима коришћени су и други етнички називи, Рашани или Власи (често и
подругљиво) на пример. Појам Југословен једно време је коришћен у циљу сузбијања
српског етнонима и сужавања српског етничког простора. Код Срба је у предањима
присутан и знатан број старих етничких назива магловитог порекла, међу којима
можемо издвојити Мацуре, Букумире, Криче, Шпање, Матаруге итд. ''Стари народи'' се
у предањима идентификују и као Грци, Латини, Џидови, Псоглави итд.
Српска племена
У динарским крајевима се све до друге половине 19. века одржавао живот у
племенима и братствима, што је била и једна од типичних одлика ове културногеографске зоне. Ова племена су се разликовала по величини, старости и уређењу.
Најпознатија су српска племена Катунске нахије у Црној Гори (Озринићи, Пјешивци,
Цетињско, Његуши, Ћеклићи, Бјелице, Цуце, Загарач, Комани), Брда (Васојевићи,
Кучи, Братоножићи, Пипери, Ровца, Морача, Бјелопавлићи) и Херцеговине (Дробњак,
Пива, Бањани итд.). У околним областима, на пример у Ријечкој, Љешанској и
Црмничкој нахији, црногорском Приморју (Мрковићи), Боки (Паштровићи), таква
удруживања су такође постојала, али су често имала непотпун племенски карактер.
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Овај део српског становништва одликује усмено народно стваралаштво, пре
свега епска поезија; посебну улогу има косовски завет и позивање на витешке примере
косовских јунака. У културној зони српских племена наглашена су и народна
генеалошка предања, која помињу низ прошлих генерација и историјских догађаја,
често се везујући за српске средњовековне личности и племство. У њима има
митолошких садржаја, али су нека подупрта и сасвим одређеним чињеницама. На
пример, веома је раширено старо предање о браћи која су давно дошла из западних
области и од којих потиче неколико племена у Црној Гори, Брдима и данашњој
северној Албанији.
Најчешће је предање о петорици браће, од којих потичу племена Озринићи,
Пипери, Васојевићи, Хоти и Краснићи; прва три племена су остала српска, а последња
два су у међувремену поарбанашена. По Ј. Ердељановићу, постоје непосредни докази
који упућују на истинитост овог предања. Нека од племена су и нестала. Рецимо,
Риђани су били велико племе између Никшића, Рисна и херцеговачког града Клобука.
Досељеници из зоне српских племена населили су значајна подручја Босне, Шумадије,
Подунавља, Посавине, Поморавља итд., далеко ширећи своје културне утицаје.
Ивица Тодоровић
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