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РЕЗУЛТАТИ НОВИХ ЕТНОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА СРПСКОГ 

ЈУГА 
 

На овом месту, у општем контексту, илуструјемо поједине посебно уочљиве утиске, 

резултате и закључке новијих непосредних/теренских етнолошко-антрополошких 

истраживања спроведених током претходних неколико година. Поређењем више 

различитих области, које припадају различитим културним зонама унутар српског 

етничког корпуса, остварује се увид у спектар варијантних израза опште културне 

матрице карактеристичне за српски етнос данас. Другим речима, на овај начин 

остварујемо увид у кључне проблеме и културне тенденције везане за оне области које 

се, са становишта доминантне перцепције престонице, доживљавају као јужни делови 

српског етничког простора, односно као српски југ. У том контексту, посебно 

фокусирамо (међусобно – културно и географски – раздвојене) области 1) Горњег 

Полимља и околних крајева, 2) подручје општина Црна Трава и Власотинце, као и 3) 

Косово и Метохију. С друге стране, у семантичком фокусу наше студије налазе се 

питања идентитета, депопулације и србофобије, као и контекст базичних идејних и 

митских образаца. 

 

Кључне речи: нова етнолошка истраживања, српски југ, различите културне зоне, 

идентитет, депопулација, србофобија, идејни обрасци. 

 

 

  Уводни осврт.* Током последњих година спроведено је више етнолошких 

теренских истраживања у различитим областима јужних делова српског етничког 

простора, са циљем да се ова истраживања у будућности прошире и на друге крајеве 

српског југа, и то пре свега на оне у којима се српски идентитет данас сучељава или 

граничи са другим идентитетима и етничким групама.  

Пре свега, истраживана је територија Горњег Полимља, односно Горње 

Полимље са околним областима (укључујући ту и Горњи Ибар, Бихор и Доњи 

Колашин), које се данас налазе у саставу Црне Горе. На југоистоку су истраживања 

спроведена пре свега у оквиру општина Црна Трава и Власотинце, а делимично је 

истраживана и Топлица. Осим тога, спроведена су прелиминарна истраживања (у вези 

са прославом најзначајнијих празника, са нагласком на Видовдану), односно 

рекогносцирања, и на Косову и Метохији.  
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Овоме треба додати и раније спроведена истраживања у областима источне 

Србије (сврљишка област, околина Звоначке Бање, општине Књажевац и Зајечар итд.), 

која се такође културно (али и геостратешки) наслањају на оне крајеве што се у 

јавности углавном повезују са територијалном одредницом  југоисточна Србија.1 

 Формулисање „српског југа”. На овом месту треба споменути и чињеницу да се 

често географско-територијално одређење различитих српских области врло 

непрецизно и нетачно формулише, при чему се приликом оваквих формулација узима у 

обзир само ужа Србија, што је – по свему судећи – одраз управо оних схватања која 

имају територијалних претензија на територију Србије, при чему се олако преузимају и 

сасвим накарадна „географска одређења”. (Примера ради – направићемо овде малу 

дигресију – недавно сам присуствовао једној одбрани магистарске тезе на Катедри за 

археологију Филозофског факултета у Београду, када је члан испитне комисије област 

Рађевине и Подгорине назвао северозападном Србијом; у складу с тим, поставља се 

питање: уколико је то северозападна Србија, шта је онда, рецимо, околина Сомбора или 

друге области тј. места на северозападу Бачке?) Сличан је случај и када су јужни 

делови српског етничког простора у питању. Наиме, треба имати на  уму да се у 

последњих сто година значење ове синтагме више пута мењало и да се данас под 

српским југом подразумевају области које су много северније него што је то био случај 

пре, на пример, непуних седамдесет или сто година2; а све се то чини у непосредној 

                                                 
* Текст је настао као резултат рада на пројекту Србија између традиционализма и модернизације: 
Етнолошка/антрополошка проучавања културних процеса у Србији бр. 147020, који финансира 
Министарство науке Републике Србије. 
1 В. бројне ауторове радове посвећене истоку (тј. „југоистоку”) српског етничког простора (в. рецимо 
ауторове радове објављене у Етнокултуролошком зборнику). Такође в. и бројне радове других 
истраживача који су урадили огроман посао на плану прикупљања непосредне теренске грађе на српском 
(југо)истоку; у том контексту поменимо, рецимо, обимну грађу коју је сакупио Драгољуб Златковић (в., 
на пример, опширну монографију: Драгољуб Златковић, Приповедања из пиротског краја, Београд – 
Пирот, 2005) итд. 
2 В. етнолошке, лингвистичке, историјске и друге студије настале пре Другог светског рата (и пре 
одговарајуће промене идеолошке парадигме), као и с почетка 20. века и раније. Рецимо, знаменити 
лингвиста Александар Белић доказује како се „у савременом македонском дијалекту налазе најтипичније 
особине српске фонетике” (Александар Белић, Срби и Бугари –  у балканском савезу и у међусобном 
рату, Београд, 1913, 39), а „македонски  дијалекат са карактерним српским цртама прелази Вардар и 
долази, у осталом, и по проучавању бугарских научника, до линије источно од Кочана, Радовишта и 
Струмице; отуда иде према Водену, Битољу и Дебру” (исто, 40). Осим тога, примера ради, код овог 
становништва и много даље од споменуте дијалекатске линије налазимо „оне обичаје којима се 
православни Срби одликују не само од Бугара него и од Срба католика; таква је на пример српска слава. 
Она је распрострта далеко у источној Македонији (до реке Месте). Као што је познато, тај типични 
српски обичај находи се и у западној Бугарској, где живи становништво које говори тимочким 
дијалектом, српским по пореклу (...). После свега овога сасвим је разумљиво, зашто су и народне песме, и 
по облику своме, и по садржају, и по ритму, такође српскога порекла. Довољно је сетити се само да 
централно место и у песмама Македоније заузима Краљевић Марко, који је и живео у Прилепу у западној 
Македонији и владао краљевином свог оца, српског краља Вукашина, па да то буде јасно” (исто, 41). 
Осим тога, „сада се може сматрати као потпуно утврђено да линија која у западној Бугарској спаја Кулу, 
Белограчик, Берковац, Искрац и Ћустендил – одваја на запад према Србији говоре који су идентични са 
дијалектима источне Србије. Те дијалекте ја називам тимочким. Напоредо са тим дијалектима, само на 
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вези са политичким одлукама које су игнорисале етнокултурне чињенице и 

одговарајућу стварност.3 То је, у сваком случају, тема од приоритетног значаја, али и 

тема која тражи засебну студију; на овом месту ћемо се, међутим – у складу са 

ограниченим простором – превасходно бавити изношењем резулата истраживања у 

областима које смо на почетку навели и које ћемо најбоље дефинисати управо широко 

конципираном синтагмом српски југ.4 

 Базични истраживачки оквир. Као проблеми од прворазредног значаја у 

нашим истраживањима фокусирани су идентитет, депопулација и 

антисрбизам/србофобија. У складу с овим појмовима, као основним истраживачким 

питањима, покушаћемо да направимо паралелу на релацији Црна Трава/Власотинце – 

Косово и Метохија – Горње Полимље и околне области. Циљ повлачења ове паралеле 

је сагледавање општих процеса карактеристичних за (грубо речено) западне, централне 

и источне делове јужнијих области српског етничког простора, са нагласком на 

претходно наведеним питањима, као и на питањима сагледавања базичних митских и 

идејних образаца, као и најуочљивијих културних тенденција. 

 Контекст Горњег Полимља. За разматрање проблематике идентитета, у 

српским, али и у знатно ширим размерама, најпогоднија је област Горњег Полимља, 

која би се могла назвати и правом лабораторијом за истраживање идентитетске 

парадигме (а пре свега облика и могућности трансформације идентитета), услед 

чињенице да се овде на малом простору уочава шест различитих идентитетских 

категорија (Срби, Црногорци, Муслимани, Бошњаци, Албанци, Малисори), које 

проистичу из само два (српски и албански) језика и три конфесионалне категорије 

                                                                                                                                                         
западу од њих, у главноме у долини Јужне Мораве у Србији, находи се јужноморавски дијалекат. Тај 
дијалекат заузима и источну Стару Србију (северну Македонију), спуштајући се до линије јужно од 
Тетова, Скопља и Кратова” (исто, 61-62). У ширем етнолошком контексту в. студију: Јован 
Ердељановић, Македонски Срби, Београд, 1925. Такође в. и Поздравну реч (Миладина Лукића) на 
Научној конференцији „Културно-историјска баштина југа Србије“ (Лесковац, 8. 12. 2004.) у: Лесковачки 
зборник XLV, Лесковац, 2005, 9-10. 
3 В. рецимо студију Јована Трифуновског Македонизирање Јужне Србије, Београд, 1995. У предговору за 
своју књигу знаменити етнолог Јован Трифуновски подвлачи следеће: „Разлог да објавим ову скромну 
књижицу је тај што је Србија пределе у: 1) Горњем  Повардарју, 2) Средњем Повардарју и 3) Подримљу 
добила када их је ослободила од дуге турске владавине. Тада су се збила два крвава балканска рата: 1912. 
г. у рату са Турцима, и 1913. г. у рату са Бугарима и Албанцима (тзв. Албанска буна). Међутим, од рата 
1941-1945. године службена Србија необјашњиво је напустила скоро сваку мисао према тој српској 
средњовековној територији (XIII и XIV столеће). Тамо су била и средишта старе државе. А по угледу на 
данашњу државу сличан став лако су заузимали српска интелигенција, па и обичан свет у Србији” (исто, 
5); такође треба посебно обратити пажњу и на његов закључак на страни 103. В. и: Миленко Филиповић, 
Етничке прилике у Јужној Србији, у: Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 
1912-1937, Скопље, 1937. 
4 Наиме, постоје извесне упоредне паралеле између свих разматраних подручја, за која је пре свега 
карактеристично поимање граничности у односу на савремени српски етнички простор (с једне стране) и 
централности, у контексту значаја ових подручја за општи српски етнички контекст, како у садашњости 
тако и (поготово) у прошлости. Уп. и: Ивица Тодоровић, Митска Топлица, Митолошки зборник 20, Рача, 
2009 (у штампи). 
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(муслимани, православци, католици).5 Сви ови идентитети заступљени су у плавско-

гусињској области, док нешто северније, у беранском и бјелопољском крају, обитава 

становништво православне и исламске вероисповести, при чему се православци 

изјашњавају као Срби и Црногорци, а становници  исламске вероисповести као 

Муслимани, Бошњаци или Црногорци, што такође указује на специфичну 

комплексност.6 

У Црној Гори, за разлику од Србије, честа је појава да казивачи муслиманске 

вероисповести говоре о свом православно-српском пореклу, али се у савременим 

околностима они само изузетно изјашњавају као Срби. На пример, на терену Горњег 

Бихора од казивача исламске вероисповести забележене су изјаве о њиховом српско-

православном пореклу, са тачно наведеним прецима, који су прешли у ислам. Тако 

говоре, рецимо, да су Растодери у сродству са Његошем, да су Шаботићи пре 

исламизације били Бубање итд., односно да „сви муслимани воде порекло од 

православаца”. Слична је ситуација и у плавско-гусињској области. Примера ради, чак 

је и највиђенији локални „вехабија” говорио о српском пореклу своје породице. 

Наведени контекст карактерише и предање забележено (од муслиманских казивача) у 

Доњем Бихору; по овој представи о пореклу, на просторима који данас припадају 

Албанији живела су три брата, који су због неког злочина побегли у Црну Гору. Један 

од њих се звао Васо и од њега потичу Васојевићи, други се звао Кастрат и од њега су 

Кастрати, док од трећег потичу муслиманска племена. У контексту међуетничких 

односа, забележено је и становиште да се континуирано међусобно посећује 

православно и исламско становништво које јасно познаје своје српске корене. То важи 

пре свега за оне касније исламизиране (на пример, Ћеранићи, Ђукићи), док они раније 

исламизирани то не практикују изван уобичајеног контекста.7 

 Најбројније православно становништво у овим областима су Васојевићи, који су 

великом већином сачували свој српски идентитет. Васојевићи за себе најчешће тврде да 

су дошли из Косова у Лијеву Ријеку, одакле су се раширили по Полимљу и другим 

областима. Они углавном наглашавају и своје немањићко порекло, а велики број 

                                                 
5 В. И. Тодоровић, Резултати савремених  етнолошких истраживања Горњег Полимља, Милешевски 
записи 7, Пријепоље, 2007, 305-311; такође в. и: исти, О општем геополитичком контексту и етничком 
идентитету – на примеру Горњег Полимља, Симпозијум „Сеоски дани Сретена Вукосављевића” XXIII, 
Пријепоље, 2008. 
6 Уп.: И. Тодоровић, Резултати савремених етнолошких истраживања Горњег Полимља, 315-316. 
7 По резултатима нових етнолошких истраживања обављених током 2008. године у Полимљу и околним 
областима (Бихор, Доњи Колашин) на територији Црне Горе, а која су се надовезала на истраживања 
спровођена у Горњем Полимљу од 2005. године. Услед деликатне проблематике, на овом месту нећемо 
наводити поименично главне казиваче. 
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поседује и дугачке родословне табеле.8 За оне Васојевиће које се данас не изјашљавају 

као Срби тврди се да су „уцењени”; за себе често говоре да су били „Срби над Србима”, 

као и да су се „пре присајединили Србији него што је то учинила Црна Гора”. Код њих 

се махом истиче недвосмислена припадност читавог православног становништва Црне 

Горе српском идентитету, односно српском пореклу, а као разлог за актуелно 

инсистирање на етничком идентитету „Црногорац” наводе се новија политичка 

дешавања, при чему се врло често истиче изложеност притиску од стране званичне 

власти на Србе: они који се изјашњавају као Срби отпуштају се са посла, онемогућава 

им се запошљавање и рад сваке врсте, шиканирају се на различите начине итд.9 Они 

који се изјашњавају као Црногорци, по мишљењу идентитетских Срба, поткупљени су 

парама и привилегијама, док Срби ни једно право не могу да остваре, при чему су, по 

мишљењу највећег броја казивача, тренутно знатно бољи односи између Црногораца и 

Бошњака него између Срба и идентитетских Црногораца. У истом контексту треба 

тумачити и забележено објашњење да је Црногорац некада значило „бити највећи 

Србин”, док су (по оваквим сведочењима) „данас муслимани највећи Црногорци”. 

Такође се наводи и да актуелна власт има потребу да Србе преводи у Црногорце како 

би за себе обезбедила већину на изборима, што за последицу има нагло осипање Срба у 

Црној Гори.10 

 У сваком случају, током истраживања спроведених у наведеним областима пре 

свега је уочена потреба да се очува идентитет, односно да се премосте огромни 

притисци усмерени у правцу промене српског идентитета код становништва овог краја. 

Ово питање, односно проблем, провејава малтене кроз сваки разговор, као тренутно 

кључно питање које је важније од било чега другог.  

 Контекст југоисточне Србије. С друге стране, у источним областима српског 

југа, које овом приликом разматрамо (у компаративном кључу), ни приближно 

наведеним примерима не уочава се таква окупираност идентитетом, али се с друге 

                                                 
8 Веома занимљива питања представљају структура, као и историјска реалност, ових родословних табела, 
тако да ове проблеме неизоставно треба размотрити и у студији посвећеној искључиво овој теми. 
9 Забележен је велики број оваквих сведочења, која се готово апсолутно подударају у наглашавању 
основних мотива (сводљивих на различите покушаје гушења тј. редуковања српског идентитета).  
10 С друге стране, наведено понашање може да има и супротан ефекат, што је између осталог видљиво и 
у контексту етничког изјашњавања на пописима становништва током последње две деценије у области 
Горњег Полимља. У сваком случају, овде је реч о комплексном питању које захтева сагледавање 
различитих проблемских димензија. В. и у поменутој студији: И. Тодоровић, Резултати савремених 
етнолошких истраживања Горњег Полимља, 305-306; општи контекст (уз конкретне демографске 
податке) в. у: Радован Бакић, Горње Полимље – природа, становништво и насеља, Географски институт 
Филозофског факултета, Никшић, Комови, Андријевица, 2005. 
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стране запажа велика забринутост због депопулације, што је карактеристично и за 

читав српски исток и југоисток.11  

А када је реч о идентитету, на проучаваном југоистоку Србије пре свега се 

уочавају потребе разликовања на бази наглашавања (микро)регионалних идентитета. 

Наиме, овде је карактеристично то да се локално становништво које је источније 

(пежоративно) назива „Шопци” (на пример, тако се у Власотинцима може чути да су 

Црнотравци „Шопци”), што је појава која није карактеристична само за овај крај; 

аналогне појаве се могу уочити, рецимо, и у Косовском Поморављу.12 Слично томе, 

уосталом, на западу се користи одредница „Еров/Ерац” за означавање суседних, 

локалних, групација исте етничке, односно српске, припадности.13 У Полимљу се, 

рецимо, релација планинци – низијци (тј. становници виших – становници нижих 

предела) подвлачи етнорегионалним називима Горњовасојевићи – Доњовасојевићи или 

Горњобихорци – Доњобихорци, или пак Бихорци – Жупљани итд., уз одговарајуће 

придавање етнопсихичких карактеристика тј. стереотипија, при чему се у различитим 

контекстима сличне особине (као и у случају Ерац/Еров и Шопац/Шоп) приписују свим 

планинцима и свим низијцима.14 Ова појава је, такође, карактеристична и за наведени 

                                                 
11 В. Декларацију учесника Научне конференцијеКултурно-историјска баштина југа Србије, одржане у 
Лесковцу и на Власини од 8. до 10. децембра 2004. године у: Лесковачки зборник XLV, Лесковац, 2005, 
7-8. 
12 Уп. са студијама Сање Златановић. В. рецимо: Sanja Zlatanović, Power of Categorization: Natives and 
incomers in Southeastern Kosovo (Моћ категоризације: староседеоци и досељеници југоисточног Косова), 
Гласник Етнофрафског института САНУ LVI (2),  Београд, 2008. По С. Златановић – „староседеоци и 
'Шопови', иако истоветни по етничкој припадности (премда су је једни другима, у извесном смислу, 
доводили у питање), религији, језику и дијалекту (призренско-тимочки дијалекатски тип), само с 
различитим локалним говорима, живели су као две ендогамне групе. Дистинктивни идентитети двеју 
група заснивају се на интерпретацијама локалних и регионалних разлика” (исто, 147). 
13 На сличну појаву, рецимо, наишла је и етномузиколог Јелена Јовановић током својих теренских 
истраживања у области Јасенице, где су становници различитих насеља оне који живе западно од њих 
називали „Еровима“ или „Ерцима/Ерама”, у контексту означавања „примитивнијег” и планинског 
становништва (с друге стране, пак, овде је забележен и термин „Бугараши”, пре свега као „ознака” за 
становништво Доње Јасенице); дакле, они који себе не признају за „Ерце”, називајући тако друге 
(западно од њих), истовремено бивају проглашени за „Ерце” од стране оних који су источно. Другим 
речима, ауторка уочава следећу појаву: „значење речи 'Ера' разликује се у зависности од тога где се она 
користи. У селима на истоку Јасенице, у доњем току реке, овај термин се односи на житеље места 'од 
Тополе на тамо', дакле, од Тополе (условно схваћене као средишта области) према брдским и 
планинским крајевим – Венчацу, Букуљи, Руднику и њиховој околини. Када се приближавамо западу, 
крећући се кроз Горњу Јасеницу наилазимо на други назив – 'Ерови' – који се у сваком наредном селу 
користи за даља села Горње Јасенице, а не за само село у коме постављамо питање о томе. Једино у чему 
су житељњи Горње Јасенице јединствени, јесте схватање да се тај термин односи на становнике 
рудничког краја – делова Качера, Груже и Такова на већој надморској висини – високе Шумадије. 
Примера ради, житељи села Винче или Шаторње, па чак ни Јарменоваца, 'Ерама' не би назвали сами 
себе; на њих се тај израз односи кад га користе становници села источно од Тополе“; в. поглавље 
Резултати досадашњих историјских, етнолошких и лингвистичких истраживања у Јасеници у: Јелена 
Јовановић, Вокална традиција у области Јасеница у светлу етногенетских процеса, докторска теза у 
рукопису (Катедра за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду).  
14 О етнокарактеролошком профилу Срба у општем контексту в. у зборнику: Бојан Јовановић, 
Карактерологија Срба, Научна књига, 1992; такође в. и: Etnopsihologija danas, priredio Bojan Jovanović, 
Beograd, 1991. 
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релациони пример из југоисточне Србије, при чему ознака „Шопци” првенствено 

фокусира планинско становништво (у смислу наглашавања његове, наводно, веће 

заосталости и слично). Карактеристична је, у истом контексту, релација Црнотравци – 

Власотинчани, при чему Власотинчани Црнотравце називају „Шопци”, а Црнотравци 

Власотинчане „Цревари” (зато што често у исхрани користе изнутрице), чиме се 

додатно наглашава разлика између планинског и низијског становништва. По 

представама овог типа, Власотинчани су расипни и краси их боемски дух, док су 

Црнотравци штедљиви, скучени и упорни; Власотинчани су „везани за крај”, а 

Црнотравци су „путници” тј. „покретни” (али „одржавају сталне везе са родним 

крајем”). Црнотравци назив „Шопци” доживљавају као веома погрдан (истичући – „ми 

нисмо Шопци, ми смо Планинци”), при чему се одредница Шопци идентификује као 

синоним за просте људе, сељаке.15  

  И на истоку и на западу (посматраног српског југа) често је присутан мотив 

неожењених мушкараца, у вези са представама о одумирању и депопулацији. На западу 

се то у последње време не тако ретко разрешава и довођењем Малисорки из Албаније, а 

слични примери су у последње време (осим у Црној Гори) забележени и у деловима 

Србије (на пример у области Голије).16 Иначе, ова појава се од стране локалних 

заједница често доживљава на амбивалентан начин, односно као нешто што је с једне 

стране пожељно, док с друге стране представља потенцијалну опасност (као што је 

више пута наглашено од стране казивача из Горњег Полимља).17 

У Црној Трави (која је последњих година постала нека врста синонима за 

популационо одумирање) феномен депопулације се пре свега везује за масовни одлазак 

на рад у друге градове широм Србије, што је на крају резултирало трајним 

насељавањем огромног процента овог становништва ван Црне Траве, при чему се и 

даље одржавају везе са родним крајем путем периодичних прослава и масовних 

долазака на одмор у крајеве одакле потичу, најчешће током летњих месеци.18 На тај 

начин ствара се специфичан културни конгломерат, при чему се истраживач често 

                                                 
15 На основу низа непосредних исказа казивача. 
16 За ово питање (као за својеврстан раритет) велику заинтересованост показали су и медији. В. рецимо 
чланке И Албанке српске мајке и Плач који греје срце и топи лед, објављене у Илустрованој политици; 
други, наведени чланак завршава се следећим речима: „Сада у Сјеници ради ЈП 'Рудник', које запошљава 
око 500 радника и неколико већих приватних фирми. И 'раде' српско-албански бракови. У општини 
Сјеница склопљено је 27 таквих бракова из којих је до сада рођено петнаесторо деце (...). Број деце из 
месеца у месец расте. Поново се отварају школе као она у Црвском. Наша села, после много, много 
година, почињу да живе неки други, лепши живот”. Другу страну овог феномена в. у чланку 
Дезинформације отерале удаваче, Глас јавности 24.06.2008. В. и Албанке спасавају српска села, Глас 
јавности, 14.10.2007. 
17 В. И. Тодоровић, Резултати савремених  етнолошких истраживања Горњег Полимља, 310. 
18 Највећи број наших казивача, са којима смо контактирали (односно које смо затекли у проучаваним 
селима) током непосредног теренског истраживања области Црне Траве, припада управо овој категорији. 
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суочава са изузетно необичним прожимањем урбаних и традиционално-руралних 

схватања. Од непосредно посматраних комплекса, с тим у вези можемо навести и 

локални вашар Чобанац, као и обнову сеоске славе/заветине у месту 

Струмићи/Струмићеви, где смо уочили много особених нетрадицијских садржаја, 

односно – овај обновљени обичај је (у посматраном контексту) изгубио сваку сакралну 

димензију.19  

Другим речима, област Црне Траве је специфична превасходно због 

несвакидашњег сусрета – који се јасно уочава приликом теренских истраживања – 

„старог” и „новог”, односно урбаног менталитета (становници бројних градова широм 

Србије који одморе проводе овде) и чињенице да данас општина Црна Трава 

представља огромно подручје на којем, као стално насељен, обитава изузетно мали број 

људи, иако се пре Другог светског рата у црнотравским селима водио интензиван 

сеоски живот заснован на сточарству.  (Рецимо, по једном казивању, у селима односно 

махалама Тодоровци и Златанци – било је преко 10.000 оваца и јагањаца и преко 2.500 

говеда,  а махала Лулинци је предњачила у броју оваца тако да су имали око 1.000 

оваца, односно свако од десет домаћинстава по стотину оваца итд.)20 Међутим, до 

плодотворног спајања ових разлика (тј. модерних и традицијских схватања, знања и 

вредности) за сада није дошло у одређеном јасном и видљивом смислу, а поједине 

обновљене прославе којима смо присуствовали (неке од њих смо претходно и 

поменули) имају карактер пародије традиционалног, без уочљивих знакова покушаја 

суштинског обнављања.21  

 У вези  с претходним, од посебног значаја је скренути пажњу и на особен 

положај разматраног подручја, које поседује велики геостратешки значај, тако да свака 

идеја о популационој обнови Србије мора узети у обзир Црну Траву, као један од 

најтипичнијих а уједно и потенцијално најподстицајнјих примера када је реч о 

неопходности и могућности ревитализације села, односно о искоришћавању природних 

ресурса Србије. Уосталом, већ су предложени пројекти, као и бројне замисли, 

засновани на сличним начелима, али они за сада још увек нису ушли у фазу 

реализације.22 

 Власотинце, с друге стране, у односу на општину Црна Трава нуди утисак тј. 

слику животности традиционалног наслеђа кроз додир са савременим, што би се 
                                                 
19 О овоме постоји и богат видео-материјал, који непосредно сведочи о наведеном феномену. 
20 По казивању Ивана Војиновића (1924; Златанци). 
21 Уп. И. Тодоровић, Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек, 
Гласник Етнографског института САНУ LVI (1), Београд, 2008, 58. 
22 У наведеном контексту индикативан је пример друштва за промоцију традиционалне културе „Извор”, 
које је покушало да покрене неколико пројеката везаних за ревитализацију овог подручја. 
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најбоље могло показати на примерима свечано организованих, савремених, свадби, које 

су структурисане тако да обухвате велики број специфичних народних обичаја, 

ритуалних радњи и веровања. Нагласак је стављен управо на традиционално, 

укључујући ту и материјалну културу, као и ритуални контекст који непосредно 

предочава значај социјалних улога најближих сродника, а чиме се посебан значај 

придаје породичном устројству, као и локалном традицијском наслеђу.23 

 У областима Црне Траве и Власотинца забележена је и богата теренска грађа 

када је реч о народним веровањима и специфичним митским представама. Од 

савремених ритуала још увек се – као што смо претходно нагласили (у Власотинцу) – 

могу пронаћи свадбе са мноштвом особених детаља, у контексту тежње за очувањем 

традиционалног наслеђа.24 Забележен је (у општини Црна Трава) и још увек савремени 

култ локалног видовњака-исцелитеља (Града врачар/травар), са легендарним статусом 

универзалног лекара и учитеља, донекле слично примерима који се могу пронаћи у 

древним друштвима и заједницама.25 Живе су и особене митолошке представе везане за 

трагање за златом, које у себи спајају древна и сасвим модерна схватања.26 Треба 

нагласити и да културно-историјска баштина ових крајева нуди изузетну хронолошку 

дубину, оваплоћену у чињеници да се у народним веровањима забележеним у овој 

области могу пронаћи и изузетно стари, претхришћански слојеви, по чему је источна 

Србија специфична и у глобалним словенским оквирима.27 

 Контекст Косова и Метохије. Између наведених области (источна тј. 

југоисточна Србија и Горње/Средње Полимље) налази се трећи фокусирани центар 

наших истраживачких запитаности, област Косова и Метохије, као сакрално и духовно 

средиште српске колективне свести, односно српске идеје о државности и (у крајњем) 

српског југа, којим се превасходно бавимо на овом месту. Током прелиминарних 

истраживања обављених у 2007. и 2008. години обиђене су све најзначајније сакралне 

тачке овог подручја, при чему су фокусирани видовдански празници и прослава славе 

                                                 
23 Ово би био општи закључак који је могуће извести на основу наших теренских истраживања. Значај 
свадбе (као ритуала и карактеристичног феномена) и данас је од посебног значаја код српског 
становништва југоисточне Србије. В. Сања Златановић, Свадба – прича о идентитету (Врање и 
околина), Посебна издања Етнографског института САНУ 47, Београд, 2003. 
24 Карактеристична је, рецимо, свадба коју је организовала породица (Митровићи) из Власотинца, где је 
циљ био да се у ритуал унесе мноштво старих обележја, о чему је направљена и обимна фото-
документација, налик на професионалну музејску монографију. 
25 В. ауторов рад посвећен народној медицини у савременом контексту: И. Тодоровић, Народна медицина 
некада и данас – на примеру савремене етнографске грађе из Србије и Црне Горе, Историја медицине, 
фармације и народне медицине, Институт за савремену историју, Београд-Зајечар, 2007, 214-215. 
26 Уп. И. Тодоровић, Митско злато, Братство X, Београд, 2006. 
27 Уп. рецимо разматрања изнесена (у контексту проучавања крстоноша/литија као најзначајнијег 
ритуала источне Србије пре Другог светског рата) у монографији: И. Тодоровић, Ритуал ума – значење и 
структура литијског опхода, Посебна издања Етнографског института САНУ 53, Београд, 2005. 
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манастира Свети Архангели код Призрена. Од посебног значаја за овај истраживачки 

контекст била је Велика Хоча, као специфична српска енклава у метохијској области и 

– пре свега – Ораховац, у смислу карактеристичног примера истрајавања мале групе 

Срба у једној врсти гета и у крајње непријатељском окружењу.28 

 Уопште узев, за целокупни контекст Косова и Метохије – као што сваки 

заинтересовани и непристрасни посматрач мора приметити – пре свега су значајни 

појмови антисрбизма (с једне стране), у смислу тренутно глобалног феномена чији се 

појавни облици најјасније сагледавају управо на Космету и иницијације (с друге стране) 

која је овде вишеструко семантички назначена.29  

Навешћемо неке од типичних иницијацијских модела. Рецимо, класична (иако 

савремена) иницијација одвија се на плану оних ходочасника тј. верника који (на 

различите начине и у различитим временским околностима) посећују Косово: рецимо, 

неки – као учесници Видовданског марша – пешке преваљују простор од Београда до 

Косова, односно до Грачанице и Газиместана, док други путем различитих аутобуских 

тура, у посебним околностима, обилазе најзначајније манастире и српске енклаве.30 

Међу ходочасницима – који на различите начине стижу до Косова и Метохије – има и 

припадника других народа (рецимо, Руса) што овим путем такође реализују 

специфичан савремени иницијацијски ритуал, који у оквирима не само српске већ и 

целокупне православно-словенске цивилизације има изузетну улогу и значај. Осим 

ових, има – међутим – и оних појединаца који се самостално упућују на Косово и 

Метохију, остварујући подухвате херојских размера, са сваког становишта вредне 

статусног признавања истинског иницијацијског подвига.31 

Другим речима, Космет је данас простор сакралне иницијације много ширих 

размера него што то на први поглед делује. Примера ради, одлазак на Косово – на 

Видовдан 2007. године – био је праћен великим искушењима и великим бројем 

непријатности, од малтретирања и хапшења учесника који су имали хришћанска (на 

пример – обичан крст итд.) или српска обележја (застава и сл.), до вишеструког грубог 

претресања, па чак и деце и монахиња.32 Косово је у данашњим околностима препуно 

                                                 
28 В. и резултате новијих етнолошких теренских истраживања: Маја Цветковић, Свакодневно и ритуално 
на тргу у Великој Хочи – дипломски рад, Катедра за етнологију и антропологију Филозофског факултета 
у Београду, 2005.  
29 О наведеним процесима ће се опширније говорити у обимној монографији (И. Тодоровић, Забрањена 
традиција на раскршћу) која би требало да се појави у периоду 2009/2010 године. 
30 Уп. И. Тодорович, Пространство и время мужчины в историко-антропологическом контексте, Наша 
повседневная жизнь, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук, Москва, 2008, 276-279.  
31 На основу непосредних теренских увида и казивања. 
32 На основу непосредног теренског доживљаја. 
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примера и специфичне женске савремене иницијације: узмимо пример жене – мајке 

седморо деце – која је са своје четворо деце била сведок оваквих дешавања, и која је 

уједно инсистирала на исповедању своје истине изражене у вербалним формулама које 

су сасвим јавно сведочиле пркос и храброст; мушки облици иницијације били су 

уочљиви кроз вишеструке мале ''борбе за заставу'' између учесника прославе и полиције 

итд.33 

 На простору Косова и Метохије пре свега се, дакле, не уочава проблем ни 

очувања идентитета ни депопулације, већ управо проблем физичког опстанка, у вези са 

најнепосреднијим могућим испољавањем (у савременим околностима глобално 

заступљеног) феномена антисрбизма/србофобије.34 С тим у вези, културолошки 

преседан егзистенције неколико стотина Срба из Ораховца, који живе у класичном 

гету, типична је илустрација положаја Срба на тренутно окупираним подручјима. 

Илуструјмо то следећом сликом: кроз овај мали простор повремено пролазе Албанци у 

својим аутомобилима гласно пуштајући музику, а Србима који овде периодично долазе 

се саветује да не ходају сами (подразумева се, само у простору српског гета, који је 

наводно „под заштитом”).35 Уколико је претходна представа недовољно илустративна, 

можемо подсетити и на општепознату „анегдоту” – која свакако није настала без 

разлога – о томе како су Албанци постављали питање „колико је сати?” оним људима 

за које су сумњали да могу бити Срби, са екстремним крајњим последицама уколико би 

се то потврдило као тачно.36 У сваком случају, појавни облици антисрбизма овог 

степена су општеприсутни на Косову и Метохији, у шта се могу уверити и ходочасници 

који аутобусима само пролазе кроз Косово и Метохију (са полицијском пратњом и 

забраном изласка из аутобуса): рецимо, док аутобус пролази кроз Дечане, локални 

становници добацују предмете или прете, а свуда се (током целог пута обиласка 

најзначајнијих манастира) препознају спаљене српске куће и порушена српска 

гробља.37 

 Уместо закључка. Дакле, овом приликом смо покушали, следећи један 

компаративни модел, да сажмемо основне проблеме и карактеристичне илустративне 

представе везане за нова истраживања српског југа, схваћеног у широком семантичком 

контексту. Наведени проблеми су свакако кључни, и као такви падају у очи пре свега 

                                                 
33 На основу непосредних теренских доживљаја. 
34 О извесним аспектима савременог антисрбизма в. рецимо у: Emil Vlajki, Demonizacija Srba, Nikola 
Pašić, Beograd, 2001. В. и: И. Т., србофобија, Енциклопедија српског народа, Завод за уџбенике, Београд, 
2008, 1056. 
35 На основу непосредног теренског доживљаја. 
36 Ово је општепозната и општераспрострањена представа. 
37 На основу непосредног теренског увида. 
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другог, што је и био разлог да их у овом тексту посебно нагласимо и издвојимо у виду 

илустративног и сажетог пресека. Наравно, детаљни резулати спроведених 

истраживања биће представљени у засебним студијама, а неколико студија базираних 

на етнолошким истраживањима наведених подручја већ је објављено у научним 

часописима различитог профила.38 Осим тога, овом приликом треба скренути пажњу и 

на (ипак) повећано интересовање научне јавности током последњих година за неке 

делове српског југа, почев од Косова и Метохије па до Црне Горе39, док је разматрање 

српског питања у Македонији и даље веома запостављено. Посебно инспиративне теме 

такође представљају и проучавања Срба у Албанији, затим (уколико проширимо 

контекст српског југа) и у Далмацији итд.40  

У сваком случају, области јужне Србије и српског југа захтевају посебну пажњу 

етнолошко-антрополошке и комплетне научне јавности, пре свега услед чињенице да је 

глобални (а уједно и болни) проблем српског југа, који се испољава кроз мноштво 

манифестних облика и свакодневних варијација, често био потискиван и прећуткиван, 

упркос неоспорној и једноставној чињеници да су ова подручја дуго представљала 

средишта српске државности, упоришта идентитета и духовности, као и ризницу 

традиционалног културног наслеђа.41 Сходно томе, свака обнова и суштински препород 

                                                 
38 В. радове наведене у претходним напоменама.  
39 В. пре свега бројне студије везане за подручје Косова и Метохије које су се појавиле током последњих 
година. В., рецимо, зборник радова Косово и Метохија у светлу етнологије (Етнографски музеј у 
Београду, Београд, 2004), као и Косово и Метохија – прошлост, садашњост, будућност (САНУ, Научни 
скупови књ. CXV, Одељење друштвених наука књ. 28, Београд, 2007). 
40 Овде је неопходно још много ангажовања, како би се ове, свакако запостављене, теме додатно 
обрадиле и проучиле. В. рецимо: Петар Влаховић, Српска и црногорска мањина у Албанији, Положај и 
идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи, САНУ, Научни скупови књ., Одељење 
друштвених наука књ. 25, Београд, 2005; Милан Брајовић, Положај Срба и Црногораца у Албанији, 
Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи. В. и: Драгана Радојичић, 
Проучавање српске мањине у суседним земљама, Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и 
централној Европи. У поменутом контексту студија о Србима у Албанији и у Хрватској (али и у другим 
околним државама) видети и: Биљана Миленковић-Вуковић, Библиографија изабраних радова о Србима 
у Мађарској, Румунији, Хрватској, Словенији, Македонији и Албанији, Положај и идентитет српске 
мањине у југоисточној и централној Европи. Када је реч о српско-албанским етничким релацијама, на 
овом месту треба скренути пажњу и на чињеницу да природну границу Срба и Албанаца представљају 
реке Црни и Велики Дрим, односно – „јасну етничку границу између српског и албанског народа, до 
краја 17. века, чиниле су реке Црни и Велики Дрим“ (М. Ј.; М. П.; М. Ђ., албанско-српски односи, 
Енциклопедија српског народа, 12). 
41 В. бројне историјске студије и синтезе; уосталом, о овоме јасно сведочи чињеница да су српске царске 
престонице били управо Призрен и Скопље. Поред тога, опште је познато да је скоро три века покрајина 
Косово и Метохија била „неизбежно витални центар политичког, економског, верског и културног 
живота Србије” (Бошко И. Бојовић, Историја и есхатологија – из историје и књижевности 
јужнословенског Средњег века, Братство Св. Симеона Мироточивог, Врњци-Париз, 2008, 127). Наиме, 
„као што је било у другим државама Средњег века, краљеви Србије имали су више резиденција које су 
им наизменично служиле као престонице, тј. као управна и политичка седишта краљевине. Већи део ових 
престоних места био је на Косову и Метохији, посебно почев од XIV века. Краљеви Србије столовали су 
дакле у Приштини, Призрену, Рибнику (близу Призрена), Неродимљу (на југоистоку Косова, близу 
данашњег Урошевца), Паунију (нешто више на југу), Врхлабу, Сврчину, Петричу, Брњацима (близу 
Митровице, резиденције краљице Јелене Анжујске у XIII веку)”, тако да „збијеност ових резиденција – 
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српског етноса и српских држава (у распону од материјалне до духовне димензије ових 

појмова, са нагласком на неизоставној обнови православно-хришћанских темеља 

српске културе и традиције) – уколико заиста претендују на то да буду општег 

карактера – морали би почети (и као такви бити видљиви) управо од области српског 

југа, односно од оних подручја која су изнедрила највеће културолошке домете 

наведене (српске) традиције, почев од крајева који су се налазили у срцу српске 

средњовековне државе у највећем успону (тзв. Стара и Јужна Србија) до оних области 

које су биле физичко и етичко језгро покрета за ослобођење и препород у 19. веку (зона 

српских племена).42 

 

Др Ивица Тодоровић 

Етнографски институт САНУ 

 

                                                                                                                                                         
престоница на релативно скученом простору могло би навести да се закључи да су Косово и Метохија 
престоно подручје Србије у Средњем веку” (исто, 131), а исто се може рећи и за српску цркву, која је 
имала своје седиште у Пећи (исто, 131). 
42 О наведеним појмовима у најопштијем контексту в.: М. Ј., Стара Србија и Македонија, Енциклопедија 
српског народа, 1084. Поменимо – у контексту одређења српског југа – и да Јован Цвијић констатује како 
„многи наши писци разумевају под Старом Србијом област Милутинове државе, а неки и све крајеве до 
Тесалије, Епира и Тракије; изузевши једино Солунску околину, коју рачунају у праву Македонију” 
(Јован Цвијић, Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, књ. I, Београд, 1906, 42; в. и  
Јован Трифуновски, Македонизирање Јужне Србије, 7). 
 


