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ПРИЛОГ РАЗМАТРАЊУ ОСНОВНИХ САВРЕМЕНИХ 

ПРОБЛЕМА СРПСКОГ ЈУГА И СРПСКОГ ИСТОКА – 

„УНУТРАШЊИ АСПЕКТИ” 
 

 У раду се разматрају питања из домена конкретног решавања основних 

„унутрашњих” проблема српског етноса и одговарајућег етничког простора, на 

карактеристичним и парадигматским примерима српског југа и српског истока. 

Нагласак је стављен на савремене проблеме (непосредно повезане са наведеним 

подручјима) оличене у депопулацији, сиромаштву и општој малодушности. Основни 

циљ текста је, у складу с тим, да се – полазећи од закључака етнологије-антропологије 

и других научних дисциплина – укаже на главне узроке, али и на одређене начелне 

принципе и адекватне одговоре који могу променити слику разматраних области 

(посматраних као јединствена културно-географска целина). 

 

Кључне речи: савремени проблеми, српски југ и српски исток, етничка депресија 

(депопулација – сиромаштво – малодушност), узроци, предлози и одговори, примењена 

наука. 

 

1.1. Уводни осврт (или – актуелни проблеми и њихово разматрање). У 

наслову* је наглашена широко конципирана синтагма „савремени проблеми”, која се 

односи на неке од најактуелнијих потешкоћа српског етноса на простору српског југа и 

српског истока. У складу с тим, овај текст има за циљ покушај оквирног разматрања 

питања из домена суштинског/квалитативног решавања основних „унутрашњих” 

проблема наведених подручја. Значај и хитност, односно приоритетност решавања 

поменутих потешкоћа наглашавани су много пута у различитим ситуацијама.1 

Полазећи од поменуте чињенице, на овом месту им приступамо сасвим директно, уз 

широко схваћени мултидисциплинарни приступ. 

Дакле, у нашем раду – на нивоу који бисмо могли сврстати и у област 

примењене етнологије-антропологије – покушаћемо да дамо суштинске одговоре на 

најуочљивије проблеме наведеног простора, који се никако не могу посматрати изван 

општег српског оквира, одакле проистиче и наш приступ који је, такође, општег 
                                                 
* Текст је резултат рада на пројекту бр. 177028: Стратегије идентитета: савремена култура и 
религиозност, који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. 
1 Дотични проблем је стални и најистакнутији тематски мотив, који је посебно наглашаван приликом 
одржавања свих научних скупова у Лесковцу, посвећених културно-историјској баштини југа Србије, 
током последњих година. В. рецимо Декларацију учесника Научне конференције у Лесковцу на Власини у: 
Лесковачки зборник XLV, Лесковац, 2005. 
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карактера (са нагласком на фокусираном подручју). Према томе, основна намера је 

успостављање општег и илустративног пресека, без инсистирања на подробној анализи 

појединачних аспеката и одговарајућих детаља. 

Актуелни проблеми српског југа и српског истока (уз напомену да је перцепција 

ових одредница знатно измењена у савременом контексту – у односу на блиску 

прошлост)2 најуочљивије су оличени у често помињаним показатељима као што су 

депопулација, сиромаштво, етничка депресија на југоистоку и истоку, окупација и 

геноцид на Космету, проблем идентитета у Црној Гори итд.3 Наравно, све ове области у 

савременим оквирима (превасходно културолошки посматрано) представљају делове 

српског југа и као такве их треба посматрати заједно, јер оличавају међузависне 

елементе исте целине, чији се проблеми испољавају на различите начине, али 

подједнако драматично и у међусобној спрези. С тим у вези, покушаћемо да предочимо 

– идући од „општег” ка „посебном” – неколико основних, квалитативно најзначајнијих 

одредница из наведене проблематике, неке од њих додатно илуструјући и опширним 

напоменама, како се не би реметио ток излагања у примарном тексту. Рад је подељен на 

два основна дела, при чему се у првој половини (поглавља 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.) укратко 

износе основни узроци проблема и начелни „одговори”, док се у другој половини (3.1, 

3.2., 3.3., 3.4.) додатно конкретизују и илуструју разматрана питања, са истицањем 

појединих могућности и уз општи закључак на крају текста. 

2.1. Главни узроци кризе и драстичног пада наталитета (општи оквир). У 

складу са околностима уоченим током непосредних теренских истраживања, 

прворазредни проблем у разматраним областима управо је проблем ниског наталитета, 

и из тог разлога њему ћемо посветити примарну пажњу. С тим у вези, треба нагласити 

да је у данашњим условима – када је целокупни српски етнички простор, као и српски 

етнос и сама држава Србија, изложен изузетним искушењима, која очигледно имају 

                                                 
2 В. рецимо текстове у зборнику Споменица двадесетпетогодишњице ослобађања Јужне Србије 1912-
1937, Скопље, 1937; в. пре свега Војислав Радовановић, Географске основе Јужне Србије, Споменица... 
Обавезно в. и: Јован Трифуноски, Македонизирање Јужне Србије, Београд, 1995; Јован Ердељановић, 
Македонски Срби, Београд, 1925. Уп. и: Миладин Лукић, Поздравна реч на Научној конференцији 
„Културно-историјска баштина југа Србије”, у: Лесковачки зборник XLV, Лесковац, 2005, 9-10. А када је 
реч о етничким и етнокултурним границама српског истока в. различите аспекте и схватања (ове 
проблематике) у студији: Владимир Стојанчевић, Срби и Бугари 1804-1878, Прометеј, Нови Сад, 1995; 
такође в. свакако и: Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље I и II, Издавачка 
књижарница Геце Кона, Београд, 1922 (књ. I) и 1931 (књ. II). О свему овоме ће се знатно опширније 
говорити у посебној студији која ће се бавити етнокултурним границама, односно „спољашњим 
аспектима“ (етничких) проблема  српског југа и српског истока, а на бази основних етничких 
показатеља/маркера. 
3 В. Ивица Тодоровић, Резултати нових етнолошких истраживања српског југа, Лесковачки зборник 
XLIX, Лесковац, 2009. 
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карактер историјско-цивилизацијске прекретнице/границе од пресудног значаја4 – 

неопходно окренути се одговорима који произлазе из свежих закључака савремених 

хуманистичких наука. У овом контексту, одговори су врло одређени, често 

недвосмислени и – са становишта реалне науке5 – њихова примена омогућава промену 

и потенцијални препород. 

Прецизније речено, неопходно је имати на уму да савремена репрезентативна 

етнолошко-антрополошка наука сасвим јасно долази до закључка „да се религија, 

односно њено одсуство, а не економија јавља као кључ за разумевање процеса настанка 

модерног друштва у Србији”6, а исти кључ је неопходно применити и у контексту 

наших трагања. Ово се непосредно уочава на нивоу чињенице да је у време СФРЈ и 

изградње комунизма нагласак био управо на атеизацији друштва7, односно „изградња 

модерног друштва (не само у Србији) значила је, у ствари, његову дехристијанизацију и 

секуларизацију, при чему се 'слобода' од Бога и 'принуда' садржаних у религијском 

погледу на свет испоставила као предуслов прихватања свих осталих”.8 Од предочених 

становишта је полазила и идеја о промени породице9, која је у савременим околностима 

– као што примећују истраживачи наведене проблематике – тако јасно и драстично 

резултирала великим падом наталитета, паралелно са порастом опште етничке 

депресије, која је наступила заједно са нарушавањем свих аспеката примарног 

вредносног система. Наиме, политика подруштвљавања породице подразумевала је „и 

ослобађање појединаца од породичних веза и традиционалног односа лојалности према 

рођацима”, а исто тако је и „највећи број делатности које су традиционално биле везане 

за породичну групу проглашен излишним”.10 

У сваком случају, „иако је процес трансформације породице био истовремено и 

циљ и последица глобалних друштвених кретања, на основу неких разматрања може се 

закључити да је очекивани и жељени, дакле – планирани исход социјалистичке 

                                                 
4 Наиме, у савременим околностима – „државе-егзекутори темељно су систематским оцрњивањем 
Српства припремиле своје јавно мњење за подршку казненој експедицији, која је истовремено била 
прилика за велику војну вежбу уживо, за оправдање постојања једног великог војног савеза и заузимање 
нових војних база и природних ресурса” (Предраг Пипер, Српски између великих и малих језика, 
Београдска књига, Београд, 2004, 58). Другим речима, „феномен антисрбизма данас је сасвим очигледна 
чињеница, тј. таква коју не треба доказивати неком логичком аргументацијом, довољно је отворити 
новине или укључити радио” (исто, 59). 
5 Уп. И. Тодоровић, Традиција поново – Стратегијски концепт савремених проучавања традиционалне 
духовне културе Срба – сажети осврт, Гласник Етнографског института САНУ LVIII (1), Београд, 2010, 
208. 
6 Александра Павићевић, На удару идеологија, Етнографски институт САНУ – Посебна издања 57, 
Београд, 2006, 358. 
7 Иста, Друштвена политика према породици – подруштвљавање или крај једне историјске форме?, 
Гласник Етнографског института САНУ LV свеска 1, Београд, 2007, 117. 
8 Исто, 117. 
9 Исто, 117. 
10 Исто, 121. 
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идеологије ипак било нестајање породице”, а „то се желело постићи потпуним 

негирањем значаја улога које је она имала и њеним потпуним утапањем у ширу 

друштвену заједницу”.11 Уосталом, у Преднацрту Устава бивше социјалистичке 

Југославије нигде се „није ни помињала породица”, односно – породица као целина и 

мере њене заштите једноставно су изостављени12, уз одредбе о породици расуте у 

разним актима које су често деловале управо дестимулишуће.13 Све у свему, резултат 

идеологије која је до краја спроведена у време СФРЈ и ширења комунизма (са 

нагласком на ширењу атеизма) био је – „пораст броја самачких и старачких 

домаћинстава, брачних парова без деце, свих облика ванбрачних заједница, ванбрачног 

наталитета, непотпуних породица самохраних мајки, разведених и напуштених, пораст 

броја случајева породичне патологије, сукоби генерација, психичке, полне и социјалне 

неусклађености, дезорганизација породице, негативан став према обавезама које брак 

односно породица доносе”.14 Наведени узроци су – више него очигледно – условили и 

алармантне околности (почев од депопулације) које данас препознајемо на српском југу 

и српском истоку, а посебно упечатљиво управо на југоистоку Србије, подручја 

изузетно осетљивог и значајног са геополитичког становишта. Дакле, можемо 

закључити да су актуелним процесима – које сажето дефинишемо одредницом етничка 

депресија – свакако допринели и спољашњи фактори, али су њихови узроци 

превасходно духовне, тј. „унутрашње” природе и засновани су, у првом реду, на 

разарању породице као основне ћелије друштва, од које зависи и етнички потенцијал 

нације и државе. 

2.2. Етничка депресија и етнички ентузијазам. Већ смо нагласили да, с једне 

стране, дакле, постоје очигледни проблеми које детектујемо одредницама: општа 

етничка депресија, демографски проблем, економски проблем итд.15 Савремена наука, 

као што смо видели, неке од примарних узрока ових појава види у систематском 

разарању породице. С друге стране, међутим, научним средствима (у дијахронијском 

контексту) сасвим непобитно уочавамо цивилизацију изузетних размера и 

непревазиђеног глобалног значаја, духовну културу са неограниченим потенцијалима. 

У самом средишту ове културе јасно препознајемо идејну матрицу која је 

свеодређујућа са становишта базичног српског етничког кода, тако евидентно уочљивог 

током читаве српске историје, непосредно формулисане управо овим кодом.  

                                                 
11 Исто, 122. 
12 Исто, 122. 
13 Исто, 122. 
14 Исто, 123. 
15 В. напомену 1. 
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Исту матрицу са савршеном лакоћом и аргументованошћу препознају и 

најзначајнији савремени српски историчари, као и духовници, и она се може 

дефинисати одредницом идејни систем – „други Израиљ”/новозаветни изабрани 

народ.16 Управо о овој матрици говори академик, историчар Милош Благојевић (као о 

примарној идеолошкој матрици средњовековне Србије), исто као Владика Николај 

Велимировић и старац Тадеј, или, пак, музичар Енрико Јосиф, књижевник Матија 

Бећковић итд.17 О њој говоре и небројени други изрази српске старије и новије културе, 

од косовског завета/митског комплекса до савремених представа о пореклу и 

историјско-есхатолошкој мисији Срба.18 

Дакле, помало неуобичајено је говорити о етничкој депресији и губитку 

егзистенцијалне и историјске перспективе тамо где постоји монументално наглашена 

представа о значају сопствене историјске мисије, која је у најзначајнијим аспектима 

повезана управо са просторима савременог српског југа. Наравно – долазимо до јединог 

могућег закључка – проблем је, пре свега, у недовољној освешћености овог идејног 

обрасца, односно о аналогној, пре свега медијској, колективној менталној блокади 

српског етноса и српског етничког простора. Ова „блокада смисла” је, наиме, наслеђена 

из периода СФРЈ и данас додатно проширена, а о њој су током последњих година 

такође говорили бројни аутори.19 Јер, тамо где већина становништва (у време 

                                                 
16 У наведеном контексту, од посебног значаја је студија историчара, академика Милоша Благојевића, 
посвећена прототипским представама о Србима као изабраном народу, другом Израиљу (М. Благојевић, 
О националним и државним интересима у делима Доментијана – Срби изабрани народ, Историјски 
гласник 1-2, 1994). О значају представа о српском народу као изабраном народу и о Србији као светој 
земљи за уобличавање колективних образаца Срба в. и: Даница Поповић, Под окриљем светости – култ 
светих владара и реликвија у средњовековној Србији, Балканолошки институт САНУ – посебна издања 
92, Београд, 2006, стр. 19, 21, 71-73 итд. Обавезно в. и: И. Тодоровић, Матерњи језик сакралне 
географије Срба, Језик и народна традиција, Косовска Митровица, 2010, в. поглавља Мотив изабраног 
народа, Дефинитивно уобличавање обрасца: савршени народ, Нови Израиљ је Последњи Израиљ 
(финални досег обрасца) итд. Такође уп. и: исти, Митска истина Срба, Звоник, Београд, 2005, 410. 
17 Примера ради, према речима које се приписују старцу Тадеју – „два народа су само изабрана, 
Израиљци и Срби” (Савети оца Тадеја, записала Добрила Ђурић, Златоусти, Београд, 2010, 88). Исто 
тако, по Енрику Јосифу – „српски народ је у дворанама бескрајног неба проглашен за исцелитељски 
народ, изабран да буде предводник уласка у Нови Јерусалим оним народима који ће бити спасени“ (Е. 
Јосиф, О казни непокајања, Catena mundi I, Београд, 1992, 393). В. и: Interview with Professor Enriko Josif: 
„Similar Destiny“ (http://www.srpska-mreza.com/History/ww2/Jews/Enriko-Josif.html). Такође в. и: Матија 
Бећковић, Косово – најскупља српска реч, Глас Цркве, Ваљево, 1989; Николај Велимировић, Српски 
завет на размеђи векова, Светигора, Цетиње, 2001; Матеј Арсенијевић, Срб је Христов (Цртице за увод 
у Србски Црквени завет), у: Небеска Србија, Манастир Светог Архиђакона Стефана, Сланци, 2002. Када 
је реч о научним студијама које су се бавиле наведеном проблематиком в. претходну напомену. 
18 В. И. Тодоровић, Матерњи језик сакралне географије Срба; уп. М. Благојевић, О националним и 
државним интересима у делима Доментијана – Срби изабрани народ. В. напомену 16. 
19 Примера ради, очигледна блокада националне свести и одговарајућих позитивних енергија огледа се и 
у чињеници која посебно пада у очи, а тиче се тога да у српској кинематографији готово да уопште нема 
филмова који се (на позитиван начин) баве темама из контекста велике и славне српске историје. Уп. 
поглавље Уметници и „уметност” доказују српску кривицу у: Зоран Аврамовић, Родомрсци, Институт за 
политичке студије, Београд, 2009, 112-116. Илустрацију овог проблема (када је реч о најактуелнијим 
остварењима/филмовима) в. и у: Владислав Панов, Добро Бог те видео, Печат 152, 11.2.2011, 69; у 

http://www.srpska-mreza.com/History/ww2/Jews/Enriko-Josif.html
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информационе цивилизације) не може да дође у додир са одређеним/кључним 

информацијама које представљају врхунске културне вредности и дефинишу централну 

културолошку матрицу, већ се намећу обрасци најприземније масовне културе, 

подразумева се, не може доћи до културног препорода који је основа сваке друге 

обнове.20 

2.3. Депопулација, актуелни проблеми и примарни идентитетски  комплекс 

– базична релација. Након што смо у претходним поглављима покушали (у најкраћим, 

крајње сажетим цртама) да 1) детектујемо основне узроке актуелних проблема и 2) да 

укажемо на основне путоказе за њихово решавање/превазилажење – потребно је да 

направимо синтезу уочених елемената и да се још конкретније усмеримо на проблеме 

демографије, економије и опште депресије, који су посебно јасно видљиви на српском 

југу и српском истоку.  

Пре свега, како решити проблем наталитета са којим је непосредно повезан и 

општи проблем емиграције, односно проблем напуштања Србије и српског етничког 

простора? Са становишта реалне науке, одговор је једноставан: у време када је српски 

народ живео на основу православне (традиционалне), идентитетски укорењене 

хришћанске културне матрице и одговарајућих – јасно одређених – начела живљења, 

проблем наталитета се није постављао. Јер, православна културно-религијска матрица 

подразумева посматрање абортуса као греха и злочина, а све видове ограничавања 

рађања (осим оних који су у складу са одговарајућим религијским нормама и улазе у 

домен аскетизма) сматра нелегалним и нелегитимним са становишта правоверног 

живљења.21 Дакле, идејна основа тј. идејни кодекс, на којем је заснован целокупни 

                                                                                                                                                         
наведеном чланку, аутор констатује како филмови из прошлогодишње српске продукције представљају 
„шару на модерном ћилиму мазохистичког духовног самосакаћења српских аутора” (исто, 69). 
20 Уп., на пример, поглавље Б92 и 'васпитавање' српске елите, у: С. Антонић, Културни рат у Србији, 
Завод за уџбенике, Београд, 2008, 147-155. 
21 Уп. посебно илустративне текстове: Немања Зарић, Како се борити против беле куге?, 
http://www.dverisrpske.com/tekst/396; исти, Истина о контрацепцији, 
http://www.dverisrpske.com/page.php?p=395; исти, Културом Живота против Културе Смрти, 
http://www.dverisrpske.com/page.php?p=397. Примера ради – „као што је основа Културе Живота Света 
Тројица, тако и Култура Смрти има своје 'свето' (сатанско) тројство. То су: абортуси, контрола рађања и 
сексуално образовање” (Н. Зарић, Културом Живота против Културе Смрти). Наиме, „контрола рађања 
је други темељ Културе Смрти. Насупрот њој стоји хришћанско учење о планирању породице, које се 
темељи на браку, као Светој тајни и заједници. Какав је однос православља према питању абортуса 
најбоље илуструје само рођење Спаситељево, које је најављено преко Светог Архангела Гаврила Марији 
Богородици: 'Радуј се благодатна! Господ је с тобом, благословена си ти међу женама.' (Лк. 1:28) и даље: 
'И ево зачећеш, и родићеш сина, и надјенућеш му име Исус' (Лк. 1:31). А у другој књизи Мојсијевој се 
каже: 'Ако ли се догоди смрт (уколико неко удари трудну жену па убије нерођено дете – прим. Н. З.), 
тада ћеш узети живот за живот.' (2. Мој. 21:23). Канонским се сматра и мишљење Св. Василија Великог, 
који каже: 'Оној која намерно уништи плод зачет у утроби својој, треба судити као за убиство'. Црква на 
зачеће и рађање, и у склопу тога абортус, гледа само и никако другачије до из угла брака, као свете 
заједнице, односно Свете тајне” (исто). В. и: Патријарх српски Павле, Став Православне Цркве о 
употреби контрацептивних средстава и побачају, Да нам буду јаснија нека питања наше вере, Београд, 
2002; Ирина В. Силујанова, Православље и савремена медицина, Светигора, Цетиње, 2007; Биљана С. 

http://www.dverisrpske.com/tekst/396
http://www.dverisrpske.com/page.php?p=395
http://www.dverisrpske.com/page.php?p=397
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српски идентитет (као што су то јасно показали бројни аутори) је православље22 – а 

православни начин живота подразумева одговарајућа правила која су у директној 

супротности са савременим праксама, почев од суштинске моногамије23 и потпуно 

другачијег вредносног кодекса. Штавише, лако је показати и доказати да би применом 

традицијски утврђених православних принципа (из којих непосредно произлази и 

специфични национални ексклузивизам о којем је било речи у претходном поглављу) и 

одговарајућих правила – као начела живљења – демографски проблем у пракси био 

решен.24 

Наравно, он би био решен у случају да се уважи и друго православно-

хришћанско (али и државотворно) начело, које подразумева верност сопственом 

(културном, управо православном) идентитету, односно – сажето речено – „давање 

предности духовног над материјалним”. У том случају, не постоје разлози да се 

„срећа”, тј. егзистенцијални оптимум, тражи ван српског етничког простора, а пре свега 

у земљама које су геополитички и практично посматрано крајње супротстављене 

православно-словенској цивилизацији и српским земљама.25 Дакле, и начело 

присутности/остајања (без чије примене нема успостављања демографског баланса 

односно опоравка) – као суштински вид отпора процесима уништавања српског етноса 

и одговарајуће историјске мисије – непосредно је повезано са принципима 

                                                                                                                                                         
Спасић, Зашто Срби нестају?, Крагујевац, 2003; Хаџи Стојан Адашевић, Светиња живота, Београд, 
2004. У сваком случају, опште познато је да су „са становишта Православља абортус и контрацепција 
апсолутно неприхватљиви” (Н. Зарић, Културом Живота...). 
22 Овај закључак врло илустративно наглашавају и речи митрополита Јосифа, које је изговорио у Скопљу 
1935. године: „Ако иједан народ има дубоког разлога бити захвалан својој Цркви за своје развиће, 
напредак и опстанак, српски народ највише за то има разлога; његова историја то је историја његове 
Цркве и обратно, историја Српске православне цркве јесте историја српског народа. Једно без другог не 
иде, несмисливо је, непотпуно и несхватљиво” (в. у: Светозар Ђоновић, Српскомакедонски црквени 
раскол, Линеа 5, Београд, 2000, 5). У сваком случају, многи знаменити аутори, припадници различитих 
научних дисциплина, су „готово на првом месту у историји истицали верски фактор“ (Славенко Терзић, 
Религија као фактор обликовања националног идентитета Срба, Сусрет или сукоб цивилизација на 
Балкану, Историјски институт САНУ, Православна реч, Београд – Нови Сад, 1998, 295). С тим у вези, 
треба знати да су православни Срби „били носиоци националног покрета, обновитељи националне 
државе, а њихове тежње су наилазиле на подршку једне такође моћне силе – православне Русије, уз све 
узмаке и заокрете. То је целом српском народу давало изразито православну димензију” (исто, 298). 
23 У општем православно-хришћанском, а истовремено и савременом контексту в. репрезентативну 
књигу свештеника Илије Шугајева (И. Шугајев, Једном за цео живот, Видик, Београд, 2007); уп. и: 
Архимандрит Рафаил (Карелин), Светост брака, Манастир Подмаине, Будва, 2009.  У српском 
контексту в. студију: А. Павићевић, Народни и црквени брак у српском сеоском друштву, Етнографски 
институт САНУ, Посебна издања 46, Београд, 2000, в. пре свега стр. 120. 
24 О овоме би се, свакако, могла написати и посебна студија. Примера ради, по лекару С. Адашевићу – 
„дуго време атеистичке индоктринације оставило је ужасног трага у нашем народу, па ретко можемо 
наћи неку породицу у којој су сва зачета деца и рођена” (С. Адашевић, н. д., 59). Другим речима, 
„разлози за то су свакако између осталог и недовољно верско образовање средине која нас окружује” 
(исто, 59), јер када би узели у обзир божју заповест „не убиј” – „тада би и број нерођених анђелчића (...) 
био све мањи, или би, пак, потпуно нестао. Остварило би се оно за чим сваки хришћанин верник мора да 
тежи – свако зачето дете мора да се роди” (исто, 60). 
25 В. рад: И. Тодоровић, О општем геополитичком контексту и етничком идентитету – на примеру 
Горњег Полимља, Симпозијум „Дани Сретена Вукосављевића” XXIII, Пријепоље, 2008. 
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православља, у смислу упоришне одреднице српског колективног идентитета. С тим у 

вези, ни сиромаштво није разлог да се напусти земља, а овај проблем се, у традицијско-

православном кључу, решава институционализовањем хришћанске солидарности и 

спремности за помоћ (уп. са „средњим путем” Владике Николаја)26, као и личним 

сведочењем хришћанских начела трпљења и скромности, тј. одговарајуће истрајности. 

Исто тако, ни богатство није предуслов повећања наталитета или остајања/присуства на 

одређеном простору.27 Јер, ни материјална сигурност не укида – у свим медијима 

максимално и константно промовисану – идејну матрицу Запада као „обећане земље” 

(земље благостања), простора супериорне цивилизације, где је уз мало труда могуће 

остварити велика материјална богатства, нити укида континуирано представљање 

„западоида” (аналогно терминологији А. Зиновјева) као друштвено пожељне 

личности.28 Сасвим супротно, дакле, материјализам односно духовност (с друге стране 

овог комплементарно-супротног дуалитета) је тај пресудни узрок односно показатељ, 

који одређује како ће се понашати појединац или колектив29. 

2.4. Освешћење примарне идејне и идентитетке матрице (или – 

прелиминарни резиме). Дакле, како се решава, у први план истакнути, проблем опште 

                                                 
26 В. Средњи систем у Срба у: Н. Велимировић, Српски завет на размеђи векова, 180-188. Наиме, „од 
како су прешли у веру Христову, Срби су спонтано, без нарочитих теорија и филозофија, завели и 
усвојили и до наших дана одржали Средњи систем у погледу материјалног живота људи у селу и у граду. 
Благодарећи томе Средњем систему српски народ не зна у својој прошлости за економске и аграрне 
ратове, који су растрзали Европу кроз векове“ (исто, 181). У ствари – „средњи систем код Срба састојао 
се у томе да постоји лична и колективна имовина. Сваки човек има своју личну имовину као наслеђе, 
било као тековину, а уз то користи се и колективна имовина” (исто, 181).  
27 Уп. Милан Војновић, Кобно осипање српског народа, Прометеј, Београд, 1995, 15 и даље. 
28 По Зиновјеву, „Запад се стварао, развијао, учвршћивао, очувавао и освајао своје место на планети 
захваљујући људима одређеног типа, а не просто људима уопште. Називаћу их западоидима. Запад не би 
био могућ ни са каквим другим људским материјалом. Никакав други људски материјал не би био у 
стању да створи Запад, нити да га очува на том нивоу који је достигао. Навешћу карактеристичне црте 
западоида, или тачније, западоидности. То су практичност, предузетност, прорачунатост, способност за 
конкурентску борбу, инвентивност, спремност на ризик, хладноћа, емоционална безосећајност, склоност 
индивидуализму, комплекс више вредности, тежња независности и успеху у послу, склоност ка савесном 
обављању посла, склоност јавном наступу и театралности, осећај супериорности у односу на друге 
народе, јача склоност да се влада другима него код осталих народа, способност за самодисциплину и 
самоорганизовање“ (Александар Зиновјев, Запад – феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002, 39-
40). Наиме, „целокупна животна форма западних земаља јесте резултат и манифестација индивидуализма 
западоида. Ако је потребно у неколико речи изразити његову суштину, могло би се рећи да је 
фундаментални принцип бића западоида следећи: радити за себе, посматрати све остале као средину и 
средство за егзистенцију” (исто, 40). 
29 Аутори суштински заинтересовани за проблем беле куге (код Срба) недвосмислено закључују да – 
„опадање рађања у крилу српског народа ипак није толико проузроковано социјалним и економским 
чиниоцима, колико променама у менталитету, духовном устројству, последњих 50 година” (М. Војновић, 
н. д., 106). У овом контексту, као основни проблем помиње се „структурна девијација у самој свести и 
духу нашег бића” (исто, 106). Другим речима, „опадање наталитета у Срба је произашло из пада морала, 
раскида са традицијом, ерозије свести о потреби хумане репродукције” (исто, 106), а „када мислимо на 
раскид са традицијом, мислимо на напуштање оног нашег српског патријархалног менталитета у коме су 
част, достојанство и срећа заједнице били изнад тежње за апсолутним богатством, и који нема ничег 
заједничког са данас раширеним презрењем тежњи за нормалним и скромним животом. То смо најбоље 
осетили ових последњих година, када велики део наше младе интелигенције, школоване трудом и знојем 
целе заједнице, тежи да побегне у такозване срећне земље долара и марки” (исто, 106-107). 
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етничке депресије? Управо уз помоћ приближавања већем проценту становништва 

исте, спецификоване светосавско-православне културне матрице, која је уједно и 

базична идентитетска матрица. (Наравно, овде првенствено говоримо о приближавању 

– колективној, али и индивидуалној – реалној и практичној, а не декларативној примени 

начела ове матрице.) Јер, тамо где постоји виталност идеје хришћанског сведочења и 

схватања српства као одговарајуће духовне и историјско-есхатолошке мисије30 – нема 

нити може бити ни индивидуалне нити етничке депресије, односно самоуништења 

појединца и народа (принцип мисије, који бисмо могли назвати и принципом смисла).31  

Према томе, освешћењем тј. ревитализацијом базичних српских етничких и 

културно-идентитетских образаца, односно освешћењем основне српске идејне 

матрице, долази до суштинске промене која врло брзо постаје очигледна (уп. са 

бројним предлозима аутора са патриотским претензијама, како некад тако и данас).32 У 

овом, пак, контексту – претња више не постоји на плану унутрашњих дезинтеграција и 

етничког одумирања, превасходно се преносећи на геополитичку раван, односно на 

утицај  (за цео систем неизоставно присутног и комплементарног) спољног фактора. 

                                                 
30 В. напомене 16 и 18. В. рецимо и поглавље Месијанска идеја Косова у: Марко С. Марковић, Тајна 
Косова, Србиње – Београд – Ваљево, 1998, 27-30. 
31 Уп. са закључцима „који доводе у везу загађивање човекове менталне средине и смрт” (Зоран 
Милошевић, Црква и политика, Институт за политичке студије, Београд, 2002, 41). У наведеном 
контексту, З. Милошевић наводи констатације В. И. Курашева, који тврди: „Загађивање човекове 
менталне средине, сфере његове свести и духа, знатно је погубније за човека од загађења биосфере. 
Човек може да изгуби свој дух и умре као човек још док је физички жив” (В. И. Курашов, Екологија и 
есхатологија, у: Судбина света с религијске и научне тачке гледишта, Бели анђео, Шабац, 1997, 11; в. З. 
Милошевић, н. д., 41). Слично тврди и руски мислилац Игор Шафаревич који закључује: „Већина 
етнографа слаже се у томе да је основни разлог изумирања тих народа (И. Т.: староседелаца Аустралије, 
Америке итд.) био, не физичко истребљење или експлоатација од стране Европејаца, не заразне болести 
и алкохолни напитци, већ рушење њиховог духовног света, религије и ритуала који су их везивали за 
живот“ (Игор Шафаревич, Социјализам као појава светске историје, Светигора, Цетиње, 1997, 363; в. и 
З. Милошевић, н. д., 41). Уп. и: А. Павићевић, На удару идеологија, 361-365. 
32 По Владики Николају – „шта је српски народ постигао својом Теодулијом, својим служењем Христу 
Богу? Постигао је све, и постизаће све до смака света, што један народ постићи може”, односно – 
„постигао је, да створи једну велику и утанчану културу живота и рада, сву прожету духом светим и 
домаћинским“ (Н. Велимировић, Српски народ као Теодул, у: Српски завет на размеђи векова, 253). У 
књизи Владике Николаја Говори српском народу кроз тамнички прозор (Ихтус, Београд, 2005) може се 
наћи читаво мноштво садржаја у којима се наглашава суштинска разлика између Србије и Европе, уз 
потенцирање неопходности бирања сопственог, идентитетског и цивилизацијског пута, независно од 
Европе. О аналогним схватањима владике Николаја Велимировића в. и у: З. Милошевић, н. д., 78-80. 
Исто тако, примера ради – а када је реч о новијим садржајима који се заснивају на сличним, 
идентитетски утемељеним становиштима – по Браниславу Матићу (познатом журналисти) „Србија има 
јасан и духовни, и етнички, и државни простор. То што га у овом тренутку не контролише у целини, или 
што није у прилици да га јавно декларише, нипошто не значи да он не постоји”, а „што се тиче 'визије 
националне обнове', тврдим да и она постоји. Велики проблем је заправо у томе што најбољи део тих 
визија и визионара није у позицији да ма шта од тога операционализује, али и то се може променити 
много брже него што смо у овом тренутку склони да поверујемо” (Битка за клинце је у току, интервју са 
Браниславом Матићем, разговор водио: Илија Туцић; http://www.e-nacija.com/view_printer.asp?ID=247). 
По Матићу, „након 88 година живљења у ширим друштвеним заједницама, Србија је у фази тетуравог и 
замагљеног повратка у сопствену кожу, у сопствени идентитет, у сопствену историју и судбину”. По 
њему, треба „урадити нешто врло слично ономе што је (...) урадио (...) Владимир Путин, изложивши у 
Думи пакет радикалних мера против депопулације. Тај пакет се увелико спроводи и, кажу тамошњи 
аналитичари, доста брзо ће дати осетне резултате” (исто). 

http://www.e-nacija.com/view_printer.asp?ID=247
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3.1. Значај ритуала: пример ресакрализације простора. У даљем делу текста 

покушаћемо да, кроз издвајање неколико посебно важних аспеката (од истицања 

значаја ритуала у процесу обнове, преко опште симболике југоистока, све до 

непосредних предлога/акција у циљу сузбијања депопулације) додатно осветлимо и 

конкретизујемо разматрану проблематику.  

У вези с претходним констатацијама, у овом тренутку, најважније је фокусирати 

значај духовних вредности, а пре свега симбола, митова и ритуала, без којих нема 

препорода.33 Рецимо, ритуал крстоноша/литија је пре забране након Другог светског 

рата34 имао улогу повезивања тј. хомогенизације заједнице, коју је са изванредним 

успехом обављао, изнова на органски начин ревитализујући њене снаге и омеђујући 

њен физички и духовни простор, као и одговарајуће време.35 У том смислу, обнова 

крстоноша у свим локалним заједницама представљала би непосредан и немерљиво 

значајан корак ка суштинском оживљавању српских села (како још увек виталних, тако 

и оних која се изнова обнављају или, пак, стварају). 

У наведеном контексту, од кључног значаја је и питање – да ли може да постоји 

народ (односно култура, која је базични предуслов за постојање народа) без ритуала? 

Уколико се (без имало сумње) сложимо да је правилан одговор негативан36, следеће 

питање гласи – који је то базични српски живи ритуал, примарни обред основне српске 

културно-цивилизацијске матрице? Као што смо већ нагласили, с обзиром на то да 

знамо како је базична српска културно-цивилизацијска матрица светосавско 

православље37, долазимо до закључка да је најзначајнији живи ритуал српског етничког 

контекста – изузев славе, као значајног етничког маркера38 – литургија (која, наравно, 

                                                 
33 О значају духовне вертикале в. и у: А. Павићевић, На удару идеологија, 361-365. 
34 Уп. Radmila Radić, Verom protiv vere – država i verske zajednice u Srbiji 1945-1953, Inis, Beograd, 1995, 
188-196; И. Тодоровић, Ритуал ума – Значење и структура литијског опхода, Етнографски институт 
САНУ, Посебна издања 53, Београд, 2005, 195-198. 
35 В. И. Тодоровић, Ритуал ума – Значење и структура литијског опхода, 206-207. 
36 Примера ради, углавном је прихваћено становиште „да је религија прожимала сав друштвени живот”, 
односно – „да се она изражавала у ритуалима и да је ваљало некаквом причом-митом рећи смисао 
ритуала” (Сретен Марић, Архајски човек и мит, у: Мирча Елијаде, Свето и профано, Издавачка 
књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад, 2003, 11; подвлачење И. Т.) Уосталом, 
„тек обреди који се предузимају непосредно након порођаја подарују новорођенчету статус 'живог' у 
правом смислу речи; захваљујући тим обредима оно бива уклопљено у заједницу живих” (М. Елијаде, н. 
д., 194). С друге стране, „за извесне народе, само обредни укоп потврђује смрт: онај који није сахрањен 
сходно обичајима, није мртав” (исто, 195). 
37 В. напомену 22. Наиме, „у околностима, када је нестало српске државе и државних структура (...) 
обновљена српска црквена организација Пећка патријаршија (1557) била је једини интегративни елемент 
православног српског народа који је чувао успомене на старе државне и културне традиције. За све то 
време српска православна црква је била носилац државне идеје и духовног окупљања народа. Све ове 
околности утицале су на формирање традиционалног српског идентитета у чијим темељима стоје 
византијско-православна духовност, архитектура и уметност, оличена код Срба у светосавском духовном 
концепту” (С. Терзић, н. д., 298). 
38 О слави као непорецивом српском етничком маркеру писали су бројни компетентни аутори (све до 
политичко-идеолошких ограничења и одговарајућих догми успостављених у време комунистичке тј. 
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за разлику од славе, није ексклузивно српска, већ је општег православно-црквеног 

карактера). У складу с тим, број људи који (унутар одговарајућих локалних заједница, с 

једне стране, и етноса у целини, с друге стране) учествује у литургији јесте најбољи 

показатељ стања одређене заједнице.39 Другим речима, ако припадници извесног 

етничког корпуса не практикују најзначајнији ритуал на којем је заснован одговарајући 

етнички идентитет, подразумева се да не може бити суштинског напретка – 

демографског и сваког другог. Јер, суштински напредак увек је непосредно повезан са 

идентитетским комплексом, од кога, дакле, примарно зависи витална снага (односно 

способност самоодређења, регенерације и самоуређења) одговарајућег етничког бића.40 

3.2. Југоисток као симбол преображаја и препорода. Након примарних 

ритуала, неопходно је посебно нагласити и значај симболике, почев од очигледне 

чињенице (која се намеће са становишта националног самоодржања – као базичног 

императива) да је на макро-плану, на нивоу државе Србије, потребно спровести 

одговарајуће промене које се тичу сфере културне политике. Ово се пре свега односи на 

неутралисање отвореног и раширеног антисрбизма (као и одговарајуће симболике која 

се испољава кроз читав низ варијантних облика), у смислу пожељне и владајуће 

културне матрице41, чији је посебан варијетет повезан управо са представама о 

                                                                                                                                                         
социјалистичке Југославије), од М. Ђ. Милићевића, преко Ј. Цвијића, Ј. Ердељановића, А. Белића итд. до 
Р. Грујића, који је у дијахронијском контексту непосредно доказао њено српско порекло (в. Радослав 
Грујић, Црквени елементи крсне славе, О крсном имену, Просвета, Београд, 1985).  
39 Наиме – у периоду комунизма (код Срба, у СФРЈ) – „на православним просторима најуочљивији је био 
'бег' људи од религије и цркве и изузетан пад проширености неких значајних облика религијског 
понашања људи, пре свега оних који спадају у поузданије показатеље конвенционалне религиозности као 
што су посета недељном богослужењу (литургији) (подвукао И. Т.), посета цркви, пост, молитва итд.“ 
(Mirko Blagojević, Religija i crkva u transformacijama društva, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Filip 
Višnjić, Beograd, 2005, 20). 
40 Изнесене закључке бисмо могли назвати и принципом ритуала. У вези с наведеним, а у контексту 
савремене борбе против беле куге (уп. претходне напомене – 21, 24, 29 итд.), в. посебно илустративни 
текст о породици са деветоро деце: Девет пута јаче узвраћена љубав, Двери српске 44, 4/2009, Београд, 
20-21. Дотични текст почиње управо реченицом: „Једанаесточлане породице Војводић из Београда 
сећамо се са недељних и празничних Литургија у чувеној 'Кампсади' – храму посвећеном Светом 
великомученику Трифуну на Топчидерском гробљу у Београду“ (исто, 20). По оцу деветоро деце, 
свештенику Војводићу – „породица пре свега треба да буде усмерена на богослужења, да на празнике 
одлази на Литургију и да тако покаже да је та породица део Цркве. Често се дешава да жеља људи да 
велике празнике прослављају уз све обичаје који прате неки празник, као и уз свечану и богату трпезу, 
доведе до неких ствари које нису црквене. Дешава се да мајка и кћи не оду на Литургију за неки велики 
празник или на недељну литургију, већ да остају код куће како би спремили ручак који тај дан треба да 
буде свечанији. Све те припреме и обичаји су, наравно, лепи, али – ако је могуће – треба испунити и 
једно и друго. Одсуствовати са Литургије, односно из Цркве у поменутим приликама зарад било каквог 
другог садржаја који употпуњује прославу празника, то је један велики пропуст и то треба избегавати” 
(исто, 21). Из овога се, између осталог, јасно наслућује и непосредна повезаност литургије, односно 
вере/религиозности и великог броја деце, а несумњива чињеница је да су Срби били изузетно 
демографски напредан и просперитетан народ у време када су  велику већину сачињавали верници, 
односно када је највећи део становништва живео у складу са православно-хришћанским вредностима. 
41 Уп. напомену 4. О наведеном проблему социолог Зоран Аврамовић – на самом почетку своје књиге 
Родомрсци – каже следеће: „Једна подела на политичкој и интелектуалној сцени била је и јесте од 
посебног националног и државног значаја – она на родољубе и родомрсце“ (З. Аврамовић, н. д., 5). 
Другим речима, „било је јавних иступа који су несумњиво значили сипање мржње на сопствени народ”, 
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менталитетима становништва српског југа и српског истока. Уосталом, промена 

наведених, глобално наметаних образаца – који су посебно опасни јер се свакодневно 

усложљавају у виду разгранатих симболичких простора – осим од промена на нивоу 

државе зависи и од сваког појединца, односно од његове едукације и „борбе са самим 

собом”, у смислу неприхватања србофобних начела као сопствених менталних 

матрица.42  

Исто се односи и на тзв. дебеоградизацију и деметрополизацију Србије, у 

смислу равномерне расподеле културних и друштвених процеса и добара на читавој 

територији.43 С тим у вези, у колективној свести је и током последњих година веома 

изражена представа (формулисана у виду једне врсте колективне потребе) о српској 

престоници тј. метафизичком центру Србије на српском југу или српском истоку, почев 

од пророчанско-есхатолошких представа и текстова што говоре о Крушевцу – који 

превасходно припада културно-географском контексту српског истока – као новој 

престоници (било у максималистичком или минималистичком државном контексту)44, 

до истицања значаја Призрена као некадашње престонице и симбола савременог 

српског отпора окупацији Космета (рецимо, парола „Догодине у Призрену”), или Старе 

Планине или Ртња, као симбола баштињења духовне енергије потребне за препород45, 

                                                                                                                                                         
односно – „могли су се прочитати суптилни и вијугави текстови о злу у српском народу. У тој, већој или 
мањој, мешавини речи и појмова открива се једна струја мишљења српских политичара и интелектуалаца 
коју ћу именовати као родомрсци” (исто, 6). 
42 Наиме – „чак и без непосредног позитивног поткрепљивања појединаца систем вредности се из врха 
елите преноси на ободе елите и даље, у поделиту, преко механизма статусног опонашања. Савремено 
светско друштво можемо посматрати као лествицу неједнаких статусних положаја. Ти положаји свакако 
да имају везе са материјалним залеђем. Али, њихова главна одредница ипак је систем вредности 
појединца“ (С. Антонић, Културни рат у Србији, 28; подвукао И. Т.). Наведени механизам осмотског 
понашања „види се и у драмској уметности“, односно – „писати о Србији као црној рупи препуној лудака 
постаје не само рецепт за успех, већ и опште место свих оних који држе до себе” (исто, 30). 
43 Уп. предлоге Марка Младеновића у тексту Покрет за обнављање становништва – Покрет „Четврто 
дете“ у: Б. Спасић, н. д., 262-270. Наиме – „морају се разрадити пројекти за деметрополизацију градова 
и за враћање сувишног градског становништва на село, уз врло повољне кредите” (исто, 267). 
44 В. поглавље Крунисање будуће царске Србије у Крушевцу после великог страдања у: Пророк последњих 
времена монах – старац Гаврило, приредила монахиња Макрина (Мајсторовић), Ваљево, 2007, 173-178. 
Између осталог, старац Гаврило је (по сведочењу монахиње Макрине) говорио да „Београд нема више 
Благослов да буде престоница. Над њим је сивило и беда. Због грехова, мита, корупције, безакоња, секти 
и неморала. Престоница ће бити Крушевац, тамо ће се Цар крунисати, и то потомак Немањића, нико 
други неће бити“ (исто, 174). Наиме, кад буде „Руски Цар закорачио на тло Србије, да се наш цар 
крунише, дрхтаће тло куда буде он корачао, са том поворком Царском сила Небеска ће бити, Цела Србија 
ће се слити у Крушевац да се и наш цар крунише, и то круном Немањића, која се чува у пећини 
сакривена и чека дан кад ће је 'дете из пећине изнети', и пред цара донети” (исто, 176). Пророчанства 
старца Гаврила преношена су у различитим контекстима; в. на пример: Тешки дани за Србију, 
Геополитика 37, јануар 2011, 70-73. 
45 Постојање представа наведеног типа могли бисмо, примера ради, илустровати тзв. „Пророчанствима 
Србима од Деда Вукана” (аутор Ненад Гавриловић, Отаџбина, Београд, 2009), где се говори о старцу са 
крајњег истока Источне Србије, који располаже натприродним знањима о прошлости и будућности. 
(Аутор овог „пророчанства“ је из Републике Српске, али – као и случају „Деда Милоја” – простор 
деловања мудрог старца се, практично архетипски, и у овом случају везује управо за српски исток!) 
Осим тога, представе о Ртњу као метафизичком средишту од суштинског значаја су опште 
распрострањене, што су потврдила и наша непосредна теренска истраживања у источној Србији. Исто 
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затим Лепенског Вира46 итд. У наведеном смислу, и Поморавље47, Ниш48, Куршумлија 

тј. Топлица49, читаво Косово50, као и други центри српског југоистока51, често добијају 

улогу места од посебног значаја или метафизичких средишта у давној прошлости која, 

с друге стране, окупљају енергије за обнову. (Наравно, ови садржаји често могу имати 

и псеудо-мистички карактер.) 

Осим тога – иако их је у овом тренутку мало тј. недовољно – и међу савременим 

аналитичарима и журналистима срећу се они који недвосмислено и константно говоре 

о пресудном, геополитичком и духовно-симболичком, али и егзистенцијалном значају 

управо јужне и источне Србије за опстанак и препород Србије и српског етноса52. Са 

оваквих становишта, пребацивање тежишта Србије на север (односно у Београд) може 

се сматрати геополитичком грешком, уз истицање да је апсолутни државни приоритет у 

будућности снажно форсирање развоја Крушевца, Лесковца, Прокупља или Ниша, јер 

тежиште развоја Србије треба да буде јужна Србија.53 

Ово је, у сваком случају, и разумљиво и оправдано, с обзиром на то да се кључне 

и архетипске српске историјско-митске матрице налазе на српском југу, почев од 

                                                                                                                                                         
тако, текстови о овој планини – управо у наведеном контексту – веома су чести у часописима различитог 
профила. 
46 В. рецимо: Милић од Мачве, Од Лепенског  Вира до српске Веданте, Народни музеј у Београду, 
Милићево здање на Звездари, Београд, 1991. 
47 В. Павле Матић, Деда Милоје, пророк из Поморавља – Биће тумбање по целом свету, Злаја, Београд, 
2004, 46-49. 
48 По Горану Игићу – „није случајно да је Србија тек после ослобођења Ниша постала Краљевина 
Србија” (Г. Игић, Јужна Србија и Централни Балкан; http://www.dverisrpske.com/tekst/1750870/pp). 
49 О представама овог типа в. у: И. Тодоровић, Митска Топлица, Митолошки зборник 20, Рача, 2009. 
50 В. бројне текстове који истичу значај Косова у српском и глобалном контексту. Од текстова који на 
научном плану разматрају ову проблематику в. рецимо: И. Тодоровић, Матерњи језик сакралне 
географије Срба; М. С. Марковић, Тајна Косова; Димитрије Богдановић, Књига о Косову, Народна књига 
– Алфа, Београд, 1999. А када је реч о поетским и сродним текстовима, са мистичким предзнаком, в. на 
пример: М. Бећковић, Косово – најскупља српска реч; М. Арсенијевић, Срб је Христов (Цртице за увод  у 
Србски Црквени завет), у: Небеска Србија, Манастир Светог Архиђакона Стефана, Сланци, 2002; у 
различитом контексту в. М. М. Славица Шетина, Косово звездана капија, Мирослав, Београд, 2008. 
51 Примера ради, по једној популарној интерпретацији – „почетком јануара 2002. године (...) београдски 
листови и телевизија објавили су да је на налазишту Хисар у Лесковцу пронађено 'археолошко чудо' – 
предмет дугачак 64,5 центиметара, стар најмање 3.300 година. Археолошки налаз је био чудо зато што је 
направљен од апсолутно чистог и нерђајућег гвожђа, а савремена човекова цивилизација није овладала 
металуршком технологијом којом би могла да направи такав предмет“ (Sreten Petrović, Predgovor za treće 
izdanje, u: Aleksandar Gorbovski, Svet u kome ne živimo, Naučna KMD, Beograd, 2007, 9). 
52 В. рецимо текстове Г. Игића, по којем – „уколико Србија жели да сачува своју централну улогу на 
Балкану, потребно је да много више уложи у развој југа Србије” (Г. Игић, Јужна Србија и Централни 
Балкан). Такође уп. (у нешто другачијем контексту) и текст познатог књижевника: Драгослав 
Михаиловић, Колонијална Србија, Лесковачки зборник XLV, Лесковац, 2005. 
53 В. у: Г. Игић, Јужна Србија и Централни Балкан. По поменутом аналитичару и журналисти Игићу, 
који се на активан (и медијски експониран) начин бави управо проблемима српског југа и српског 
истока, „простор јужне Србије географски је на централном Балкану, и стога уопште није чудно што 
Американци имају Бондстил, а Руси хоће у Ниш, јер је то један од кључних геополитичких простора”, 
односно – „ко држи моравско-вардарски правац тај геостратешки контролише кичму Балкана, с тога је 
значај који има Јужна Србија посебан” (исто). 
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географије косовског завета/мита54 до целокупног митског и културног контекста 

повезаног са животом и деловањем Краљевића Марка, Цара Душана, Милоша Обилића 

и кнеза Лазара, као централних јуначких фигура српског средњовековља али и 

колективне матрице која се у савременом тренутку препознаје као српска традиција.55  

3.3. Концепт повратка (или – илустрације нових могућности, тј. идеја и 

процеса). У вези с претходним, од кључног/суштинског значаја је управо идеја о 

повратку на српски југ, коју је неопходно и посебно апострофирати. Јер, без 

оживљавања српског југа, као цивилизацијско-геополитичког упоришта, нема ни 

обнове Србије. Надовезујући се на овај закључак, треба додати и то да овде, наизглед, 

постоји парадоксална ситуација. С једне стране, у српским породицама на Косову и 

Метохији које живе у условима класичног гета – не постоји проблем наталитета (!)56, 

док овај проблем постоји на територији која није директно окупирана нити под таквом 

тензијом. Дакле, на простору југоистока Србије у питању је заиста једна врста 

клиничке етничке депресије, за чије превладавање је неопходна и нова енергија. У 

општини Црна Трава, примера ради, постоји изузетна депопулација57, која се може 

                                                 
54 В. И. Тодоровић, Матерњи језик сакралне географије Срба. Такође в. и: Бошко И. Бојовић, Историја и 
есхатологија – из историје и књижевности јужнословенског средњег века, Братство Св. Симеона 
Мироточивог, Врњци-Париз, 2008, в. рецимо стр. 31. 
55 В. рецимо: Славенко Терзић, Срби и македонско питање, Етнички састав становништва Србије и Црне 
Горе и Срби у СФР Југославији, 1993, 239-240; Ј. Ердељановић, н. д., 14. По А. Белићу – народне песме у 
областима које се налазе у данашњој западној Бугарској и Македонији су српске, „а 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 краљевством свога оца, српскога краља Вукашина, па да то буде јасно” 
(Александар Белић, Срби и Бугари – у балканском савезу и у међусобном рату, Београд, 1913, 41). Уп. и 
популарни, посебно илустративни роман „Црни цвет“ (Boban Knežević, Crni cvet, Everest media, Beograd, 
2008), заснован – између осталог – управо на мотивима који наглашавају иницијацијски значај Јужне 
Србије/Македоније у контексту подручја од суштинског значаја за историјску судбину Срба.  
56 О овоме сведоче и резултати наших непосредних теренских истраживања, односно информације које 
недвосмислено говоре о томе да је број деце код Срба који су остали на Космету још увек у значајној 
мери већи него код других Срба. Уосталом, по подацима с краја 2008. односно почетка 2009. године које 
су пренели медији – у два породилишта у Грачаници и Косовској Митровици „број новорођених расте из 
године у годину”, а „занимљиво је да је све више жена које рађају близанце, и оних које се одлучују за 
треће, четврто, па чак и пето дете“ (Ljubinka Račić, Bebi bum u 2008!,  
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/u_fokusu/story/54806/bebi+bum+u+2008%21.html). Другим речима, „иако 
преосталих 125.000 Срба на Косову и Метохији живи у готово немогућим условима, наталитет 
последњих година ипак расте” (Kolevke u getu, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/srbija/glas-javnosti-24-02-
2009/kolevke-u-getu). В. Р. Перенић, Р. Столић, С. Капетановић, Д. Столић, Наталитет Срба на Косову и 
Метохији,  Praxis medica 34  (1-2), 2006; по ауторима наведеног рада – „изгледа да је подстицајни фактор 
који је значајно утицао на пораст наталитета и природног прираштаја српског становништва атмосфера 
угрожености и потреба ојачања корпуса српског националног бића” (исто, 53). 
57 У популарној књизи Биљане С. Спасић која је посвећена проблему беле куге у Србији тј. код Срба (и 
која је доживела велики број издања) наглашава се како је „најдраматичније демографско старење 
забележено у Гаџином Хану, са просечном старошћу жена од 60 година, мушкараца од 52 године, што 
говори да је половина становника старија од 56 година. Такође, Црна Трава, Сврљиг, Бабушница имају 
већину житеља старијих од 50 година. А ми се питамо, ако је половина становништва старија од 50 
година о каквој то демографској, популационој и економској перспективи можемо размишљати и 
говорити. Пре смо склони констатацији да су то демографске пустиње без наде и без будућности” 
(Биљана С. Спасић, Зашто Срби нестају?, Крагујевац, 2006, 226). Уп. и текст: Гордана Живковић, Бела 
куга у Срба – самообмана или збиља, Двери српске 44, 4/2009, Београд, 6-7. 

http://www.pressonline.rs/sr/vesti/u_fokusu/story/54806/bebi+bum+u+2008%21.html
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/srbija/glas-javnosti-24-02-2009/kolevke-u-getu
http://www.glas-javnosti.rs/clanak/srbija/glas-javnosti-24-02-2009/kolevke-u-getu
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надоместити једино акцијом насељавања становништва из других крајева.58 У овом 

смислу, у обзир долази пре свега Београд (али и други већи градови у Србији), као и 

српска дијаспора, у смислу многољудних комплекса (између осталог – препуних 

житеља чији егзистенцијални концепти и стремљења нису у сагласности са 

велеградским или западњачким моделима). У циљу истинског квалитативног 

преображаја, ови људи би требало да дођу добровољно, са свешћу о значају сопствене 

мисије и тешкоћама (али и радостима) које их у њеном остваривању очекују.59 Са 

појавом усмерене колективне енергије предоченог типа реализација наведене идеје 

(односно преке потребе) неће више изгледати нереално, већ управо као једина могућа 

опција.60  

Током последњих година, а посебно у овом тренутку, често су присутне и 

представе о држави која је немоћна или суштински несамостална (јер „озбиљна држава 

би нешто предузела да се то стање промени”, тј. „покушала би да да неке бенефиције 

људима тамо да их задржи, увела мање порезе, активније подстицала наталитет и 

слично”)61, што је појава која – у сваком случају – реално детектује проблем 

комуникације становништва у етнички депресивним крајевима и државе. Независно од 

ових појава – односно независно од тога да ли је држава заинтересована или способна 

за иницирање одговарајућих процеса (тј. да их она организује или помаже 

заинтересоване у наведеном подухвату, као и у дејствима сличног карактера)62 – то не 

би смело да утиче на индивидуалну или колективну одлуку и одлучност потенцијалних 

повратника. Јер, од акција овог типа – као што недвосмислено проистиче из наведених 

демографских чињеница и одговарајућих анализа – у савременим околностима 

непосредно зависи судбина читаве нације. 

                                                 
58 Наиме, „демографи тврде да када број старих преко 65 година старости буде већи два и по пута од 
броја младих, наступио је крај једној нацији. Ту живота више нема. То је заправо почетак коначне смрти 
нације. Међутим, тај однос у Гаџином Хану је један према 3,6 одсто, у Сврљигу један према 3, 
Бабушници један према 2,8 док Црна Трава има само 8 одсто млађих од 15 година, а 36 одсто старијих од 
65 година – дакле, један према 4,5 одсто” (Б. Спасић, н. д., 226). 
59 Бројни добронамерни и компетентни аутори као кључни аспект опстанка и борбе против беле куге 
наводе враћање селу, односно – „села су нам остарела и потпуно опустела. А ту леже неисцрпне 
биолошке резерве које могу спасити српски народ” (М. Младеновић, н. д., 267). В. напомену 43. 
60 Уп. са већ поменутим предлозима мера против беле куге у: М. Младеновић, н. д., 262-270. 
61Ово су коментари Г. Игића (http://forum.vidovdan.org/viewtopic.php?f=16&t=8438&st=0&sk=t&sd=a; 
приступљено 10.2.2011). Осим тога, бројни аналитичари, друштвено-политички активисти и 
интелектуалци различитог профила у последње време су изричито говорили о савременој Србији као о 
полуокупираној или окупираној држави. Примера ради, по Бошку Обрадовићу, „српске невладине 
организације значиле би друштвени ослонац промоцији српских националних интереса. Тај посао све 
теже постиже држава која се налази под непроглашеном окупацијом (подвукао И. Т.), а то не сме бити 
примарно поље деловања Цркве” (Бoшко Обрадовић, Српски завет, Српски сабор Двери, Београд, 2007, 
223). 
62 Наиме – са становишта пртетходно поменутих интелектуалаца, који артикулишу одговарајућа 
друштвена стремљења – „промена духа на боље (морална револуција) мора да се осети у друштву макар 
систем фаворизовао супротан процес” (Б. Обрадовић, н. д., 20). 

http://forum.vidovdan.org/viewtopic.php?f=16&t=8438&st=0&sk=t&sd=a
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Другим речима, ако буде оваквих „пионира”, удружења и појединаца, спремних 

да живе у складу са православно-хришћанским вредностима (које, сходно етичким и 

животним концептима што из њих проистичу, утврђују идентитет и подстичу 

демографски раст и етничку обнову), биће и српског југа. Уосталом, опште место 

порука које упућују заинтересовани интелектуалци и друштвени радници патриотских 

претензија63 базира се на апелу да се у актуелним околностима људи морају окренути 

духовним циљевима и знатно интензивније (само)организовати, уз снажно испољавање 

личне иницијативе и повезивање по пријатељским и рођачким линијама, као и уз 

јачање свести о пресудности садашњег историјског тренутка итд.64 Сви општи 

предлози наведеног типа, када је реч о превасходности, примарно би могли бити 

примењени, односно употребљени управо на српском југу.65  

3.4. Општи закључци. У виду општег закључка овог текста, можемо нагласити 

да – као што је већ више пута истицано66 – подручја на југу и истоку српског етничког 

простора захтевају посебну пажњу етнолошке и комплетне научне и друштвене 

јавности, пре свега услед чињенице да је глобални, а уједно и болни, проблем српског 

југа, који се испољава кроз мноштво манифестних облика и варијација, често био 

потискиван и прећуткиван, иако су ове области одувек биле од суштинског значаја за 

српски етнички контекст у општем смислу. С тим у вези, и раније смо истицали да би 

свака квалитативна, суштинска обнова/препород српског етноса логично морала 

иницијално обухватити управо српски југ. 

Новија теренска истраживања, током последњих година спроведена у 

различитим областима тј. културним целинама/деловима српског југа, непосредно су 

показала да су се у савременим околностима у семантичком фокусу нашла питања 
                                                 
63 Подразумева се, за нас су у контексту активне усмерености овог рада – тј. када је реч о добробити 
српске државе и српског етноса – само они (суштински и практично посматрано) релевантни, јер аутори 
који немају (више или мање непосредно декларисане) патриотске претензије често наступају са других 
интересних позиција. У вези с тим, о јасно изреченим циљевима протагониста стварања комунистичког 
друштва у СФРЈ – а када је реч о разградњи породице – в. у: А. Павићевић, Друштвена политика према 
породици – подруштвљавање или крај једне историјске форме?, 121-122. 
64 Уп. већ коришћени, карактеристични илустративни пример (предлога) челника Српских Двери, по 
којем – „значај промене духа свакако предњачи: већи морални квалитет појединца, независно од врсте 
система, утиче на општи друштвени квалитет” (Б. Обрадовић, н. д., 19), при чему „бољег учитеља циља, 
пута и методе промене човека на боље од Цркве нема” и „стога је повратак црквеном духовном искуству 
на првом месту потребне друштвене обнове” (исто, 20). Другим речима, „лакше је усвојити површне и 
теоријске, спољашње назоре било које идеологије него кренути путем дубоког и личног, унутрашњег 
преображаја” и „у овом распону се крије сва драма Младе Србије” (исто, 23). По поменутом Б. 
Обрадовићу, „српске невладине организације значиле би друштвени ослонац промоцији српских 
националних интереса” (исто, 223), односно – „потребне су нам нове друштвене организационе форме, 
потпуно савремене и демократски оправдане, а неоптерећене страначким поделама, које би извирале из 
Цркве и уливале се у државу” (исто, 223). Ово је, наравно, само један пример, а шире разматрање и 
презентовање савремених иницијатива и гледишта различитог профила захтева засебну студију. 
65 Уп. И. Тодоровић, Резултати нових етнолошких истраживања српског југа, Лесковачки зборник 49, 
Лесковац, 2009, 25-26. 
66 Исто, 25. 
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идентитета, депопулације и србофобије, као и контекст базичних митских и идејних 

образаца, односно симбола и религије.67 Штавише, свеукупна слика проблема на овом 

пољу оставља утисак специјалног рата објављеног Србији и српском народу, који је, 

поврх свега, осетно погодио и породицу.68 Отуда је логично управо овим питањима 

посветити највећу пажњу, уз нагласак на давању конкретних одговора, који директно 

произлазе из приступа реалне науке, односно науке одлучно дистанциране од 

доминантних идеолошких трендова69, али истовремено и непосредно заинтересоване за 

помоћ угроженим групацијама. 

У наведеном смислу (поновимо то још једном) српски југ и српски исток 

можемо посматрати једино у глобалном контексту српског етничког простора, а никако 

изоловано – као самодовољне и издвојене целине – јер су управо ове области најбољи, 

идеалтипски показатељ дешавања на колективном плану, најуочљивији лакмус-папир 

стања нације. Другим речима, управо наглашена граничност и историјска 

бременитост ових подручја представља посебно осетљиви индикатор који региструје 

све суштинске промене и процесе. С обзиром на њихову потенцирану граничност (како 

у географском, тако и у идентитетском смислу)70, осим доминантних „унутрашњих 

узрока” и већ помињани, глобални геополитички разлози итекако утичу на непосредне, 

практичне проблеме српског југа и српског истока, односно на врло уочљиву етничку 

депресију, најизразитије манифестовану кроз чињенице ниског наталитета, сиромаштва 

и опште малодушности.71  

                                                 
67 Исто, 15-16. 
68 С тим у вези, треба знати да је у Другом светском рату немачка нацистичка политика контроле рађања 
на окупираним словенским територијама инсистирала на томе да се путем пропаганде подстиче што 
више абортуса код покореног становништва, као и на ширењу порнографије, различитих 
контрацептивних средстава итд., а све у циљу смањења наталитета дотичних (словенских) народа. 
Другим речима, „биле су разрађене медицинске и законодавне мере за контрацепцију, абортусе и надзор 
над децом чији је циљ био смањење природног прираштаја у непожељним групама становништва. 
Контрацептивна средства била су широко доступна и често су дељена бесплатно. Абортуси су били 
легализовани, безопасни и лако доступни на специјалним клиникама или код локалних лекара” (Волтер 
Пери, Од Хитлеровог до „Новог светског” поретка, у: Ако нема Бога све је дозвољено, Легенда, Чачак, 
2008, 121-122). У контексту додатног поређења са савременом српском ситуацијом треба знати да је 
контрола рађања спровођена „под притиском који се у најмању руку састојао од тврдње да је избегавање 
рађања детета лакше него његово подизање”, а „средства масовних информација су заједнички радила на 
пропаганди таквих мера истичући личне проблеме који настају због више деце и учећи људе како помоћу 
мера контроле и абортуса може да се избегне рађање. Подстицани су порнографија и секс без деце 
(укључујући ту и хомосексуализам) са циљем слабљења породице, одвраћања од политичког отпора и 
разарања духовних вредности” (исто, 122). 
69 Уп. И. Тодоровић, Света структура – Трагање за јединственом основом културних феномена, 
Етнографски институт САНУ, Посебна издања 71, Београд, 2009, 25-26 и даље; исти, Приоритети 
савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, Зборник Етнографског института САНУ 21, 
Београд, 2005, 155-156, 158-162. В. и А. Зиновјев, Запад – феномен западљаштва, 212  и даље. 
70 Када је реч о семантичким димензијама феномена границе уп. Pjero Zanini, Značenje granice, Clio, 
Beograd, 2002. 
71 Током последње две деценије се, наиме, јасно види геополитички утицај и интерес других 
цивилизација, које подстичу контра-процесе на српском етничком простору, у циљу онемогућавања 
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Међутим, преображај је могуће остварити и у врло кратком временском 

периоду, целовитом променом тренутно преовлађујућих модела, односно 

успостављањем (у виду основног културног/друштвеног обрасца) оних идејних 

матрица које су у прошлости посведочене као централне матрице српског етничког 

кода, примарни услови његовог постојања и успешног функционисања.72 Наравно, ово 

не представља повратак у прошлост већ управо план за најрационалнију изградњу 

будућности на темељима сопственог идентитета и културних особености, у складу са 

којима је једино и могуће функционисање одговарајућег етничког бића. А као што смо 

показали у ранијим радовима и назначили у претходном делу текста, међу поменутим 

идејним матрицама налази се једна посебно индикативна, која има средишње место и 

која је јединствена у општим оквирима. Ова идејна матрица је непосредно заснована на 

православно-хришћанском ексклузивизму, односно на представи о Србима као 

новозаветном изабраном народу, тј. „другом (и коначном) Израиљу”73, уз низ додатних 

импликација што произлазе из ове идејне представе, почев од косовског завета/мита до 

конкретних и свежих историјских искустава новијег периода. Другим речима, 

свеприсутност ове матрице у колективној психи Срба релативно је једноставно 

доказати – о чему, уосталом, сведоче и бројне историјске ситуације, када су се Срби 

налазили у самом средишту светске историје.74 

Дакле, као што је већ више пута наглашено, све оно што важи за општи српски 

етнички контекст посебно је заоштрено управо на примеру српског југа (и с њим 

културно-географски, као и симболички повезаног српског истока), који у овом 

тренутку трпи снажне ударе и искушења, али где се сагледава тј. ишчекује и 

иницијално језгро преображаја.75 Ово је уочљиво и на примеру претходно назначених, 

савремених (ревитализованих) народних пророчанстава и есхатолошких представа које 

језгро будуће позитивне трансформације српског етноса виде управо на овим 

просторима, односно у контексту обнове значаја симболичких средишта српског 

југоистока.76 Подсећамо да је овај вид народне духовне културе заснован на 

                                                                                                                                                         
одговарајуће стабилизације, а тиме и демографског напретка (уп. рецимо: А. Зиновјев, Велика 
прекретница, Наш дом, 1999, 77-93). 
72 В. у претходним напоменама (16, 18, 30). В. пре свега: Милош Благојевић, н. д.; И. Тодоровић, 
Матерњи језик сакралне географије Срба; Д. Поповић, н. д. 
73 Уп. М. Благојевић, н. д.; Д. Поповић, н. д. Обавезно в. и: Н. Велимировић, Српски народ као Теодул, в. 
рецимо стр. 218. О синонимности пута и страдања српског народа и Исуса Христа в. у: исто, 247. 
74 Уп. И. Тодоровић, Матерњи језик сакралне географије Срба; в. пре свега поглавља Импликације 
„српске идеје”: базични оквир и Српска идеја – идеја о оствареном Богочовечанству (поглед „изнутра”). 
75 Уп. И. Тодоровић, Резултати нових етнолошких истраживања српског југа, 25-26. 
76 В. напомену 44. Уп. са ранијим представама изнесеним у: Радован Н. Казимировић, Чарање, гатање, 
врачање и прорицање у нашем народу – Прилог испитивању тајанствених духовних појава, репринт 
издања из 1941, Београд, 2006, 505. Наиме, Р. Казимировић поглавље под насловом „Пророчанства 
Милоша Тарабића” завршава управо одредницом будућа престоница, у којој се говори о Тарабићевим 
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одговарајућој древној традицији и да је у прошлости представљао значајан показатељ 

будућих процеса, односно суштинских етничких тежњи и стремљења.77 А у савремено 

доба убрзанх промена до препорода и обнове може доћи већ у блиској будућности, 

после одговарајуће духовне тј. идејне катарзе, која би подразумевала комплексну 

промену на плану општег функционисања друштва, културе и медија, али пре свега 

породице. 

 

 

 

РЕЗИМЕ 

 

На подручју српског југа и српског истока посебно су наглашени проблеми 

депопулације, сиромаштва и једне врсте опште етничке депресије. С друге стране, 

управо овде се често очекују (у контексту глобалног српског етничког простора) и 

иницијална језгра преображаја, односно духовне катарзе. 

У овом раду разматрани су узроци наведених појава, почев од идејних 

концепција одговорних за драстичан пад наталитета. Исто тако, понуђени су и 

одговори, засновани на базичним традицијским идејним моделима. У сваком случају, у 

складу са закључцима који произлазе из широко конципиране етнолошко-

антрополошке опсервације, преображај је могуће остварити и у кратком временском 

периоду променом базичне идејне матрице – односно променом образаца 

успостављених у време СФРЈ, који су се посебно негативно одразили на нивоу 

породице и нарушавања основног система вредности. Другим речима, освешћивањем 

упоришних етничких идентитетских образаца и начела – у претходном периоду 

смишљено маргинализованих и разараних – могуће је остварити целовиту народну 

обнову. 

 
Ивица Тодоровић 

Етнографски институт САНУ, Београд 
                                                                                                                                                         
речима „да ће наша будућа царска престоница бити Крушевац. Он је рекао: 'Пошто Србија постане 
царевина, ондакар неће дуго проћи па ће и престолница пријећи из Биограда у Крушевац. Крушевац ће, 
куме, бити царска престолница” (исто, 505). В. врло сродне мотиве у поменутим пророчанствима 
најновијег времена: Пророк последњих времена монах – старац Гаврило, Ваљево, 2007; в. рецимо стр. 
146-148, 155, 156 итд.; в. пре свега стр. 165-180.  
77 Наиме, народна пророчанства су често – на први поглед, на тешко објашњив начин – прецизно 
одгонетала и дефинисала путеве стремљења српског народа, почев од тзв. „косовског пророчанства” (Р. 
Н. Казимировић, н. д., 439-441), преко предсказања везаних за Карађорђа и Први српски устанак 
(Драгана Антонијевић, Карађорђе и Милош – мит и политика, Српски генеалошки центар, Београд, 
2007, 30-31), до креманског пророчанства итд. (Р. Казимировић, н. д., 485-520). Уп. И. Тодоровић, 
Матерњи језик сакралне географије Срба, поглавље Митови одређују стварност. 


