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ПРВО И ПОСЛЕДЊЕ 
Прилог етнолошком проучавању пророчанских и есхатолошких представа, са нагласком на 

подручју источне Србије и суседних области 

 

 

У тексту се у кратким цртама презентују и оквирно разматрају аспекти феномена постојања 

особених представа са пророчанским и есхатолошким предзнаком, везаних за српски народ и државу, 

али са акцентом на територији источне Србије и суседних области, која је – као културно специфично 

подручје – често издвојена у представама овог типа. У поменутим садржајима источна Србија неретко 

представља простор од суштинског националног и глобалног значаја, непосредно повезан са кључним 

дешавањима како у будућности тако (паралелно с тим) и у првобитној прошлости. Тиме се овај 

простор посматра као сакрални географски центар који обједињује најзначајније, почетне и завршне, 

догађаје односно историјске токове у глобалном смислу. Овде у сажетим цртама (руководећи се 

путоказима сопствених теренских истраживања) издвајамо посебно илустративне и карактеристичне 

примере – у покушају да укажемо на идеалтипски оквир и најбитније димензије садржаја који 

обликују разматрани феномен. 

 

Кључне речи: специфичне есхатолошке представе, источна Србија и суседне области, 

глобални значај, прво и последње време, илустративни примери, идеалтипски оквир. 

 
Општи оквир. Есхатолошки садржаји* говоре о последњим временима и дешавањима која ће 

уследити у будућности, „на крају времена“ (уз напомену да у највећем броју представа овог типа крај 

истовремено означава и нови почетак, односно настанак или обнову рајског стања).1 Поменуте 

представе део су различитих митских и обредних сценарија, на разнолике начине присутних у готово 

                                                 
* Текст је резултат рада на пројекту бр. 147020: Србија између традиционализма и модернизације: 
Етнолошка/антрополошка проучавања културних процеса у Србији, који финансира МН РС. 
1 На пример, и општа структура креманског пророчанства, као једног од најпознатијих српских народних пророчанстава, 
може се свести – као и многе друге пророчанско-есхатолошке форме – на трочлани облик који издваја 1) апокалиптички 
завршетак, 2) појаву спасиоца и 3) настанак „новог почетка“ тј. идеалног стања. Наиме, „1. Предвиђају се, у неодређеној 
форми, зла времена ('живи ће жалити што нису умрли'): рат, који ће сатрти људе ('жене ће од пања мислити да је човек'), 
робовање. 2. Јавиће се ослободилац, који ће отерати непријатеље и ослободити народ. Његове су карактеристике: биће 
човек из народа; доћи ће на белом коњу; биће хром. Према једној верзији која је била позната још пре светског рата, 
победа ће се однети с помоћу црних људи ('доћи ће црни људи да се бију за Србију'). 3. Непријатељ ће бити уништен или 
протеран. Настаће златни век ('мртви ће жалити што више нису живи')“ (Веселин Чајкановић, О врховном богу у старој 
српској религији, Група издавача, Београд, 1994, 136). На исти базични структурни модел може се, уосталом, свести и 
хришћански библијски есхатолошки контекст, у вези са „смаком света“ и Другим Христовим доласком, односно са 
васкрсењем и стварањем Новог света и Новог Јерусалима.  
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свим културама, и у свим просторним и временским контекстима.2 У овом кратком прилогу, међутим, 

занимају нас првенствено представе везане за српски етнос и српски етнички простор, а наведени 

феномен посматраћемо превасходно на примеру источне Србије и суседних области. Уосталом, 

управо исток (и његова симболика) врло често има посебно значење у есхатолошким и сродним 

представама разних традиција, па и српске, где је овај мотив/појам често везан како за источни део 

српског етничког простора тако и за „помоћ тј. спас са Истока”, најчешће у релацији са Русијом и 

руским народом.3  

Значај српског истока. Као што смо већ наговестили у апстракту текста, за источну Србију и 

суседне области везује се велики број мотива који истичу особени, вишеструки и глобални значај 

овог подручја. Наиме, бројне су представе које о источној Србији говоре као о 

првобитном/примордијалном цивилизацијском средишту и подручју од кључног есхатолошког 

значаја, у смислу његове важности „у последња времена”. Ови садржаји, који наглашавају значај 

подручја источне Србије и суседних области у „прва“ и „последња“ времена, преплићу се са бројним 

представама о овој области као метафизичком средишту света (у оквиру мотива Србије као глобалног 

средишта) и о Србима као народу изузетне старости.4 

 У предоченом смислу, посебно су изражајни садржаји везани за Лепенски Вир, Крушевац, 

Ниш итд., који се јављају у улози глобалних метафизичких цивилизацијских центара, нераскидиво 

повезаних са судбином читавог човечанства.5 Сличан значај – у сродним контекстима – добијају и 

реке као што су Дунав, Морава или, пак, митолошки измењени Дагодин, али и Стара планина, 

Сићевачка клисура, Гледићке планине, Ртањ, Крајина итд.6 

                                                 
2 По Чајкановићу, „креманско и слична пророчанства, и по своме циљу, и по форми, и по апокалиптичном тону, спадају у 
позната месијанска пророчанства, узета у ширем значењу ове речи. Историја религије познаје велики број таквих 
пророчанстава, и код семитских и код индоевропских народа, и иначе: од вавилонског Мардука, мисирског Аменемхета, 
заратустарског Саошијанта, и мистичног детета у четвртој Вергилијевој еклоги, па све до Фридриха Барбаросе и даље. Ни 
најмање нас, према томе, неће изненадити ако констатујемо да се српско месијанско пророчанство до детаља слаже са 
сличним пророчанствима код других народа. Ситуација је свуда иста: и у друштву, и у целој природи попела су се зла до 
кулминационе тачке; онда се јавио спасилац, месија, σωτήρ; он је створио, или започео, златни век“ (В. Чајкановић, н. д., 
137-138). О значају и распрострањености пророчанстава са есхатолошким предзнаком у српској прошлости в. рецимо: 
Sima Ćirković, Kraj veka – kraj sveta – strepnje i iščekivanja Srba u vezi sa 7000. godinom, Jugoslovenski istorijski časopis 1-2, 
Beograd, 1996. 
3 На пример, по једном народном пророчанству (формално сродном креманском) које наводи Чајкановић – „покорену 
Србију ослободиће човек који ће са истока доћи на белом коњу; он ће бити сакат и са њиме настаће златан век“ (В. 
Чајкановић, н. д., 137). О спасу из Русије у пророчанствима новијег датума в.: Пророк последњих времена – монах старац 
Гаврило, приредила: монахиња Макрина (Мајсторовић), Ваљево, 2007, 170-177. 
4 В. обимну студију: Ивица Тодоровић, Митска истина Срба, Звоник, Београд, 2005. 
5 Посебно потенциран у овом контексту је Лепенски Вир. В. рецимо специфичну митско-уметничку надградњу у: Милић 
од Мачве, Моја ретроспектива у Народном музеју у Београду: Од Лепенског Вира до Српске Веданте, Народни музеј у 
Београду, Милићево здање на Звездари, Београд, 1991. 
6 У наведеном смислу, као карактеристичан пример можемо издвојити тзв. пророчанства Деда-Милоја из Поморавља 
(„Јесте. Ту је Бог створио свет. У Поморавље. Ту се налазе најлековитији извори...“, тј. „у Поморавље имаш укупно седам 
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 Различит карактер и порекло пророчанско-есхатолошких садржаја. Наведене представе су 

сасвим различитог порекла, од изворних православно-хришћанских предања и пророчанстава до 

њихових неопаганских контаминација и мистификација „окултног” типа. Исто тако, оне су, од 

случаја до случаја, и различите старости и распрострањености (од општепознатих до уско 

регионалних) и до њих долазимо, с једне стране, путем непосредне етнографске грађе а с друге стране 

путем представа присутних у различитим медијима. Поред тога, садржаје овог типа разматрају 

научна дела односно студије (тј. објективна и рационална аналитичка сагледавања), али исто тако и 

бројни радови који се могу сврстати у област паралелне науке, као и она дела са претежно 

уметничким или мистичким претензијама, и томе слично.7 

 Карактеристични мотиви. Од посебног значаја за наш осврт јесте и запажање да се из ових 

предања може издвојити више карактеристичних мотива који формирају једну врсту идеалтипског 

модела. У наведеном смислу, уочавамо и бројне паралеле између различитих предања и 

пророчанстава српског и несрпског порекла.8 Исто тако, у оквиру разматране целине проналазимо и 

разне варијантне облике који упућују на посебне семантичке токове и контексте. На пример – чест, у 

источносрбијанском контексту посебно распрострањен, мотив везан за представе овог типа јесте 

злато/трагање за златом како у предањима општег православног контекста тако и у бројним 

народним представама али и у савременим митовима које експлоатишу медији, пре свега часописи, 

усмерени на „натприродне и необјашњиве појаве”.9 

 У сваком случају, можемо још једном констатовати да садржаји сасвим различитог 

квалитативног профила и порекла упућују на подручје источне Србије и суседних области у истом 

или сличном контексту, односно у поменутом контексту простора од суштинског глобалног значаја, 

што је – услед специфичности ове проблематике и овог подручја – још један разлог (осим великог 

утицаја који – и сада као и у прошлости – имају наведени есхатолошки садржаји) за нашу 

истраживачку заинтересованост и фокусирање ове појаве. 

 

                                                                                                                                                                                 
свети' извора. Они су тако распоређени да кад и' све повежеш, добијеш круг који описује Поморавље” итд.; Павле Матић, 
Деда Милоје, пророк из Поморавља – Биће тумбање по целом свету, II допуњено издање, Београд, 1993, 57-58). 
7 Уп. исто, 17-18. 
8 В. напомену 2. 
9 У вези са златом/благом у есхатолошком и сродном контексту, на овом месту треба приметити како је „занимљива 
чињеница да на благо закопано у земљи (а са њим, као што смо видели у глави 12, располаже бог πλουτοδότης, „Дабог”) 
скреће пажњу људима у сну 'светац на белом коњу” (В. Чајкановић, н. д., 120), који је синониман са есхатолошким 
спаситељем из српских народних пророчанстава и одговарајућих представа. О вези са значајем злата у текстовима са 
есхатолошким предзнаком в. (рецимо) конкретан пример у: Павле Матић, Тајне пророка, Дерета, Београд, 1987, 109; овде 
злато представља једно од обележја (али и узрока крвопролића) Славије тј. Србије, као земље где је „Бог створио Адама” 
(исто, 109). Уп. и: И. Тодоровић, Митско злато, Братство X, Београд, 2006. 
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Мистичне народне представе некада и данас – непосредни примери. Дакле, источна Србија 

је често (и некада и данас) довођена у везу са мистичним феноменима и догађајима, од есхатолошких 

појава до традицијског модела присуства „црквара/цркварки” и различитих видовњака/„врачара”, 

„травара“ и слично. С друге стране, источна Србија се у јавности врло често доводи и у релацију са 

древним митолошким обрасцима, ритуалима и предањима, представаљајући – у дотичном смислу – и 

једну од најархаичнијих словенских области.10 У овом делу текста – ослањајући се на искуства 

сопствених теренских истраживања11 – покушаћемо да наведемо неке од конкретних примера, који 

илуструју наведену семантичку сложеност разматране области, када је реч о мистичним народним 

представама са више или мање израженим есхатолошким конотацијама. 

Црквари. С тим у вези, кренућемо од појава које су примећене у прошлости, већ од стране 

првих комплекснијих истраживања. Пре свега, посебно је упечатљиво управо 1) присуство и 

деловање поменутих црквара/цркварки, који су понекад говорили и о есхатолошким темама, 

проричући будућност.12 Рецимо, некада је нашироко познат био пророк-видовњак са сврљишког 

Тимока – Милета Живадиновић звани Црквар, рођен у селу Жлне почетком 19. века; откопавао је 

старе цркве и прорицао падајући у занос, након чега је говорио да само преноси оно што му је св. 

Ранђел казивао, а за њега се везују и многи други натприродни догађаји. Наравно, ово је пример за 

једну широко распрострањену појаву, јер осим Живадиновића, у источној Србији су и у даљој 

прошлости била веома раширена предања и о другим „цркварима“ (Р. Казимировић издваја извесног 

Михаила Станојевића, на пример) који су откопали многе цркве, а слично је и данас.13 

Митолошке представе: злато и потоп. Затим, 2) бројне митолошке представе које су део 

народне традиције такође поседују садржаје есхатолошког типа. Представе о трагању за златом, као 

што смо већ поменули, посебно су распрострањене и разноврсне управо у источној Србији, често 

упућујући и на шири митолошки и географски контекст, а понекад имајући и есхатолошке 

                                                 
10 Екатерина Якушкина, Материалы к этнографии юговосточной Сербии, Живая старина 1, 1998, 55. 
11 В. монографију Ритуал ума – значење и структура литијског опхода (Посебна издања Етнографског института САНУ 
53, Београд, 2005) и бројне друге радове настале на основу грађе забележене у источној Србији и суседним областима. 
12 О цркварима/цркваркама в. рецимо у: Љубинко Раденковић, Додир са светим у народном хришћанству, Зборник 
Етнографског института САНУ 22, Београд, 2006. 
13 В. Милета Живадиновић у: Радован Н. Казимировић, Чарање, гатање, врачање и прорицање у нашем народу – Прилог 
испитивању тајанствених духовних појава, репринт издања из 1941, Београд, 2006, 471-477. Казимировић пише: „Милета 
је одиста у трансу добијао заповести да иде тамо и тамо те да откопава старе цркве. Пошто би тако дошао и откопао 
темеље каквој старој црквици, почистио би цело место, и недељом и празником долазио би ту те би палио свеће, и молио 
се Богу... Та тајанствена виша сила, која је Милету нагонила да откопа старе цркве, нагнала је и Михаила Станојевића, 
такође 'црквара' из Жлна, који је на 'Летаку' више села откопао цркву Св. Петра!..Иста виша сила гони ни данас цркваре у 
срезу сокобањском (села: Врмџа, Трговиште и Мужинац), као и цео крај поред реке Лакавице нарочито село Морозвизд, у 
коме је било седиште средњевековне злетовско-струмичке епархије. Благодарећи овим људима, данас је у Брегалници 
више откопано темеља старих цркава, него што су раније све научне експедиције откопале” (исто, 472). 
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конотације.14 Слично је и са народним предањима, рецимо са онима која укључују мотив општег 

потопа (на пример, о речици Дагодин/Дагудин која изазива потоп света) итд.15 

Римско наслеђе и цареви. Исто тако, 3) и представе везане за римске цареве и одговарајуће 

наслеђе такође су део савременог фолклора источне Србије, почев од Медијане, Гамзиграда, 

Виминацијума до Ремезијане (Бела Паланка), Царичиног града (Јустинијана прима) итд.16 Ови 

садржаји такође утичу на формирање и уобличавање есхатолошких сценарија, у вези са 

конструисањем митске релације прво – последње.  

Српски хероји и најсложенији ритуали. За овај приступ су, у другостепеном смислу, 

занимљива и 4) специфична предања о повезаности појединих места са просторима, догађајима и 

личностима веће удаљености – а од особеног српског или општег значаја – који се често (у 

националним размерама) повезују и са есхатолошким представама. Такво је, на пример, предање о 

повезаности Гулијана са родним местом ослободиоца Србије Карађорђа – Вишевцем, као и предање 

да његови становници потичу од Милоша Обилића, на пример.17 У другом контексту, посебно 

инспиративан је 5) ритуални, односно ритуално-митски контекст, рецимо специфична сложеност 

обреда литијског опхода (у глобалним српским размерама) у источној сврљишкој културној зони, а 

пре свега управо у Гулијану.18 Овај сложени ритуални литијски контекст је непосредно повезан са 

вишедимензионалним митским комплексом који такође поседује и „пророчанску”, есхатолошку 

димензију.19 Наравно, ово су само поједини (илустративни) примери, који упућују на неке од 

квалитативних начина формирања локалних митских простора, у контексту повезивања локалног 

микрокосмоса и универзалног/општег. 

Представе о последњим и првим временима. А када је реч о 6) народним есхатолошким 

представама и предањима у најужем смислу – забележено је и више оваквих садржаја; рецимо, у 

сврљишком крају констатоване су представе о великом боју у Сићевачкој клисури (упореди са 

                                                 
14 В. И. Тодоровић, Митско злато, 132. 
15 В. Никола Павковић, Три етнолошке минијатуре, Етнокултуролошки зборник I, Сврљиг, 1995, 61; Драган Јацановић, 
Сребрни цар у светлу археолошких и етнолошких проучавања, Етнокултуролошки зборник VI, Сврљиг, 2000, 136-138; Г. 
Живковић, Д. Живковић, Рударски дух у веровањима рудара Тимочке крајине, Етнокултуролошки зборник VI, Сврљиг, 
2000, 146. 
16 Наиме, тзв. „римско наслеђе” Србије често је присутно – у виду прелазне етапе – у садржајима који имају за циљ 
презентацију континуитета значаја српског етничког простора, од прадавних времена почетака цивилизације до 
предвиђеног глобалног есахатолошког расплета. Уп. конкретизовану представу општег модела феномена ИС:СНН у: И. 
Тодоровић, Митска истина Срба, 105-106. У овоме ће бити више речи и у опширној монографији (И. Тодоровић, 
Забрањена традиција на раскршћу) која би требало да се појави у периоду 2009/2010. 
17 По казивањима забележеним (од стране аутора) у сврљишком крају. В. и: Драган Јоцић, Топоними села Лозана у легенди 
и предањима (II део), Бдење 3/4, Сврљиг, 2003, 139. 
18 В. поглавље III у: И. Тодоровић, Ритуал ума. 
19 В. у: исто, 342-343; о „есхатолошком потенцијалу” (тј. о есхатолошким конотацијама) најсложенијих облика литијског 
опхода в. у: исто, 258-259. 
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медијском промоцијом њеног палеолитског археолошког значаја) у „последњим временима“, исто као 

и – у другом временском правцу – о специфичној древности сврљишког краја, пре свега у вези са 

царем Костадином (Константином), рођеним у Нишу, итд.20 

Конкретније речено – примера ради – током теренских истраживања спроведених у сврљишкој 

области забележене су и представе о томе да ће се Христ спустити на територију Србије, као и да је 

град „Есверлин“ (у ствари – Сврљиг), где је некада боравио цар Костадин/Константин, једна врста 

средишта света – што је такође, суштински гледано, део истог идејног обрасца итд. Тако је један 

казивач од оца чуо да ће Христ „две хиљаде и неке поново да сиђе на земљу”, а „сићи ће на нашу 

територију српску, и ту ће прво да се сретне са српским православним народом и онда да крене у 

свет”; осим тога – „неки људи из Јордана, са Блиског Истока, и још неких земаља, пешице већ 

неколико година иду до тог места у Србији, да дочекају Исуса Христа”.21 С друге стране, забележена 

је представа о томе да је град Есверлин био највећи град у Србији – „и зато је ту боравио цар 

Константин и царица Јелена”. Ова област источне Србије је од посебног значаја, а и „трећи светски 

рат ће се заврши на Плоче, у Паланачко, у клисуру“, тј. – „у Сићевачку клисуру неће моћи да прође 

онај који буде остао, него ће да иде са леш на леш док не изађе на клисуру”.22 

Нови пророци. У контекст 7) пророчанстава везаних (пореклом настанка или тематиком) за 

подручје источне Србије и суседних области – схваћеног као шира културна целина – сасвим сигурно 

спадају и пророчанства баба Ванге, рођене у Струмици а удате у Петричу (Бугарска). Ова 

пророчанства су разнородна и медијски изузетно експонирана у глобалном смислу, а нека од 

Вангиних предсказања односе се и на  Србију.23 У новије време, један од најпознатијих локалних 

видовњака-пророка био је чувени Сента, који је живео између сврљишког Периша и Мирановца. Исто 

тако, и познатом сврљишком травару Борку („Борко врачар”) приписиване су особене и 

несвакидашње способности, од проналажења митске биљке расковник до тачног прорицања 

будућности.24 У овом контексту треба поменути и честа предања о видовитим женама из Крајине код 

којих су многи ишли како би нешто сазнали, рецимо, о својим преминулим рођацима, о неоткопаниом 

благу/злату, излечењу од болести и слично.25  

                                                 
20 Уп. И. Тодоровић, Митско злато, 125-126. 
21 По казивању А. М. (Ђуринац/Сврљиг, 1948). 
22 По истом казивачу. В. и у: И. Тодоровић, Митска истина Срба, 412 и 416. 
23 Многи часописи у Србији (пре свега они специјализовани за „граничне“ и „паранормалне” појаве – на пример Треће 
око) преносили су делове Вангиних пророчанстава. 
24 Сента је општепознат у сврљишком крају и околини, док је Борко-травар био познат и у много ширим оквирима. 
25 Рецимо, по казивању В. Т. (Гулијан/Сврљиг, 1926) – „жена која прича с мртвима“ из Неготинске Крајине му је рекла да 
је у његовој кући закопано злато, а информацију о томе је наводно сазнала од његових мртвих рођака.  
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Уместо закључка. У сваком случају – на основу бројности и важности специфичних садржаја 

од којих смо неке (у виду типичних примера који упућују на идеалтипску структуру) апострофирали 

у овом раду – можемо у потпуности потврдити запажање  како је подручје источне Србије посебно 

наглашено у српским есхатолошким представама, односно у пророчанствима везаним за Србе и 

Србију. Предочени примери додатно доказују оно што смо већ навели у првом делу текста. Наиме, у 

народним представама како старијег тако и новијег времена српски исток је издвојен у двоструком 

смислу: и као 1) простор од суштинског значаја у прадавној прошлости (Лепенски Вир, 

Ниш/Медиана, Сврљиг/Есверлин итд.) и као 2) простор од кључног значаја у будућности (Крушевац, 

Ниш, бројне народне представе које издвајају локална/мање позната места и подручја итд.).26 

Наравно, ово се складно надовезује на чињеницу присуства изузетно сложених и древних 

митолошких и других традиционалних садржаја у источној Србији, по чему је она, уосталом, и 

надалеко позната.27 

 

РЕЗИМЕ 

 

 Есхатолошке представе и народна пророчанства су у српском етничком контексту веома 

распрострањени, често поседујући изузетан и сасвим непосредан утицај на актуелну стварност. 

Неретко овакви садржаји имају и специфичну геополитичку проницљивост, односно представљају 

израз сагледавања актуелних геополитичких односа од стране најдубљих слојева етничког бића, 

базирајући се на архетипским и непроменљивим (митски обликованим) елементима/упориштима 

српске колективне психе. У наведеном, есхатолошком контексту, посебно је фокусиран простор 

источне Србије и суседних области, за који су везиване представе о централним подручјима од 

суштинског националног, али и глобалног значаја, што се надовезује на континуирано присутне 

мотиве о Србији као метафизичком средишту света и – пре свега – на мотив изабраног народа. 

Управо овај мотив (који ће бити много детаљније разматран у наредним студијама) се, наиме, налази 

у семантичком језгру великог броја есхатолошких представа забележених на српском етничком 

простору. 

Ивица Тодоровић 
Етнографски институт САНУ 

                                                 
26 В. пре свега пророчанства која се везују за монахе, старца Гаврила и оца Тадеја. Примера ради, значај Крушевца у 
будућности је посебно наглашен у књизи Пророк последњих времена – монах старац Гаврило, 175-178. 
27 Мистичност српског истока је, наиме, наглашена у многим текстовима, али и колективним представама. 


