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КА СЛОВЕНСКО-ПРАВОСЛАВНОЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈИ  

– О значају духовно-религијске повезаности, у контексту општих 
разматрања српско-руских односа у актуелном друштвеном тренутку и 

прошлости: искушења, могућности и изазови 
 

О значају духовно-религијске повезаности посебно илустративно и аргументовано може се 
говорити на примеру српско-руских односа, који имају изузетну семантичку дубину и 
историјско утемељење. Између осталог, блиске представе о Новом Израиљу код Срба и о 
Светој Русији и Трећем Риму код Руса указују на повезане обрасце који су суштински утицали 
на формирање српске и руске колективне свести. Исто тако, изражена и веома снажна 
русофилија код Срба представља специфичан феномен који се надовезује на претходно 
наведене идејне обрасце. У раду се-у виду сажетог и илустративног осврта – посебан нагласак 
такође ставља и на актуелне српско-руске односе, као и на значај њихове сарадње и међусобног 
разумевања. 

Кључне речи: духовно-религијска повезаност, српско-руски односи, Нови Израиљ, Света 
Русија и Трећи Рим, неопходност сарадње и разумевања.  

 

Уводни дигресивни осврт. У овом тексту1 посебна пажња посвећена је значају 

духовно-религијске повезаности и релацијама које су засноване на православно-

хришћанским религијско-цивилизацијским основама. Оне се наслањају на словенске 

језичке, етнокултурне и генетске везе. Нагласак је стављен на сагледавање улоге 

православно-словенске узајамности и цивилизације у прошлости и данас, при чему се 

посебно издвајају идејни обрасци Новог Израиља (код Срба), којима су веома блиски 

модели Трећег Рима и Свете Русије (код Руса).2  

                                                           
1 Текст је резултат рада на пројекту Етнографског института САНУ бр. 177028: Стратегије 
идентитета: савремена култура и религиозност, који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Првобитно је објављен на енглеском језику (Ivica Todorović, 
About the Importance of Spiritual-Religious Correlation – in the context of the general review of the Serbian-
Russion relations in the current social moment and the past, Religion in Contemporary Society / Религия и 
современное общество, Међународни зборник радова, Институт друштвених наука, Браничевска 
епархија, Београд, 2017, стр. 149-170).  

2 В. Благојевић 1994; Bogdanović 1984; Тодоровић 2010; Тодоровић 2015а. Уп. и једно поређење „српског 
месијанизма” са руским у: Марковић 1998б: 27-30. С друге стране, о различитим интерпретацијама појма 
Света Русија в. у: Лепахин 2002; о релацији појмова Света Русија и Трећи Рим в. на стр. 163-165. По 
Лепахину, „може се претпоставити (…) да је идеја трећег Рима у самом почетку за своје језгро имала 
идеју Свете Русије, као старију, уобичајенију, широко познату у свим слојевима народа” (Лепахин 2002: 
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С тим у вези, осврћемо се и на основне матрице савремених међусобних 

очекивања и односа, са акцентом на српској посматрачкој перспективи. Иако на први 

поглед то може деловати удаљено од наше теме – из разлога њихове упечатљивости, 

парадигматичности и илустративности – почећемо подсећањем на размере и карактер 

злочина над Србима у тзв. Независној држави Хрватској, који спадају међу 

најмонструозније у светским оквирима и који су у тој мери страшни да је о њима тешко 

и читати – уз бројна сведочанства о масовним клањима српске деце, силовањима и 

планском затирању читавог једног народа (в. рецимо Зиројевић 2017; Крестић 2009; 

Страњаковић 1991). Ови злочини одигравали су се уз непосредно учешће Немачке и 

Ватикана, али и уз подршку других земаља и народа, па и читавих цивилизација. Као 

што би требало да зна већина образованих људи, иако се вишеструки геноциди над 

Србима континуирано прећуткују, постоји велики број докумената у којима се сведочи 

и извештава о различитим епизодама хрватског, али и других геноцида почињених над 

Србима (уп. Страдање и геноцид у Срби 2008; Зиројевић 2017: в. пре свега стр. 128-

129), што је појава која се одвија упоредо са глобалним ширењем феномена 

антисрбизма.  

Неупућени читаоци би можда могли да закључе: „Било, па прошло!” Међутим, 

није прошло. Потомци преживелих Срба су релативно скоро, током 90-их година 20. 

века, ипак формирали Републику Српску Крајину, на територији коју су вековима 

насељавали, али су Хрвати, уз директну помоћ и вођство НАТО-а, успели да у 

потпуности етнички очисте овај простор, тј. да протерају и / или побију српско 

становништво (в. Република Српска Крајина 2008: 948; Срби у Хрватској 2015: в. пре 

свега стр. 398-444), при чему је хрватска окупација „подржана од међународне 

заједнице, па и етничко чишћење српског народа” (Дакић 2015: 444). Такође, веома 

скоро, из Хрватске се јасно чуло чак и то да је Русија током 90-их година непосредно 

подржавала и помагала Хрвате у њиховом рату против Срба.3 Нешто слично је чак 

записано и у српским енциклопедијама, тј. у новијим историјским синтезама.4 У 

међувремену, окупирана је и територија Косова и Метохије, а над Србима се, 

практично непрестано, спроводе злочини, уз континуирану примену етничког 

инжењеринга (тј. вештачког расрбљивања) у различитим деловима српског етничко-
                                                                                                                                                                                     
164). По њему, током историје је долазило и до отворених сукоба „између Свете Русије у лику новог 
Јерусалима и трећег Рима” (Лепахин 2002: 165).  
3 В. рецимо http://mondo.rs/a960430/Info/Ex-Yu/Rusi-su-za-vreme-rata-u-Hrvatskoj-naoruzavali-Hrvate-protiv-
Srba.html; http://www.blic.rs/vesti/svet/hrvatima-od-rusa-90-tih-stizale-tone-oruzja-a-sta-je-dobila-
srbija/d6pfy5g. 
4 По једној од ових синтеза, „Руска федерација на челу са Б. Јељцином постала је током 90-их једна од 
полуга западног притиска на Србију” (Руско-српски односи 2008: 970). Уп. на пример и Бјелановић 2015. 

http://mondo.rs/a960430/Info/Ex-Yu/Rusi-su-za-vreme-rata-u-Hrvatskoj-naoruzavali-Hrvate-protiv-Srba.html
http://mondo.rs/a960430/Info/Ex-Yu/Rusi-su-za-vreme-rata-u-Hrvatskoj-naoruzavali-Hrvate-protiv-Srba.html
http://www.blic.rs/vesti/svet/hrvatima-od-rusa-90-tih-stizale-tone-oruzja-a-sta-je-dobila-srbija/d6pfy5g
http://www.blic.rs/vesti/svet/hrvatima-od-rusa-90-tih-stizale-tone-oruzja-a-sta-je-dobila-srbija/d6pfy5g
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етногенетског простора.5 Поврх свега – као што се може закључити већ на основу 

наслова и текстова у бројним медијима – српски народ свакодневно ишчекује, док се 

земља празни од становништва, да Албанци, Хрвати и исламисти, заједно са НАТО-ом 

и другим државама у окружењу, коначно реше „српски проблем”. А српска јавност 

поново, као и 90-их година 20. века, односно као и свих ових протеклих година, 

поставља једно, кључно питање: „Зар ће Русија поново дозволити да Срби масовно 

страдају?”, што би овога пута – у складу с околностима – заиста означило и 

дефинитивни крај „српског проблема”.  

О примарној важности српско-руских релација (из српске перспективе). У 

вези с претходним, јасно и без околишања треба нагласити да данас српске земље, тј. 

њихов опстанак и просперитет, зависе првенствено од Русије, као и да су културно-

цивилизацијске и историјске релације између српских земаља и Русије – без обзира на 

оно што се десило крајем 20. века – још увек јединствене у светским размерама. 

Другим речима, са српског становишта је од посебног и непроцењивог значаја 

разматрање српско-руских односа у прошлости и данас6, јер су геополитички положај, 

као и цивилизацијска припадност Срба, такве природе да им постојање зависи 

првенствено од Русије и њене подршке; тако је било у ранијој прошлости,7 а – имајући 

у виду различита историјска искуства и тренутни општи међународни контекст – тако 

је, можда више него икада раније, и данас. Ове јединствене српско-руске односе 

одликује обострана заснованост на истоветним религијским и етногенетским 

обрасцима, што је и изражено кроз изузетно раширену и снажну русофилију код Срба 

(в. рецимо Терзич 2010). Штавише, слободно се може констатовати и да су Срби 

вероватно највећи русофили у светским оквирима, као што би могла да потврде и 

одговарајућа истраживања јавног мњења. Традицијска предања, веровања, митске 

представе о прошлости, као и есхатолошке и заветне пројекције будућности, код оба 

народа су често слични или се прожимају. Такође, идејна и структурна повезаност 

                                                           
5 В. рецимо карактеристичне примере у: Ђурковић 2013: 115-152; Трифуноски 1995; Терзић 2012. Уп. 
илустрације ради и популарно написани текст о суштински врло сличним паралелама код Руса (Ишћенко 
2017). 
6 В. рецимо текстове у оквиру научног зборника Россия и Сербия 2010 (в. пре свега посебно занимљиве 
радове Гуськова 2010; Живанов 2010; Терзич 2010; Лещиловская 2010; Гаврилович 2010; Попович 2010); 
Српско-руски односи 2011 (в. пре свега Никифоров 2011; Живанов 2011); Руска дијаспора 2007; в. 
обавезно и најновији зборник посвећен српско-руским односима: Вместе сквозь века 2017. Такође в. 
примера ради и Бјелановић 2015; Јовановић 2012. У текстовима из ових зборника и студија упућује се – 
од стране водећих стручњака, махом историчара – на обимну литературу која се тиче српско-руских 
релација у прошлости и у новије време. 
7 Између осталог, у јавности је наглашавана и чињеница да све што је Србија током Првог светског рата 
„радила са собом и будућом Југославијом – сигурно би изгледало знатно друкчије да револуције из 1917. 
нису Русију одвојиле од њене велике историје” (Билбија 2013). 
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русофобије и антисрбизма у прошлости и данас су очигледни, а могу се показати на 

великом броју примера.8 Треба приметити и да други народи, па и цивилизације, на 

квалитативно / суштински истоветан или врло сличан начин приступају српском и 

руском етносу, као и њиховим државама (понекад према њима гајећи сличан тип 

непријатељства, које потиче из истог извора; уп. Живанов 2011: 373-374).9  

Од посебног значаја је нагласити и да од руско-српских односа превасходно 

зависи (како некадашња, тако и савремена) формулација православно-словенске 

цивилизације, односно њене историјске мисије, у чијем је средишту – најсажетије 

речено – управо идеја о Богочовечанству и мисија глобалног ширења хришћанске 

поруке, уз пратеће идеале слободе и правде.10 У непосредној вези с тим, већ поменута 

идејна матрица о Србима као Новом Израиљу (идеологија средњовековне, немањићке 

Србије, која је до данас усложњена бројним садржајима) у многим аспектима се може 

повезати са поменутим, комплементарним представама о Светој Русији и о Русији као 

Трећем Риму.11 [У наведеном смислу, посебан значај поседују и српске представе о 

косовском завету / миту, које се непосредно надовезују (и допуњују их) на идеје о 

Новом Израиљу.12] Управо овој теми ћемо, у контексту нашег рада и његових основних 

намера, у наредном делу текста посветити додатну пажњу. 

                                                           
8 В. обавезно студију знаменитог српског историчара М. Екмечића, која је првенствено посвећена 
непосредним релацијама између антисрбизма и антисемитизма (в. Србофобија и антисемитизам у: 
Екмечић 2002).  
9 Примера ради, у књизи са називом „Српска апологија Русије” (која је, у две целине, објављена управо 
током 1998. и 1999. године, када се десио напад НАТО-а) Марко Марковић истиче своје виђење да су 
„вођи Новог светског поретка преузели на себе мисију уништења православља, само што овог пута 
делају директно и то од мањег ка већем, од Срба ка Русима”, а „за уништење Срба поново су 
искоришћене две најважније полуге на Балкану: Ислам и Ватикан”, при чему ове цивилизације 
непрекидно, систематски стварају услове за уништење Срба (Марковић 1998а: 240-241). У сваком 
случају, бројни и српски и руски аутори (али и политичари и званичници) су много пута наглашавали да 
су српска и руска судбина повезане, односно да представници других цивилизација на суштински 
идентичан начин доживљавају Србе и Русе. 
10 Када је реч о Русима, честе су представе о томе „да је руски народ богоносац”, те „да као такав има 
позив да спасе Европу, а преко ње и свет”, односно – „у извесном смислу, Месија – то је сам руски 
народ”, тј. „Месија по томе што носи у своме срцу Христа и што тога свога Христа објављује свима 
народима, али ипак и Месија као посредник спасења, зато што се овога пута преко њега обавља 
универсално спасење” (Марковић 1998б: 28). Проучаваоци дотичног феномена примећују и да је руски 
месијанизам врло сложен (Марковић 1998б: 28). 
11 В. напомену 2.  
12 В. непосредно и опширније о томе у: Тодоровић 2010. [По једном, врло илустративном виђењу, „као 
пропаст царства, Косово је праслика пропасти данашње хришћанске цивилизације, на Истоку и Западу, 
али и обећање спасења”, а „у двадесетом веку сва наша планета се претворила у једно огромно Косово”, 
при чему „читав словенски свет је распет, читаво православље је распето” (Марковић 1998б: 31). Наиме, 
„пред тим свеопштим Косовом, свету је и те како потребно да чује наук и поруку српског Косова: Ко је с 
Христом распет, с Христом ће и васкрснути. Дакле, не само да српско Косово има универсалан смисао 
него свет срља у пропаст ако благовремено не схвати поуку Косова, па макар му само Косово било 
непознато. Јер стање је у свету данас горе него у доба Косовске битке и пада Цариграда. У оно време, 
упркос неслози хришћанских народа, постојала је ипак каква-таква хришћанска солидарност која више 
не постоји” (Марковић 1998б: 31).]  
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Представе о српској и руској историјској мисији (у контексту сагледавања 

заједничких идејних корена). До сада је више пута и из различитих углова – мада још 

увек сасвим недовољно (уп. Живанов 2010: 287 и даље) – писано о српско-руским 

везама у прошлости, као и о томе колико су ове везе биле значајне у обостраном 

смислу.13 Овде ћемо се, прелазећи одмах на суштину, усредсредити на релацију која је, 

са становишта нашег приступа, од прворазредног и одређујућег значаја. У ствари, може 

се рећи – као што је већ наговештено – да су управо српско-руске (како идејне, тако и 

свеукупне, историјске и друге) релације у иницијалном смислу биле одговорне за 

настанак православно-словенске цивилизације, засноване на православном 

хришћанству, као и на идеји о успостављању једне врсте Богочовечанства, односно о 

сталном сведочењу Христовог пута и поруке на нивоу народа и државе. По Јустину 

Поповићу (Преподобни Јустин Ћелијски), „свечовечанску улогу Достојевски приписује 

руском народу, не зато што је руски већ што је православни. Јер као православни, он 

свето и побожно чува лик Христов, који му даје богочовечанске љубави и силе за 

духовно уједињење са свима народима и за радосно еванђелско служење свима 

људима” (Поповић 1995, 308). Исто тако, разнолике специфичне представе о посебном 

значају Срба, као и о особеној улози овог народа у глобалним историјским збивањима, 

заснивају се на прототипским обрасцима дефинисаним пре много векова. Наиме, тада је 

формулисано оно што подразумевамо под српском идејом и српским етничким / 

народним бићем. С тим у вези, рецимо, и чувени српски научник Димитрије 

Богдановић пише о суштинском и прворазредном историјском значају представа о 

Србима као „народу Божјем”, тј. народу „који је предмет особитог старања Божјег 

промисла”, недвосмислено стављајући до знања како „изгледа да сви стари српски 

извори говоре о томе, и у том духу” (Bogdanović 1984: 28). Касније је ово и сасвим 

конкретно показано и доказано од стране академика, историчара Милоша Благојевића и 

других аутора.14  

У самом корену настанка и уобличавања представа о Србима као Новом 

Израиљу, другом и последњем изабраном народу Божјем, налазе се личности Светог 

Саве и његовог оца Стефана Немање, тј. Светог Симеона Мироточивог. Наиме, 

„боравак светога Саве и светога Симеона на Светој Гори претпоставља њихову 

темељну припрему за мисионарску делатност у свом отачаству, с намером да српски 

народ коначно приведе Христу и да овај народ доживи своју духовну обнову”, тј. 

                                                           
13  В. напомене 6 и 9. 
14 В. пре свега студију од изузетног значаја: Благојевић 1994. У наведеном контексту обавезно в. и 
Bogdanović 1984; Поповић 2006: в. рецимо стр. 19, 21, 41-73. итд; Тодоровић 2015а: 243-286. 
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„српски народ ће уједно постати и нов народ тек пошто буде обновљен Светим Духом, 

па ће се после тога моћи назвати: други нови Израиљ, односно други и нови изабрани 

народ” (Благојевић 1994: 19). Све у свему, већ у средњем веку је преношење 

старозаветне симболике и кључних библијских догађаја на непосредни ниво српске 

стварности било спроведено доследно и свеобухватно. Ово је учињено у складу с вером 

у историјску неопходност и метафизичку истинитост различитих дешавања (описаних у 

делима Доментијана, Теодосија итд.), као и аналогија између свете земље и Србије, тј. 

између старозаветног Израиља и српског народа у смислу новог, али аутентичнијег 

изабраног народа, са посебном есхатолошком предодређеношћу и историјском 

мисијом.15  

[Прецизније речено, „на много начина, српски народ је у средњем веку развио 

посебну представу о својој целини и духовној хомогености, која се покривала идејом 

'Божјег народа' управо у мери у којој је у његовом друштвеном и духовном бићу имао 

да се остварује идеал цркве, као 'сабора' и као 'пуноће'. (...) Један такав поглед на народ, 

у коме би све друштвене функције и поделе биле свесно подређене циљевима 

будућности, до којих се долази само помоћу најтешњег интегрисања друштвеног 

организма, могао би да објасни и многе особености и парадоксе српске историје, и не 

само тога доба него и каснијих времена” (Богдановић 1984: 28). У српској традицији је 

јасно дефинисана идеја о „христоцентричности велике небеске Србије”, односно о 

синонимности пута и страдања српског народа и Исуса Христа (Велимировић 2001: 

247), као и о идентичности српског народа и старог Израиља (Велимировић 1999: 68). 

По једној научној синтези, „насупрот византијском универзализму, Срби су видели себе 

као 'народ Божји' или као 'нови Израиљ' а Србију, или тачније Рашку са Косовом и 

Метохијом, као 'небески Јерусалим' на земљи'' (Грчић 2011: 191). С тим у вези, 

представа „о опредељењу цара Лазара за 'царство небеско' или метафора о Србима као 

'небеском  народу', симболизују борбу за правду и мир, а тиме и за 'царство Божије', јер 

тамо где нема правде и мира, нема ни Бога” (Грчић 2011: 191).] 

                                                           
15 Примера ради, у складу са Доментијаном (в. Доментијан 2001), „други или нови Израиљ (И. Т: односно 
српски народ) узео је првенство 'првом' Израиљу, због тога што је у потпуности прихватио православље” 
(Благојевић 2011: 171). Наиме, „образложењем да је српски народ стекао право да се назове 'новим 
Израиљем' или 'изабраним народом', уздигнуто је национално самопоштовање до највиших могућих 
висина, попримивши сакрални карактер”, а „овакво схватање није имао само Доментијан”, већ је он „по 
свој прилици био само најбољи тумач оних ставова, које је заступала тадашња духовна елита, а пре свега 
званична Српска црква” (Благојевић 2011: 171). Другим речима, по овој концепцији, „'нови' или 
'новорођени Израиљ' изједначује се са 'српском земљом', односно државом Србијом”, а „у 'новорођеном 
Израиљу' живе православни Срби као 'изабрани народ' “ (Благојевић 2011: 171). Тако, између осталог, у 
Житију краља Стефана Дечанског је сасвим непосредно наведено да „овај беше (цар) великога и 
најславнијега народа српскога” (Цамблак 1968: 205). Наиме, и у контексту овога житија се српски народ, 
као изабрани, посматра изнад старозаветног Израиља и других народа (в. Цамблак 1968: 224).  
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Исто тако, с друге стране, и код Руса у народним предањима сусрећемо идеје „о 

светој земљи заштитници и царевима светитељима, о националној величини и посебној 

историјској мисији” (Грчић 2011: 191). Притом се, пак, сродне представе и мотиви у 

колективној свести Руса непосредно надовезују на српски прототип. Примера ради, по 

Билингтону, током свог златног доба под Стефаном Душаном, 1331-1355, српско 

краљевство је умногоме представљало генералну пробу обрасца владавине који ће 

настати у Московији (Bilington 1988: 79). Другим речима, брзо и смело, Душан је узео 

титуле Цара Самодршца и Императора Римљана; прогласио се наследником 

Константина и Јустинијана, и сазвао сабор да успостави посебну српску патријаршију. 

Укратко, покушао је да старо Византијско царство замени новим, словенско-грчким 

(Bilington 1988: 79). Након пада под турску власт – током петнаестог века људи и идеје 

су прешли на север у руску земљу и допринели да се овој усади ново осећање 

историјског позвања (Bilington 1988: 79). Другим речима, управо преко Срба дошле су 

до Руса кључне византијске идеје, уз преношење представа о историјском 

континуитету (Bilington 1988: 80), а ово је, све заједно, подстицало Русе да о себи мисле 

као о наследницима Византије (Bilington 1988: 80). Подстакнута управо овим идејама, 

слично древном Израиљу, средњовековна Московија је пророчки тумачила ропство и 

понижење, верујући у посебну Божју бригу за њену судбину и развијајући месијанска 

очекивања избављења као темељ националне солидарности (Bilington 1988: 99). С тим у 

вези, Русија је – слично као и Србија – називана „Јерусалимом” и „новим Израиљем”, 

као и „трећим Римом” (Bilington 1988: 100). Саобразно томе, ништа мање него Јевреји16 

(а овде можемо додати и – потпуно аналогно примарној константи српског схватања 

историјске мисије и одговарајућим основним обрасцима колективне психе Срба) Руси 

су тражили праведни остатак који ће преживети и прогањање и искушење да донесе 

избављење Божјем изабраном народу (Bilington 1988: 100). 

Након овога, треба нагласити и да наведена околност – која се тиче бројности и 

укорењености српских и руских представа о значају њихове улоге, тј. прошлости и 

историјске мисије – није настала без одређеног разлога и узрока, као и да се не може 

објаснити на упрошћен начин, једноставним одрицањем и игнорисањем очигледних 

чињеница које сведоче у прилог њене важности и сложености (уп. са садржајима 

изнесеним у: Тодоровић 2015а; Тодоровић 2005). Наиме, основне поставке идеје о 

Светој Србији, али и о Светој Русији – заједно са сродним обрасцима – преклапају се са 

                                                           
16 У квалитативном смислу слично као код Срба и Руса, месијанска идеја је „постепено, током изузетно 
дугог временског раздобља, уобличавана у јеврејском народу” (Kinđić 2009: 49). 
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одговарајућим, објективним панданима из историјског и географског, као и теолошког 

и културолошког контекста, додатно отежавајући и компликујући разумевање 

различитих реалних чињеница из перспективе научне парадигме са наглашеним 

атеистичким предзнаком (в. Тодоровић 2015а). Илустрације ради, из угла теолошке 

логике коју предочава Свети Владика Николај Велимировић, „заиста судба наша 

проречена је у Библији”, јер „многе речи које је тамо говорио Господ народу 

израиљском, као да је говорио српском. Тако се подударају са судбином нашом” 

(Велимировић 1996: 200). С друге стране, овде се може приметити да се оне, у многим 

аспектима, подударају и са страдањима руског народа кроз историју. Између осталог, 

Свети Владика Николај пише и следеће: „Зато вам кажем: читајте Свето писмо, да би 

разумели историју српску” (Велимировић 1996: 202), а „судба српскога народа више 

личи на судбу многострадалнога Јова, него ли судба ма кога народа у хришћанском 

свету” (Велимировић 1996: 257), односно – она личи на страдални (али и васкрсни) пут 

Исуса Христа, као што су наглашавали различити аутори.17 Слична (и сличнија у 

односу на било који други народ) је, међутим, била и судбина руског народа,18 који је – 

заједно са српским – највише крви пролио за опстанак и слободу (али, може се 

слободно рећи, и за слободу човечанства).  

Српске земље и Русија данас: илустративни осврт на најчешћа питања (у 

очекивању правих одговора). У претходном поглављу усмерили смо се на (са идејног 

становишта уобличавајућу) прошлост, а у следећој целини покушаћемо да 

илустративно и сажето – у складу са простором који нам стоји на располагању – 

бацимо поглед на садашњост и будућност српско-руских односа. Све у свему, велики је 

значај анализе појединих савремених (српско-руских) неразумевања и међусобних 

очекивања, превасходно у околностима борбе за опстанак српског народа (паралелно са 

борбом за очување одговарајућег етнокултурног кода). Наиме, постоје бројна и врло 

конкретна очекивања Срба у односу на руски народ и Русију, док је, с друге стране, 

присутан веома сложен спектар показатеља руског односа према српском народу и 

                                                           
17 О наведеним представама и идејама на посебно упућујући начин такође сведочи претходно поменути 
Свети Владика Николај Велимировић, говорећи о „српском народу као Теодулу” (Велимировић 2001). 
18 Овде обавезно в. и зборник текстова Голгота Христове Русије 1999. Уопште узев, већ само 
најосновније чињенице о страдањима Срба и Руса (почев од процентуално исказаних података, па до 
начина уништавања народа и појединаца) готово да су тешко схватљиве, у контексту околности да су ови 
етноси после свега успели да преживе и да се даље развијају. Ово је, у сваком случају, још једна од 
дотакнутих тема које захтевају засебан простор. 
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земљама (што је проблематика која, свакако, захтева засебан простор); в. на пример 

Живанов 2010.19  

Као што је већ наговештено, у наредном делу текста (али и у наредном 

истраживачком периоду) неопходно је усредсредити се што непосредније на најважнија 

питања и проблеме који се тичу српско-руских релација, у циљу додатног указивања на 

значај духовно-религијске повезаности, али и (одговарајућег, примењеног) хитног 

решавања нагомиланих недоумица и проблема, као и враћања српско-руских односа на 

њихов – у историјском контексту уобичајени – ниво.  

Другим речима – у складу са појединим историјским чињеницама, које на овом 

месту не можемо детаљније разматрати – могло би се констатовати и да су се српске 

земље и српски народ током историје развијали и (у државном смислу) заокружили, тј. 

ослободили централни део српског етничког простора првенствено захваљујући Русији 

и њеној подршци; штавише, да није било подршке Русије – питање је да ли би Срби, и у 

коликом броју, уопште опстали. С друге стране – враћајући се на сам почетак овог рада 

– треба нагласити да су Срби у новије време изгубили значајан део свог државног 

простора (окупација подручја Републике Српске Крајине, као и Косова и Метохије, 

устоличење антисрпског режима у Црној Гори, уз примену етничког инжењеринга у 

јужном делу српског етничког простора, комадање вековних српских подручја у Босни 

и Херцеговини итд)20 и претрпели праве егзодусе (почев од око милион убијених Срба 

у фашистичкој тзв. Независној држави Хрватској, све до најновијих, бројних страдања 

и геноцида)21, дошавши на руб опстанка, управо зато што је изостала подршка Русије. 

У ствари – као што је већ помињано – није претерано закључити да се (у квалитативном 

смислу, слично као и у прошлости) читава српска тренутна геополитичко-историјска, 

духовна и егзистенцијална позиција своди пре свега на једно основно, већ наговештено 

питање: када ће и да ли ће Русија помоћи српским земљама (?), при чему се очекивање 

ове помоћи заснива управо на одговарајућој јединственој духовно-религијској 

повезаности и истоветној идејној матрици (уп. Терзич 2010: 142; Екмечић 2002: 292, 

299).  

                                                           
19 Када је реч о будућим истраживањима в. стр. 307-308 у: Живанов 2010. 
20 Уп. рецимо природни изглед територије Републике Српске Крајине и Републике Српске у периоду 
њиховог територијалног заокружења у: Степић 2001: 346. Уп. у ширем контексту и Тодоровић 2015б; 
Тодоровић и Рајковић 2016. О етничком инжењерингу у Црној Гори в. већ помињани текст: Ђурковић 
2013: 115-152. О етничком инжењерингу у Старој и Јужној Србији / БЈР Македонији в. Трифуноски 1995; 
уп. Ердељановић 1925; Цвијић 1906: 32-33; Терзић 2012. О логору Јасеновац у тзв. Независној држави 
Хрватској в. рецимо Зиројевић 2017.  
21 В. рецимо Страдање и геноцид у Срби 2008: 1039-1040. 
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У складу с претходним, током наших, сложено конципираних истраживања 

разматрали смо бројне (писане и усмене) садржаје, дошавши до више илустративних 

питања и недоумица, недвосмислено присутних код Срба. Саобразно основној намери 

текста и простору који нам стоји на располагању, овде ћемо се овлаш осврнути на неке 

од поменутих запитаности, које већ саме по себи довољно говоре и непосредно 

лоцирају проблеме, односно српска очекивања. Наиме, у овом тренутку Срби, с једне 

стране, изражавају вишеструка очекивања од Русије и братског руског народа22, док, с 

друге стране, често падају у сумњу23, па чак и очајање, када је реч о овим односима, 

при чему се најчешће постављају питања налик следећим идеалтипским 

формулацијама: 1) Да ли су Руси свесни своје вишеструке и суштинске повезаности са 

Србима, као и важности ових односа? Да ли српске земље и Срби имају било какав 

значај за Русију?, 2) Да ли Русија не може или не жели да помогне Србима? Како је 

могуће да највећа и једна од најснажнијих светских држава не може да помогне 

Србима?, 3) Да ли је Русија изгубила свако интересовање за Србе? Како Русија и руски 

народ могу мирно да посматрају окупацију и нестанак српских земаља, уз стална 

страдања и егзодус српског народа (од свакодневног погрома Срба до ширења 

антисрпске пропаганде у светским размерама итд), као једног од најстрадалнијих 

народа у светској историји, а да на одговарајући начин не реагује? 24 

                                                           
22 Наиме, по раширеном мишљењу – „наслон на Русију и њен Евроазијски савез – уз односе са Москвом 
сличне онима који постоје између Тел Авива и Вашингтона – омогућио би Србији да поврати 
суверенитет, да изађе из историјске слепе улице све већег пропадања и зависности од туђе воље и 
интереса” (Билбија 2013), уз напомену да „свима који као контрааргумент потежу чињеницу да Србија са 
Русијом нема заједничку границу треба поставити просто питање 'а има ли Израел са САД заједничку 
границу' “ (Билбија 2013).  
23 Уп. рецимо једно врло упућујуће виђење у: Старац Тадеј Витовнички 2006: 300. 
24 На основне запитаности које наликују претходним надовезују се и многе друге, као што су, на пример, 
бројна питања која би се идеалтипски, сажето и илустративно (подељена у неколико „подтематских 
оквира”), могла формулисати на следећи начин: Зашто Русија снажније не подигне свој глас против 
свеопште промоције антисрбизма, као водећег облика расизма у савременом свету, и зашто гласније не 
проговори о окупацији српских земаља и српског народа, као и о бројним геноцидима који су током 20. 
века почињени над Србима? Зашто Русија (јер када је реч о Србима, нема никог другог ко би се за њих 
заузео) одлучније не проговори – на светском нивоу – о асимилацији и вештачком расрбљивању којем су 
подвргнути Срби у бројним земљама у којима се налазе? Зашто Русија не покуша да спречи културно-
информативни рат (против свега што има српски етнокултурни предзнак), који има глобални карактер 
али се намеће и организовано спроводи и у српским земљама? / Зашто Русија не учини за Србе бар 
десети део свега онога што су западне и исламске земље учиниле (и свакодневно чине) за Хрвате, 
Албанце, Муслимане, Словенце и друге? (Аргументација је следећа: они су наиме, не само на сваки начин 
подржавали своје штићенике, већ су сасвим отворено, директно и дуготрајно ратовали против Срба, 
практично уништивши српски народ и трајно загадивши земљу на којој живе Срби. Они су, и по 
сопственом признању, против Срба водили информативни, културни, економски и војни рат, не 
презајући ни од најстрашнијих лажи и злочина, почев од вишеструког етничког чишћења Срба са 
њихових вековних огњишта.) / Зашто Русија не спречи свакодневни терор над Србима? Да ли 
православна Русија, којој се првенствено обраћају Срби, може да утиче на Русију како би се (једном за 
свагда) спречио погром Срба? Да ли је Русија свесна да је српски народ пред нестајањем и да је крајњи 
тренутак да промени однос и почне са конкретним помагањем – или Срба и српских земаља више неће 
бити? Да ли је Русији уопште стало до тога? / Да ли Руси знају да већих и искренијих пријатеља и 
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Ово је, наравно, само мали део (идеалтипски уоквирених и за потребе овог рада 

уобличених) запитаности, чији се практично-непосредни изрази често могу чути током 

разговора или (у сличној форми) прочитати у различитим текстовима и садржајима, у 

бројним часописима, књигама, на сајтовима, форумима итд. Оваква питања најчешће 

постављају људи који се могу означити као добронамерни у односу на Русију и руски 

народ, тј. као „русофили” (а у такве свакако треба сврстати велику већину Срба); они 

се, наиме, често питају „због чега из Русије не стиже никаква конкретна помоћ?”, али 

најчешће не успевају да пронађу рационалан одговор.25 Прецизније речено, с обзиром 

на блискост српског и руског народа, тј. на пријатељски однос Срба према Русима и 

Русији, као и на снагу и величину Русије,26 очигледно је и непорециво – са становишта 

многих Срба – да Русија у српским земљама може „буквално све”, па и да им помогне 

на најдиректнији начин и једном за свагда их одбрани, тј. спречи њихово нестајање. Јер 

– са дотичног становишта, које је веома раширено код Срба – уколико се актуелне 

околности посматрају искључиво рационално, ситуација је таква „да се никакав излаз 

не види”, а српски медији свакодневно обавештавају о могућностима напада на Србију 

и Републику Српску, односно – о разним злостављањима, ускраћивању основних права 

и асимилацији Срба, као и о катастрофалној ситуацији у другим српским земљама и 

окупираним подручјима. На основу већ наговештених, најчешћих српских гледишта 

(која овде илустративно наводимо у њиховом идеалтипском облику) за почетак Русија, 

уколико је заинтересована, без већих проблема – првенствено снагом свог државног и 

војног ауторитета, као и дипломатије – може да обезбеди мир и стабилност српских 

земаља, односно да им трајно гарантује опстанак и несметан развој (у складу са 

својим, српским идентитетом и културном традицијом, који су – на суштински начин 

– продужетак руске културне матрице).  

У ствари – може се сажето приметити уместо прелиминарног закључка, а у 

контексту претходног поглавља и разматраних идеја које повезују Србе и Русе – 

обраћајући се Русији (а превасходно идеји Свете Русије / Трећег Рима) за помоћ, Срби 

                                                                                                                                                                                     
русофила од Срба нема нигде на свету, нити их је било, нити ће их бити? Зар Руси Србе мешају са 
неким другим православним и / или словенским народима који су више пута стали на страну руских 
непријатеља (нпр. са Бугарима, који су – за разлику од Срба што су се увек борили заједно са Русима – 
готово увек били на страни руских противника), и зар су заборавили српску и своју историју? Зар 
читава српска историја не сведочи о трајном пријатељству српског и руског народа? 

25 Овој теми би, свакако, требало посветити посебну студију, јер – с друге стране – постоји и читав низ 
семантичких варијанти објашњења којима „русофили”, тј. Срби, покушавају да објасне изостанак 
конкретне руске помоћи или, бар, веће заинтересованости за српско питање.  
26 У сваком случају, „Русија је и после нестанка СССР 1991. године остала најпространија и ресурсима 
најбогатија држава света, те и даље прворазредан геополитички чинилац у Евроазији” (Степић 2016: 
489), али – исто тако – и на светском нивоу. Уп. Петровић 2007. 



12 / 19 
 

се првенствено обраћају за помоћ Богу, очекујући од представника његове силе на 

Земљи да спроведе правду и ослободи свој изабрани народ, чија је историјска мисија 

непрестано сведочење Христове поруке човечанству. С друге стране, сагласно 

доступним чињеницама (на којима се, у крајњем, заснивају и претходно изнесене 

формулације српских надања и недоумица спрам Русије), тешко је избећи закључак да 

је „скепса” (или „уздржаност”) према српским земљама и ка неопходности пружања 

помоћи Србима да (као народ) преживе и да се уздигну, у ствари истовремено и 

„скепса” Русије према самој себи, тј. у односу на повратак својој суштинској природи и 

истинском / свеукупном, првенствено духовном и моралном уздизању.    

Завршна запажања. У складу с раније изнесеним чињеницама (односно – са 

становишта примарних садржаја српске колективне свести, али и на основу мноштва 

конкретних података), тешко је, али и суштински нереално, српски историјски значај, 

народ, земље и цивилизацију посматрати као „шаку пиринча” (синтагма из популарног 

филма „Бој на Косову”)27, тј. као на некога ко не заслужује значајнију пажњу. Или, пак, 

на њих гледати као на познаника којег се сећамо „само у магли” и „правимо се да нам је 

пријатељ”, али у ствари нисмо сасвим сигурни ко је он (као што, приближно, савремени 

однос Руса и Срба тумачи једна од најпознатијих српских „народних” футуристичких 

пројекција, тзв. „Креманско пророчанство”).28 

Другим речима, саобразно српској историји и културној матрици, можда је (са 

становишта уско схваћеног државног или цивилизацијског егоизма) чак и логично због 

чега земље западне цивилизације желе да униште Србе,29 односно да их више не буде 

или да им промене културни код (в. Вуковић 2009; Пироћанац 2008; Антонић 2008; 

Ломпар 2014; Аврамовић 2009) – што би се суштински сводило на исто (јер ко изгуби 

идентитет, практично је изгубио готово све)30 – али је тешко схватљиво због чега 

Русија, у нескладу са својим базичним интересима који су непосредно повезани са 
                                                           
27 У наведеном филму – насталом по драми Љубомира Симовића, у режији Здравка Шотре – Милош 
Обилић, највећи српски јунак, изговара реченицу упућену турском султану Мурату (који је решио да 
освоји српске земље): „Србија није шака пиринча да је позоба свака врана коју донесе ветар”. 
28 В. различите верзије овог „пророчанства”, у којима се, између осталог, наглашава и удаљавање Руса и 
Срба (в. Голубовић и Маленовић 1997: 210). С друге стране, међутим, код Срба су изузетно бројни и (у 
народној свести) укорењени есхатолошко-пророчански садржаји који ослобађање српских земаља и 
препород српства везују управо за руску помоћ. 
29 Између осталог, НАТО је сасвим непосредно (и уз ужасне последице), превасходно током 1994. и 1995. 
године, напао Републику Српску Крајину и Републику Српску, као и – нешто касније – тадашњу СР 
Југославију (Србију и Црну Гору) 1999. године. Наиме, снаге НАТО ће „имати значајну улогу у 
завршници рата 1995, дејствујући по српским снагама и подржавајужи муслиманско-хрватску офанзиву” 
(Рат у Босни и Херцеговини 1992-1995 2008: 935), што је резултирало и окупацијом Републике Српске 
Крајине (в. почетак рада), као и значајним, присилним смањењем територије Републике Српске. 
30 Када је реч о појму идентитета в. рецимо Благојевић 2005: 65-70; Тодоровић 2009: 180-182. Обавезно 
в. и Тодоровић 2015а: 246-247. 
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српским, толико дуго то допушта. [Уосталом, сама савремена територијална позиција 

српског народа – чија је држава некада излазила на три мора и чије је етногенетско 

језгро управо на мору и надомак њега,31 а данас му (изузимајући Црну Гору, у којој се, 

међутим, интензивно спроводи планско расрбљивање) није допуштено чак ни да му се 

приближи – представља тешко упоредиву геополитичку потешкоћу, али исто тако и 

једну врсту увредљивог парадокса, тј. (имајући у виду јединствени изглед територије 

савремене Хрватске, која је настала науштрб српских земаља) светски куриозитет; 

међутим, територијално питање је – након спроведених окупација, геноцида и пратећих 

етничких инжењеринга, а уз непрестано ширење антисрбизма – само један од многих 

проблема који угрожавају опстанак српских земаља и српског народа.32]  

С друге стране – као што је већ наглашено – у складу с расположивим 

чињеницама долази се (из угла претходно предоченог „српског становишта”) и до 

констатације да је уздржаност према Србији, тј. неопходности пружања помоћи 

српским земљама (да преживе и да се уздигну), у ствари истовремено и сумња Русије 

усмерена према самој себи, тј. спрам враћања својој правој природи и суштинском, 

првенствено духовном и моралном уздизању, јер је однос према српском народу и 

земљама током 90-их година 20. века, али и данас, свакако највећа морална љага у 

славној историји Русије и руског народа33 – о чему су недвосмислено говорили и многи 

Руси – па би и непосредна помоћ Србима логично била управо она неопходна морална 

основа и потпора руског свеопштег препорода. 

У сваком случају, границу издржљивости су добронамерни српски 

интелектуалци јасно констатовали, а та граница је присутна „сада и овде”34, тако да је 

                                                           
31 В. рецимо Благојевић 2011: 30-31 и даље; уп. и карте између стр. 258 и 259. 
32 В. рецимо студије Степић 2004; Степић 2001; Терзић 2012; Тодоровић 2015б; Тодоровић и Рајковић 
2016; Милосављевић 2002. Уп. и Срби 2008.    
33 У складу с поменутим околностима, дешавало се да чак и патриотски оријентисани и добронамерни 
водећи српски интелектуалци очекивања да ће им Русија помоћи проглашавају за једну од највећих, 
„вековних српских заблуда” (што је, ипак, код Срба реткост), при чему – у дотичном контексту – Срби 
неоправдано верују да Русима само треба да изложе своја „чежњива очекивања”, па да се „тим српским 
молбама одмах изађе у сусрет” (Чавошки 2011: 273-274). С тим у вези, наглашава се и „да су се 
прекодрински Срби истински надали да их Русија неће оставити на цедилу, а да је у то поверовао и 
Слободан Милошевић када је јуна 1999. године препустио Виктору Черномирдину да у његово име 
преговара са Ахтисаријем, да би напослетку овај руски тајкун, како је то Јелена Гускова недавно 
изјавила, буквално издао Србе” (Чавошки 2011: 275).  
34 Поводом овога, тешко је, а практично и немогуће, набројати текстове и студије компетентних аутора 
који су током последњих година непосредно наглашавали граничност и важност савременог тренутка у 
српском етничком контексту. Примера ради, један од водећих српских интелектуалаца, проф. др Мило 
Ломпар, током једног од својих последњих обраћања јавности наглашава како је „стање нације рђаво”, тј. 
– између осталог – „српски народ је окупиран на Косову и Метохији, лишен основних права, често 
укључив и право на живот; у Црној Гори је изложен великој политичкој, културној, језичкој и 
егзистенцијалној дискриминацији; у Хрватској је на делу продужетак устаљене дискриминације српских 
националних права; опстанак Републике Српске – са различитих адреса – непрекидно се доводи у 
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конкретна (руска) помоћ – у наведеном смислу – неопходна одмах и на суштинском, 

јасно видљивом и непосредном нивоу. Притом се очекује да руска помоћ буде 

заступљена континуирано, да буде свеопшта и материјализована, као, исто тако, и 

руско духовно присуство; са овог становишта – српски народ у сваком тренутку треба 

да зна да ће увек имати заштиту и недвосмислену подршку Русије (јер му иначе, у 

свакодневном ишчекивању последњег ударца „споља”, прети опасност и да сам од себе 

потпуно нестане у мору безнађа и апатије). Из дотичног посматрачког угла, у 

савременом тренутку би свим добронамерним Русима и Србима морало да буде јасно 

како Русија, унапређујући и штитећи српски народ и српске земље, сасвим непосредно 

унапређује и штити саму себе. Са овог гледишта, сада, међутим, то није случај – а 

руски народ и руски представници треба да схвате како није реч само о идеализму, већ 

и о најпрактичнијим интересима; другим речима, морална позиција и супериорност 

Русије – од чега првенствено зависи руска будућност – заснивају се превасходно на 

квалитету односа према „најрођенијима који су били најзапостављенији”, тј. управо 

према српским земљама и српском народу.35  

У вези с претходним, очекивања Срба од Русије су веома велика – јер (и поред 

разнолике политичке реторике) Русија је једина земља од које се у српском етничком 

контексту, суштински посматрано, било шта очекује – уз додатну, шире конципирану и 

јасно освешћену наду да управо њено постојање спречава потпуни (како морално-

духовни, тако и физичко-егзистенцијални) колапс човечанства.36 Рецимо, један од 

бројних (у овом смислу илустративних) текстова, написаних на српском језику, 

завршава се следећом реченицом: „Господу Цару над царевима и Господару свих 

царстава упућујемо молитву да Русија и Србија не постану део царства звери, него да 

после много невоља и страдања помогну да се роди једно велико самодржавно 

православно царство: Света Русија и Света Србија!” (Тајна звери 2009, 94). У веома 

бројним текстовима сличног карактера под царством се, у ствари, подразумева 

слободна држава која није под (духовном и световном) влашћу „глобалистичке 

диктатуре” која се – превасходно у перцепцијама православних верника, али и шире 
                                                                                                                                                                                     
питање” (в. интервју др Мила Ломпара у: Ерић 2017: 26). Поред тога, Ломпар је (као и још неки водећи 
српски интелектуалци), у својим најновијим интервјуима такође наглашавао да је Србија, у овом 
тренутку, суштински „окупирана земља”.  
35 Са поменутог становишта, за свакога ко се удуби у дотичну проблематику и доступне чињенице, 
разумевање ове „семантичке једначине” не би требало да представља тешкоћу. Поводом овога (тј. управо 
наведених синтагми) још једном в. идеалтипско-илустративне формулације изнесене у претходном 
поглављу текста, у којем је изнесена базична дескрипција одговарајућег „српског погледа на руску 
позицију (у односу на Србе)”. 

36 Овакав доживљај (улоге) Русије и руског народа код Срба је општераспрострањен, а његово присуство 
може се поткрепити изузетно великим бројем примера. 
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(суштински врло слично, уз нешто измењену терминологију) – изједначава са 

планираном јединственом, „антихристовом светском државом”.37  

Наведена књига, заједно са многим другим садржајима сродног типа (присутним 

у српском етнокултурном контексту), може послужити као одличан пример представа 

што директно супротстављају савремене (усмерене) процесе и футуристичке пројекте 

„глобализације” са западњачким предзнаком и идеје / пројекте Свете Русије и Свете 

Србије.38 (И по изузетно утицајним руским ауторима, српски отпор савременом 

глобализму имао је „планетарни општељудски карактер”; Дугин 2009, 8-9; в. рецимо и 

Шаргунов: 103-107). Уосталом, раширеност актуелног феномена антисрбизма / 

србофобије у глобалним размерама39, може се објаснити управо и наведеним идејно-

цивилизацијским антагонизмом (уп. Тодоровић 2008, 250-253, 260-261; Екмечић 2002, 

354 и даље), заснованом на специфичном геополитичком устројству, али и на узроцима 

који су симболичког, теолошког и архетипског (уп. Тодоровић 2015а; Тодоровић 2016), 

односно управо духовно-религијског карактера. Потпуно исти случај је и са 

русофобијом40, јер руски и српски народ заиста представљају лице и наличје истог 

цивилизацијског ентитета.  

Са становишта идеалтипских израза српске колективне свести, ове две стране 

повезане су и невидљивим, животворним нитима, чије раскидање сасвим сигурно 

изазива обострану смрт. Са ове тачке гледишта, заварава се онај који помишља да 

коначно решење „српског проблема” (уп. и почетак овог текста), неће истовремено 

означити и почетак дефинитивног решавања „руског проблема”.  С друге стране – у 

предоченом смислу – заједништво и солидарност могу довести до обостраних, 

неслућених висина чији се домети чак и не наслућују.  

У сваком случају, када размишљамо и говоримо о српско-руским односима, пре 

свега и изнад свега уочавамо значај духовно-религијске повезаности, која далеко 

превазилази сваку економску и просторну условљеност / удаљеност и која је наведене 

српско-руске релације учинила специфичним чак и у глобалним размерама.  

                                                           
37 Уп. рецимо врло упућујући зборник текстова Не бојте се 2006. На нивоу журналистике в. као врло 
парадигматичан текст Кнежевић Керн 2016.  
38 Овде обавезно в. зборник текстова Пазите на време 2013; када је реч о Русији и руском контексту в. 
пре свега стр. 91-258. 
39 О различитим манифестацијама феномена антисрбизма / србофобије у савременим околностима в. 
рецимо у: Пипер 2004: 57-59, 36-37, 41 и даље; Вуковић 2009; Пироћанац 2008; Vlajki 2001. Историјску 
димензију појединих, посебно значајних аспеката овог феномена в. у студијама: Екмечић 2002; 
Митровић 1991.  
40 Уп. рецимо (са становишта различитих дисциплинарних контекста): Metan 2017; Kjeza 2016; 
Шафаревич 1993; Екмечић 2002, в. пре свега стр. 343-365. 
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Наиме, у којој мери су базичне српске и руске идејно-културне матрице блиске и 

међусобно повезане, јасно је показано у трећем поглављу нашег текста. Иако су током 

историје постојале кризе у овим односима (међу којима је једна од највећих била и у 

ближој прошлости), тешко је замислити  њихово трајно урушавање или прекид (уп. 

Никифоров 2011: 352-353), управо из разлога који се налазе у сфери верског 

идентитета, који је основа људског одређења спрам сопствене егзистенције и њених 

примарних, суштинских циљева.41   
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