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Апстракт: У тексту се представљају нова етнолошко-генетичка истраживања сврљишке 
области. Она су спроведена у склопу ширих мултидисциплинарних проучавања Републике 
Србије и српског етничког простора. Добијени резултати разоткривају чињенице и процесе 
о којима се врло мало могло сазнати пре употребе ДНК анализе. На овом месту се – осим 
на одабране резултате – пажња скреће на различите могућности, истраживачке микро-
просторе, димензије и примере везане за најновија проучавања. Доступне чињенице указују 
на преовлађујуће словенско порекло, као и на очигледну сродност и велику хомогеност српског 
становништва од крајњег истока до крајњег запада централног српског етничког простора. 
Основне одлике генетике сврљишког становништва типичне су за Србе.
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Abstract: The text presents new ethnological-genetic researches in the Svrljig area. These were 
carried out within the framework of broader multidisciplinary studies on the Republic of Serbia and 
the Serbian ethnic area. The results obtained reveal facts and processes about which very little was 
known before the use of DNA analysis. Herein, attention is drawn - apart from the selected results - to 
various possibilities, researched micro-places, dimensions and examples in connection with the latest 
studies. The available facts point to the predominant Slavic origin as well as the obvious kinship and 
great homogeneity of the Serbian population from the far east to the far west of the central Serbian 
ethnic area. The basic features of the genetics of the Svrljig population are typical for Serbs.
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Општи оквир и назнаке.1 Кратак уводни осврт на проучавања сврљишке 
области. У претходном периоду обављена су опсежна етнолошко-генетичка про-
учавања Срба и српског етничког простора, састављена од више мањих повезаних 
истраживања, спроведених у различитим етнолингвокултурним зонама.2 Анализом 
и поређењем резултата из ових зона сагледавају се особености различитих истра-
живачких области и микро-простора у склопу ширег српског контекста. Саобразно 
томе, полазећи од бројних података и целокупног материјала добијеног током на-
ших истраживања, такође се стиче и могућност издвајања посебних „генетичких 
родова“, односно одговарајућих генетичко-генеалошких групација.3 

Могућности и начине издвајања посебних родова и групација (у оквиру мик-
ро-простора различите величине, унутар одређених етнолингвокултурних зона у 
ужем смислу)4 посебно илустративно можемо приказати на примеру сврљишког 
подручја. У наведеној области је – у оквиру ширих истраживања српског стано-
вништва – циљано узет већи број узорака, како би се створиле околности за сис-
тематско праћење и прецизно „мапирање“ кретања, повезаности и распореда ге-
нетичких родова на ограниченој, мањој територији (на којој је, бар илустративно 
и прелиминарно, истраживачки могуће дотакнути и више или мање обухватити 
готово сва насеља). 

Управо ово је током наших истраживања и спроведено, изузимајући свега 
неколико села (од укупно 19+19=38 мањих насеља + град Сврљиг) у обе културне 
зоне у сврљишкој области, тј. општини. Притом је тзв. источна сврљишка култур-
на зона прелиминарно покривена у целости, јер су основним и допунским истра-
живањима обухваћени испитаници из свих 19 њених насеља.5 Исто тако, поврх 
1  Овај текст је настао као резултат рада у Етнографском институту САНУ, који финансира Министарство про-

свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а на основу Уговора о реализацији и финансирању 
научноистраживачког рада НИО у 2022. години број: 451-03-68/2022-14/200173 од 04.02.2022.

2  Основна истраживања спроведена су као резултат сарадње Етнографског института САНУ и Лаборато-
рије за ДНК анализу Националног криминалистичко-техничког центра МУП-а Републике Србије, уз помоћ 
више других институција и појединаца, почев од сарадника неколико музеја и културних центара широм 
Србије. (Међу њима се налазе и сарадници Културног центра у Сврљигу, почев од некадашњег директора 
Славише Миливојевића; њему дугујемо и највећу захвалност за помоћ у прикупљању узорака и организо-
вању пратећих теренских истраживања у сврљишкој општини.) Касније су се овој сарадњи прикључили и 
чланови Друштва српских родословаца Порекло, као и стручњаци са Биолошког факултета Универзитета 
у Београду. 

3  Поменутом издвајању засебних генетичких родова посебно погодује раширеност слављења славе / крсног 
имена код Срба. Наиме, слава се – слично као и Y хромозом – најчешће директно преноси са оца на сина, 
тако да неретко представља изузетно упућујући показатељ у етнолошко-генеалошким истраживањима. 
Када је реч о сврљишком крају и славама његовог становништва в. Петровић 2012. О слави као елементу 
идентификације родова и братстава в. Петровић 2020, 143-206.

4  У ширем смислу, у нашим студијама бавимо се и детектовањем / сагледавањем присуства и особина раз-
личитих генетичких и генеалошких групација у склопу српског, словенског, индоевропског, евроазијског и 
општег контекста.

5  В. карту сврљишке општине, односно Сврљига и његових 38 (19+19) сеоских насеља са градом у центру 
–  при чему је 19 села у „источној сврљишкој зони“ приказано десно од симетрале, а 19 села у „западној 
сврљишкој зони“ лево од симетрале (Петровић 2000, 433). Исто тако в. и Богдановић 1992б, 320-323, као и 
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претходно наговештених истраживачких могућности, на основу добијених резул-
тата у стању смо и да у оквиру сврљишке општине – на примеру неколико посеб-
но издвојених унутрашњих микро-целина – додатно укажемо на различите родове 
и подродове, уз издвајање више димензија, тј. начина посматрања и проучавања 
поменутих групација (у склопу примене мултидисциплинарног, превасходно етно-
лошко-генетичког истраживачког приступа). 

Неке од основних информација о укупном истраживању и општем српском 
узорку. Генетичко тестирање становништва Републике Србије – овога пута с јас-
ним нагласком на припадницима матичног (доминантно преовлађујућег) српског 
етноса – извршено је у оквиру широко конципираног пројекта у периоду од 2012. 
до 2017. године и обухватило је укупно 1130//+60/+92/=1282 учесника. Највећи 
број испитаника су идентитетски Срби, али међу учесницима је било и оних који 
се нису изјаснили на овај начин.6 Првобитно је било планирано да истраживање 
обухвати 910 испитаника,7 али су се у међувремену стекле могућности да укупан 
узорак буде проширен на 1190 људи (до чега се дошло током 2016. године).8 На 
крају је – због увођења и непосредне примене прецизираније класификације по 
подручјима дубљег порекла (с формалним нагласком на периоду пре 1900. године),9 
неопходне услед јаснијег сагледавања процеса везаних за етногенезу Срба и извор-
нија стања у различитим истраживачким зонама – узорак дефинитивно уоквирен 
основним комплексом од 1130 репрезентативних и допунским од 152 (60+92) илу-
стративних испитаника.10 

Према томе, од наведеног укупног броја испитаника, 1130 тестираних је 
репрезентативно са становишта наших етногенетских истраживања српског на-
рода, док преосталих 152 (60+92) представљају производ одређених, квалитатив-
но усмерених11 и огледних, искорака у нашим истраживањима. Ови „искораци“ 
су примењени како би се се стекао прелиминарни утисак о различитим, атипич-
ним микро-целинама и етничким и / или регионалним групацијама на терито-
рији Републике Србије (али, посредно, и ширег српског етничко-етногенетског 

типолошки преглед обичаја по културним зонама (Петровић 2000, 434-439), уз преглед слава по домаћин-
ствима / кућама у насељима у „источној културној зони“ (стр. 440) и „западној културној зони“ (стр. 441). 

6  А међу њима је, ради површне илустрације будућих истраживања припадника других етничких група, био 
највећи број оних који су циљано укључени у истраживање.

7 В. нашу прелиминарну студију Тодоровић и други 2015, 39, 48, 68, 69; в. пре свега поглавље III.
8 В. рад Тодоровић, Рајковић 2016, 8.
9  Реч је о спровођењу комплетиране („корекционе“ и „квалитативне“) класификације / анализе, о ћему ће се 

знатно детаљније говорити у нашој будућој, свеобухватној студији с називом Тајна порекла. 
10  Као што је већ наговештено, подробнија анализа – уз додатно, свеукупно представљање методолошког 

приступа и резултата – требало би да буде изнесена у планираној, обимној студији с насловом Тајна 
порекла и у другим радовима и студијама.

11  То значи да се у дотичним случајевима тежило добијању извесних резултата који нису били усмерени 
на сагледавање реалних процената присуства хаплогрупа и пратећих генетичких родова у стандардном и 
репрезентативном српском узорку и етничком контексту.

И. Тодоровић Етнолошко-генетичка истраживања Србије – на примеру простора општине Сврљиг
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простора).12 Другим речима, поменути, условно речено допунски, узорак (сачињен 
од 60+92=152 испитаника) директно проистиче из свесно предузетих истражива-
чко-методолошких дигресија у склопу наших истраживања, предузетих у склопу 
покушаја да покренемо решавање појединих питања и недоумица, везаних за по-
рекло извесних специфичних генетичко-генеалошких родова и групација. 

Притом је дотични скуп тестираних, са становишта српске етногенетске 
репрезентативности „допунски“, делом настао и као резултат примењених методо-
лошких поступака који су повезани са инсистирањем на случајном узорку. Наиме, 
дешавало се да се пријаве и неки испитаници са истим презименима – али и са 
идентичним пореклом, као што је утврђено током ДНК анализе – па су такви резул-
тати (у случају да потврђених, и по презимену и по пореклу непосредно повезаних, 
испитаника има више од два) такође издвајани у категорије X/60 и XX/92 допунског 
узорка. Овај контекст наводимо само као један од примера, јер је наш методолошки 
приступ узео у обзир више показатеља који су били важни приликом класификације 
и разврставања испитаника, у складу с одговарајућим истраживачким зонама. 

На наведени начин, уз размештање испитаника по месту порекла увек када је 
то из методолошких разлога могло бити учињено, добили смо узорак који настоји да 
што верније прикаже ситуацију у различитим територијалним целинама Републике 
Србије (али посредно и централног српског етничког простора у ширем смислу, а 
најпре основног савременог идентитетског језгра овог етничког простора). Укупна 
табела, која ће бити објављена у најављеној свеобухватној студији, обједињује све 
резултате. Прецизније речено, у њој су приказани сви резултати који су током нашег 
истраживања могли бити добијени,13 тако да ће јавност имати увид у све хаплотипо-
ве, сврстане у складу с примењеним методолошким начелима.

Неколико речи о местима и областима истраживања. Све у свему, путем 
употпуњавања и комплетирања нашег (укупног) узорка у односу на првобитно 
планирани модел, дошли смо у ситуацију да остваримо одговарајућу, бољу равно-
тежу између истраживачких зона истока и запада, као и између северних и јужних 
делова Републике Србије, али посредно и етничко-етногенетски најтипичнијих 
делова српског етничког простора изван Републике Србије.14 Такође, у наведеном 
12  Ово се превасходно односи на истраживања на самој граници источне Републике Србије, али и на унапред 

планирано симболично учешће представника различитих несрпских или особених групација у нашем ис-
траживању. Наиме, иако су истраживања заснована на случајном узорку, ипак се у појединим случајеви-
ма (у складу с одговарајућим, широко конципираним методолошким приступом) прибегавало и циљаном 
трагању за специфичним испитаницима, како из симболичних разлога (да би се, макар симболично, у 
истраживање укључили и припадници разних других народа, статистички заступљених у данашњој Репу-
блици Србији) тако и да би се стекао макар прелиминарни увид у генетички контекст карактеристичан за 
поједине групације које обитавају на разматраној територији. 

13  Овде треба придодати напомену да је било и случајева када ДНК анализа из различитих разлога (у лабора-
торији с којом смо сарађивали) није могла бити урађена, па су испитаници махом по случајном принципу 
замењивани другим.

14  Тодоровић и други 2015, 48. Тиме смо се уједно приближили и сагледавању ситуације унутар савременог 
идентитетског језгра централног српског етничког простора.
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истраживачко-методолошком смислу успели смо да јасно разграничимо са етно-
генетског становишта репрезентативни српски узорак (1130 тестираних) у одно-
су на „допунски узорак“ са (из различитих разлога) специфичним испитаницима. 
Сматрамо да је управо овакав начин истраживања и сагледавања резултата – уз 
могућност додатних прецизирања и допуна у будућности – најмеродавнији и наја-
декватнији из угла приближавања реалном стању ствари.15 Паралелно са генетич-
ким тестирањима испитаника, прикупљани су казивања и други подаци о пореклу 
њихових породица, уз додатна истраживања на пољу проучавања старијих и но-
вијих записа везаних за порекло становништва, тј. одговарајућих родова, насеља 
и подручја. Након базичних етнолошко-генетичких истраживања спроведених у 
периоду 2012-2017, ова допунска етнолошка и историјска истраживања у највећој 
мери су обављана у време од 2017. до 2020. године. 

Наше проучавање базирано је на истраживачким целинама које су форму-
лисане на основу одговарајућих лингвокултурних зона (шумадијска, војвођанска, 
источнохерцеговачка / херцеговачко-крајишка са зетско-рашком / сјеничком, ко-
совско-ресавска, призренско-тимочка), односно – на основу засебних подручја где 
постоји одређени број јасно препознатљивих, заједничких етнокултурних особина 
што карактеришу различите говоре српског језика. Поред тога, ове основне целине 
подељене су и на мања подручја, у сврху стицања додатног увида у стање које је 
присутно у различитим српским областима. Нашим целокупним истраживањем 
обухваћени су бројни градови и места са територије Републике Србије, почев од 
општина Лесковац, Сврљиг, Зајечар и Књажевац, симболично и Ниш, преко Алек-
сандровца (са Краљевом, Крушевцем и Крагујевцем), Смедеревске Паланке, Сме-
дерева са Ковином, Пријепоља, Чачка са Горњим Милановцем, Лознице, Богатића 
и Шапца, Уба са Обреновцем, Љига, све до Сремске Митровице, Руме, Зрењанина, 
Суботице и Београда.16 

У блиској будућности се, као што је већ наглашавано, очекује излазак наше 
свеобухватне студије, чији је циљ предочавање и анализирање резултата целокуп-
них истраживања, у склопу широко уоквиреног мултидисциплинарног проучавања 
порекла и етногенезе српског народа. Другим речима, укупни резултати истражи-
вања – јер њихов обим, различите димензије и мноштво информација захтевају и 
одговарајући простор и време – биће изнесени у засебној књизи.

Сложеност проучавања српског етноса, илустративно-показни значај 
сврљишког краја и прелиминарни осврт на неке резултате. Општи контекст 

15  Међутим, наш приступ ипак не обавезује читаоца (иако недвосмислено сматрамо како то није ни потребно 
ни правилно, услед доследне примене методологије која је била усмерена на репрезентативност општег 
узорка и основних зона) да непосредне резултате – који ће детаљно бити изнесени у књизи Тајна порекла – 
не посматра и на „свој начин“, у склопу другачије уобличених модела израчунавања процената присуства 
основних предачких групација / хаплогрупа на разматраном простору.

16  Првенствено из симболичних разлога, неколико узорака узето је и у Требињу/6, Рудом/2 (Република 
Српска) и Херцег Новом/1 (Црна Гора). 
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и сврљишки контекст. У складу с претходним делом текста, када је реч о најо-
пштијем истраживачком оквиру, треба нагласити да су у нашој прелиминарној 
студији Етнологија и генетика била представљена уводна мултидисциплинарна 
истраживања порекла Срба и становништва Србије.17 У њој су предочени и разма-
трани нови, за науку изузетно важни етногенетски показатељи. Прецизније речено, 
у претходној студији на коју се наслања и овај наш рад – заснованој на уводним 
истраживањима – указано је на различите етногенетске и генеалошке процесе. То 
је учињено уз помоћ најсавременијих могућности ДНК анализе,18 односно уз ком-
плексни приступ који подразумева учешће више научних дисциплина. 

На овај начин ступили смо на изузетно надахњујући, али и захтевни, пут 
одгонетања тајне порекла Срба, становништва Републике Србије и српског етнич-
ког простора. Повезивањем етнолошких, као и историјских, лингвистичких, архе-
олошких, антрополошких и других научних сазнања са закључцима генетичке ана-
лизе, непосредно се дошло до сагледавања прецизнијих и нових, понекад и неоче-
киваних, резултата и чињеница. Сходно томе, поређењем различитих информација 
на општем, репрезентативном узорку од 1130 испитаника пореклом из различитих 
делова српског етничког простора (уз додатних 152 учесника истраживања који на 
„квалитативно-илустративни“ начин допуњују поменути репрезентативни узорак 
са „квантитативним“ предзнаком),19 потврђена је теза о Србима као народу са јасно 
назначеним, изворним и доминантним словенским пореклом. Ово је у потпуности 
сагласно и одговарајућим словенским особинама српског језика, културе и тради-
ције, уобличеним на балканско-подунавско-панонском подручју.20

Као што је претходно наглашено, у оквиру нашег сложеног истраживања 
издвојена је и сврљишка област са својим особеним културолошким и лингвистич-
ким карактеристикама. Наиме, услед више разлога посебно су занимљиве управо 
зоне призренско-тимочког21 лингвокултурног подручја (призренско-јужноморав-
ска, сврљишко-заплањска и тимочко-лужничка зона), при чему се друга и трећа 
додирују у сврљишкој општини, делећи је на две половине (тј. на тзв. источну и 
западну сврљишку културну зону).22 У истраживању је учествовало више од сто-
тину мушких испитаника из сврљишке општине и том приликом су забележене ос-
новне представе о њиховом пореклу, славама и другим чињеницама и околностима 

17 В. Тодоровић и други 2015.
18  Примера и илустрације ради, уп. различите приступе представљене у: Cavalli-Sforza 2008; Кљосов 2013; 

Вукићевић и други 2021; Чокић 2019; Бачко, Максимовић 2010. 
19  Под „квантитативним“ предзнаком се овде, као што је већ наговештено, најпре означава намера да се утвр-

ди реални постотак присуства различитих хаплогрупа међу Србима у Републици Србији и (преко дубљег 
порекла испитаника) у оквиру језгра централног српског етничког простора.

20  О српским етнокултурним границама и одликама (у ужем и ширем смислу) в. рецимо Тодоровић 2015; 
Цвијић 1966; Тодоровић, Аксић 2022.

21 В. рецимо Милорадовић 2019; Белић 1999. 
22 В. Богдановић 1992б, 320 и даље; Богдановић 1992а, 10-16; уп. Ивић 2009, 149-202. 
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од значаја за етногенетско-генеалошко-генетичка и општа етнолошка проучавања. 
Комбиновањем више истраживачких метода (на нивоу етнологије и генетике, али 
и других друштвено-хуманистичких наука) дошли смо до нових информација о 
хаплотиповима и хаплогрупама, као и о специфичним генетичким родовима у ок-
виру дотичних хаплогрупа. У општем смислу посматрано, на основу дотичних 
резултата утврђено је да је – и када је реч о генетици, аналогно језику и култури – 
порекло Сврљижана претежно словенско, у ужем смислу овог етничког контекста, 
и типично за Србе. То потврђује више показатеља, који се одлично – уз извесне 
локалне особености – уклапају у шири српски етногенетско-генетички оквир.23 

Доминатне хаплогрупе и пратећа запажања. Посматрајући општи реп-
резентативни узорак на нивоу истраживачке зоне V/2 (формално уобличене на 
основу Сврљига и простора сврљишко-заплањске варијанте тимочко-лужничке 
лингвокултурне целине) – који примарно тежи да на квантитативном нивоу укаже 
на реалне проценте присуства различитих хаплогрупа / предачких групација на 
одређеним подручјима – уочавамо да код становништва сврљишког краја наглаше-
но доминира хаплогрупа I2a Dinaric (oко 40%), док је на другом месту R1a (са око 
15%). Управо ове хаплогрупе се најпре везују за етногенезу Словена и различитих 
словенских народа, при чему је I2a Dinaric најпре карактеристична за јужносло-
венски а R1a за северни словенски простор. Несумњиво, оне су заједно учествова-
ле у етногенези Словена и њима се у сваком случају придаје примарни „словенски 
предзнак“. Тачније казано, већ на основу процентуалног присуства дотичне две до-
минантне предачке групације можемо закључити да је становништво сврљишког 
краја, на сасвим непосредан начин, у највећој мери српског и словенског порекла 
(уз очекиване локалне специфичности, уобичајене за сваку област). Све претходно 
предочено, међутим, нипошто не указује на то да друге уочене хаплогрупе нису 
„словенске“, тј. да нису учествовале у етногенези Словена, али су управо ове две 
хаплогрупе у савременом контексту најзначајнији маркери словенског присуства. 
Њихова превласт је типична и за српски етнички простор, који пре свега одликује 
постојана и изражена доминација хаплогрупе  I2a Dinaric у свим његовим, како 
средишњим тако и граничним, деловима.  

У помињаној, прелиминарној студији Етнологија и генетика истражено је и 
предочено генетичко порекло становништва општина Александровац и Пријепоље 
(уз известан број испитаника из Београда и Уба).24 На њиховим примерима показа-
на је – пре свега на нивоу мањих општина које су типичне за српски етнички кон-
текст и простор, односно за његове средишње лингвокултурне зоне – ефикасност 
и прецизност примене и методологије ДНК анализе, тј. одговарајућих етнолошко-
генетичких истраживања. И овде је уочена слична ситуација као и у сврљишкој 

23  Овде се превасходно мисли на изразиту доминацију хаплогрупе I2a Dinaric (уз снажну превласт њене 
„јужне“ варијанте I2–PH908), док је на другом месту – у репрезентативном узорку – хаплогрупа R1a.

24 В. Тодоровић и други 2015, пре свега поглавља V, VI, VII и VIII.
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области, када је реч о доминантним хаплогрупама, али уз – што је такође очекивано 
– различите регионалне специфичности.25 

Могло би се рећи и како наша нова истраживања – која се наслањају и на, 
претходно спроведена, слојевита проучавања важних елемената духовне културе26 
– показују да је „нематеријално“ културно наслеђе (тј. духовно богатство како Срба 
тако и сврљишког краја), сходно и другим народима и подручјима, нераскидиво 
повезано са „материјалним наслеђем“, односно са генима и генетичким групација-
ма које поседују своје специфичне особености. Оне су сагледиве и на културним и 
на микро-културним нивоима посматрања. О томе нам, постојано се прожимајући, 
на јединствен начин сведоче научне дисциплине као што су етнологија и генетика, 
које су само наизглед усмерене ка проучавању различитих подручја стварности.

Источна Србија и сврљишка област у склопу ширих истраживања. 
Проучавањa источне Србије. Као што је већ наговештено, током прелиминарних 
проучавања порекла Срба, становништва Републике Србије и српског етничког 
простора – осим у општинама Александровац и Пријепоље, које веома илустра-
тивно указују на ситуацију у централним српским лингвокултурним зонама, тј. 
у косовско-ресавској и источно-херцеговачкој (херцеговачко-крајишкој) зони, уз 
мањи број пратећих узорака из Београда и Уба  – започета су и истраживања ис-
точне Србије, о чему је такође писано у помињаној монографији Етнологија и 
генетика.27 Наведена, почетна истраживања у источној Србији (пре свега у њеној 
тимочко-лужничкој лингвокултурној подцелини призренско-тимочке зоне) имала 
су и експериментални предзнак.28 Другим речима, она су само делимично била ус-
мерена на „квантитативне“ показатеље (сагледавање реалних процената присуства 
различитих хаплогрупа и генетичких родова у истраживачкој области дефинисаној 
призренско-тимочком лингвокултурном зоном), а значајним делом управо на „ква-
литативне“. Они имају задатак и могућност да упуте на решавање различитих на-
учних проблема везаних за истраживање становништва источне Србије и околних 
области или пак прелиминарно илуструју нека од важних питања.29 

25  В. претходно поменута поглавља у прелиминарној студији (Тодоровић и други 2015) и одговарајуће табеле. 
Комплетне и прецизиране табеле, уз пратећа објашњења, биће предочене у нашој студији Тајна порекла. 

26 В. рецимо Петровић 2000; Тодоровић 2005; уп. Ђокић, Митровић 2019.
27  Тодоровић и други 2015, поглавље IV. Прелиминарна истраживања у источној Србији (в. у наведеном 

делу, стр. 69) додатно су проширена (допуњена и комплетирана) током спровођења наших свеукупних 
основних истраживања, а сви / коначни резултати и пратеће анализе – као што је већ наговештено – биће 
представљени у најављеној књизи са општим насловом Тајна порекла. 

28  Етнолошко-генетичка истраживања у овој области су накнадно продубљена, уз повећање броја репрезен-
тативних испитаника (у склопу нашег комплетираног истраживања, које је обухватило укупно 1130 тести-
раних са предзнаком репрезентативности у свим основним истраживачким зонама). О томе ће се знатно 
детаљније говорити у нашој најављеној монографији и другим текстовима.

29  Из тог разлога, међу испитаницима (60+92=152) који нису репрезентативни са становишта нашег базичног 
методолошког приступа налази се и одређени број оних који су тестирани у источној Србији, у контекс-
ту квалитативног истраживања ситуације на самој граници са Бугарском или у контексту непосредног 
етнолошко-генетичког проучавања одређених специфичних места или групација. С тим у вези, 7 (од 107) 
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Овим проучавањима било је обухваћено и расветљавање могућности раз-
матрања порекла и етногенезе становништва код којег, бар на први поглед, није 
значајно изражена култура генеалошког памћења, где су честе промене презимена 
и где је о некадашњим миграцијама мало тога записано од стране ранијих истра-
живача.30 Такође, наведеним прелиминарно-експерименталним истраживањима у 
источној Србији посебно су узети у обзир или дотакнути и проблеми генеалошких 
односа (у селима) породица са истом славом, као и питања међусобних релација 
(сличности и разлика) становништва и родова у различитим насељима разматра-
ног подручја (посматрано по славама, представама о пореклу, презименима и ро-
довским надимцима, као и другим показатељима). 

Осим тога – када је реч о квалитативном (експериментално-прелиминарном) 
приступу, у циљу разрешавања одређених недоумица – посебна пажња је, свесно и 
циљано, осим репрезентативних испитаника посвећена и извесним, специфичним 
групацијама и местима. Они нису репрезентативни са становишта општег пре-
сека етнолошко-генетичких и етногенетских истраживања Срба, али могу имати 
велики значај из угла указивања на особене групације унутар српског етничког 
простора (испитаници са несрпским или нејасним идентитетом; становници села 
са необичним називима, који могу имати и специфично порекло, или насеља са 
особеним говором31 итд.).

Почетним етнолошко-генетичким истраживањима са експерименталним 
предзнаком била је обухваћена и намера посматрања релација на нивоу село – 
град, јер су у проучавању паралелно учествовали испитаници из већих места (као 
што је Зајечар) и сеоских насеља различите величине (Кална, Ћуштица). Тиме су, 
дакле, истовремено били обухваћени и квантитативни (констатовање присуства 
различитих хаплогрупа на репрезентативном српском узорку, који је касније до-
пуњен одговарајућим узорцима из Сврљига, Лесковца и Књажевца, уз неколико 

испитаника тестираних у Сврљигу је сврстано у групу „нерепрезентативних испитаника“ (X + XX), исто 
као и 8 (од 107) испитаника тестираних у Лесковцу. У овом смислу, посебно су илустративна почетна 
истраживања (са експерименталним предзнаком) спроведена на територији општина Књажевац, Зајечар 
и делимично Сврљиг (село Гулијан) – а међу овим испитаницима чак 25 (од 70 тестираних) сврстано је 
у категорије Х и ХХ, односно у „недовољно репрезентативне“ са становишта проучавања српске етноге-
незе (јер је током ових, почетних огледних проучавања нагласак стављен на особене групације и места / 
територије, почев од оних који су се изјаснили као „Власи“ или „Румуни“ до становника појединих спе-
цифичних насеља, уз оне испитанике који из других разлога методолошке природе нису сврстани међу 
репрезентативне). Уп. и Тодоровић и други 2015, 62-64. Такође, поједини испитаници сврстани су у друге 
лингвокултурне зоне, с обзиром на то да њихово непосредно порекло није везано за разматрана подручја, 
већ за друге српске крајеве. 

30 Уп. Тодоровић и други 2015, 68. 
31  Такви су били Велики Извор, Балта Бериловац, Гулијан (са оближњим потесом званим Уланштица, који не-

посредно чува успомену на некадашње село Уланчиште, веома специфичног и упућујућег имена; о овоме 
ће се говорити у засебном тексту). И заиста се испоставило да су управо у „специфичним истраживачким 
контекстима и пунктовима“ у одређеним случајевима проналажени специфични испитаници (тј. испита-
ници са необичним, особеним хаплотиповима, али понекад и са – као што се показало након подробнијег 
истраживања – несвакидашњим представама и индицијама везаним за порекло).  
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тестова накнадно узетих у још неким местима)32 и квалитативни показатељи. Ови 
показатељи, односно насеља и испитаници, заједно пружају могућност давања од-
говора на више различитих научних недоумица везаних за ова подручја, од посеб-
ног значаја за етнологију и друге научне дисциплине.33 

Још нешто о ширем истраживачком оквиру. Као што је претходно наведе-
но, наша научна испитивања обављена у Сврљигу – у оквиру свеобухватних про-
учавања Срба и централних делова српског етничког простора – непосредно су 
се надовезала на прелиминарно спроведена истраживања у различитим местима 
тимочко-лужничке зоне. Притом је неколико испитаника, обухваћених дотичним 
почетним истраживањима, потицало управо из насеља сврљишке општине.34 С 
друге стране, истраживања реализована у самом Сврљигу такође се надовезују на 
поменута испитивања порекла становништва која су обављена у Александровцу и 
Пријепољу (и која су имала уводни репрезентативни и показни карактер), као и на 
паралелна истраживања других делова српског етничког простора. Ово се односи 
на простор од Лесковца – преко различитих делова Србије – до Суботице, уз мно-
штво испитаника који су (својим непосредним пореклом) указали на ситуацију у 
другим деловима српског етничког простора, изван данашње Републике Србије. 
Такође, од значаја су била и истраживања која су спроведена од стране других 
аутора и институција. Она исто тако пружају увид у ситуацију у различитим обла-
стима како централних делова српског етничког простора (оквирно дефинисаних 
тзв. „штокавским“ српским језиком),35 тако и оних делова за које – на основу из-
32  Реч је о пре свега о Гулијану, као илустративном представнику једне одабране, донекле специфичне мик-

ро-популације. Наиме, на плану проучавања унутрашњих микро-простора, посебна пажња посвећена је 
источној сврљишкој културној зони, селу Гулијан и једном роду у оквиру овог места (заселак „Мала“ и 
родови који славе Св. Николу, настањени „с десне стране пута“, као основни територијални оквир), како 
би се на више (микро) нивоа сагледали различити етногенетски, генетски и миграциони показатељи, од 
посебног значаја за наша истраживања. Уп. (о Гулијану) рецимо Голубовић 1992, 196; Петровић 2000, 333; 
Тодоровић 2005, 75-86, 134-135; Андрејевић 1992, 221-223; Савић-Грујић 2008; Петровић 2020, 195.

33  На овом месту не можемо се подробније бавити методолошким питањима и различитим димензијама 
нашег истраживања. О томе ће се говорити у студији Тајна порекла. Уосталом, наша подела на репрезен-
тативне и друге испитанике – у складу с одговарајућим методолошким поставкама – не обавезује улти-
мативно читаоца. Међутим, другачији начин разврставања испитаника свакако би био неподесан, јер би 
одступио у односу на принципе класификације којима је примарни циљ био управо најпрецизније про-
цењивање присуства различитих хаплогрупа у оквиру већих области централног српског етничког прос-
тора и у основним лингвокултурним зонама. У сваком случају, сви хаплотипови који су добијени током 
нашег истраживања биће представљени на једном месту (као делови репрезентативног / 1130 и пратећег 
допунско-илустративног / 152 узорка).

34  Осим више испитаника пореклом из поменутог Гулијана – из неколико разлога изабраног и разматраног као 
специфични илустративни микро-простор – у овом смислу можемо навести и Ђорђевића (V/3/235|KN38), 
пореклом из села Рибаре (Сврљиг). Особени генетичко-генеалошки микро-контекст Гулијана и појединих 
његових родова биће разматран у засебном раду. 

35  Уп. Тодоровић 2015, 446-448. О границама штокавског говора в. рецимо у Белић 2000, 271. Када је реч о 
генетици, однос штокавских наспрам изворних чакавских и кајкавских подручја карактерише се управо 
превлашћу хаплогрупе I2a Dinaric (у штокавским подручјима) у односу на превласт хаплогрупе R1a (у 
кајкавским и на њих надовезујућим словеначким областима, као и у изворним чакавским подручјима). В. 
рецимо Вукићевић и други 2021, 318. Поводом увида у ситуацију (генетичку слику) у поменутим, разли-
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весних показатеља – можемо рећи да не спадају у средишње или, пак, да се налазе 
у граничним областима наведеног макро-простора. 

Додатно треба подвући да су проучавања сврљишке области од немалог илу-
стративног значаја и због тога што, врло непосредно, указују на могућности, начи-
не и специфичности истраживања оних подручја о којима је до сада – када је реч 
о непосредном пореклу становништва и његових различитих родова – веома мало 
писано. У поменутом смислу, истраживачка и општа ситуација у сврљишком крају 
представља слику почетног стања које је било сасвим различито у односу на окол-
ности у неким другим деловима Србије, на пример у поменутим општинама Прије-
поље и Александровац (које су у претходној студији наведене као илустративно-
репрезентативни примери када је реч о етнолошко-генетичком истраживању како 
општег порекла Срба, тако и порекла појединих родова и испитаника). 

Прецизније речено, о становништву пријепољског краја детаљније је писано 
још на самом почетку XX века,36 док је порекло становништва Александровца и 
околних области обухваћено студијама Лутовца и Павловића, које представљају 
стање затечено током XX века, али уз различите забележене представе о ранијем 
пореклу.37 Ово је омогућило непосредно поређење резултата наших, најновијих 
етнолошко-генетичких истраживања (уз одређивање хаплогрупа и записивање 
одговарајућих представа о пореклу итд.) са етнографском грађом која је забеле-
жена раније или знатно раније. То нам је – као што је такође предочено у књизи 
Етнологија и генетика – дало прилику да, путем различитих показатеља, прати-
мо порекло појединих родова и испитаника прилично дубоко у прошлост.38 Исто 
се односи и на сагледавање порекла становништва дотичних подручја у ширем 
смислу. Подразумева се, уз додатни нагласак на поређењу генетичких резултата / 
хаплотипова испитаника (и њихових слава, уз пратеће генеалошке представе) са 
другим резултатима добијеним током наших свеобухватних етнолошко-генетич-
ких истраживања. Бројни непосредни примери, треба још једном поновити, пред-
стављени су у прелиминарној студији, заједно са истицањем различитих могућ-
ности истраживања порекла конкретних испитаника. Слична ситуација је често 
присутна и у другим деловима Србије (на пример у Мачви итд.), где су већ била 
спроведена одређена конкретна истраживања порекла становништва и објављени 
одговарајући резултати.39 

читим говорним подручјима в. рецимо: Šarac et al. 2016; Mršić et al. 2012; Kačar et al. 2019. Другим речима, 
по доступним синтезама, на Балкану су високи проценти хаплогрупе I2a Dinaric – почев од њене „јужне“ 
варијанте I2–PH908, посебно типичне за Србе – „ограничени управо на штокавско говорно подручје“, при 
чему „проценти I2–PH908 опадају у изразито чакавским и кајкавским подручјима“ (Вукићевић и други 
2021, 318). 

36 Мркоњић 1902.
37 В. Лутовац 1980; Павловић 2012. 
38 Уп. Тодоровић и други 2015, пре свега поглавља V и VI.
39  В. рецимо Васиљевић 1996а, пре свега стр. 145-205. Слични примери би се, наравно, могли навести и за 

разне друге области. 
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Насупрот томе, подсетићемо, источна Србија и (посебно) сврљишка општи-
на захтевају унеколико другачији, захтевнији и темељнији приступ (уз додатна те-
ренска истраживања, исцрпно ишчитавање / коришћење расположиве архивске и 
друге писане грађе, неопходност допунских генетичких истраживања итд.) како би 
се дошло до опипљивијих резултата када је ова проблематика у питању. Међутим, 
и на основу досадашњих истраживања створени су врло јасни увиди, који су баци-
ли сасвим ново светло на проучавање порекла становништва овог подручја. 

Непосредни примери из сврљишке области – поједини испитаници и хаплог-
рупе. С тим у вези, захваљујући новим генетичким показатељима и одговарајућим 
етнолошко-генетичким истраживањима, ситуацију у сврљишком крају могли бис-
мо сагледати и на плану посебних села (и њихових релација са другим селима), као 
и на нивоу слава које потенцијално повезују родове у оквиру истих, али и разли-
читих насеља. У дотичном смислу могли би се навести бројни упућујући примери. 

Рецимо, испитанике Милијића (V/2/124|SG124) и Стевановића 
(V/2/195|SG95), пореклом из села Вароши, повезују сродни хаплотипови (хап-
логрупа J1), исто место и иста слава (Св. Петка), слично као што В. Станојевића 
(V/2/148|SG48) и Н. Станојевића (V/2/126|SG26) из Галибабинца повезује све то 
(уз славу Мратиндан / Св. Мина и хаплогрупу I2a Dinaric „југ“), али и идентично 
презиме. Резултати ДНК анализе непосредно указују да управо наведеном гене-
тичко-генеалошком роду припадају и испитаници Милетић (V/2/146|SG46) и Ми-
лановић (V/2/191|SG91), са истом славом и пореклом управо из Галибабинца. Сва 
ова, претходно наведена, четири испитаника потичу од родова који имају сопстве-
не / различите „родовске надимке“ и кроз прелиминарно усмено казивање није се 
(бар не без дубљег и подробнијег теренског истраживања) могло доћи до њихове 
представе о заједничком пореклу и прецима. 

Слично је било и у многим другим случајевима. У селу Рибаре, примера ради, 
уочава се разгранат род који слави Св. Јована и има исто порекло, о чему сведочи 
заједничка хаплогрупа R1a. У Бучуму се уочава генетичко-генеалошки род (дакле, 
род који има исту славу / Св. Никола и доказано исто порекло) са повезаним хапло-
типовима и заједничком хаплогрупом I2a Dinaric „север“. У Бурдиму је примећен 
разгранат род са славом Св. Јован и хаплогрупом R1b, тј. R1b–L51 („западна варијан-
та“). У Лозану су констатовани повезани никољштаци са хаплогрупом I2a Dinaric 
„југ“, а исту хаплогрупу имају и тестирани из Тијовца са славом Св. Стефан, као и 
испитаници из Белоиња са славом Св. Јован. Затим, досадашњим истраживањима 
обухваћени испитаници из Давидовца који славе Св. Ранђела / Аранђеловдан имају 
хаплогрупу E1b1b. Повезани, тестирани испитаници из Нишевца са славом Св. 
Ђорђе и Ђурђиц имали су хаплогрупу R1a, док су испитаници из Нишевца са славом 
Мратиндан имали хаплогрупу Ј2а. Исто као и они што славе Св. Ђорђа а потичу из 
Округлице, или пак тестирани никољштаци из Црнољевице.40 У Лалинцу су двојица 
40  Када је реч о овом последњем податку – који наводимо као илустративни пример – на основу комбиновања 

наших истраживања и увида у друге базе података, односно у резултате добијене независно од наших 
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испитаника са славом Св. Петка припадали „источној варијанти“ (R–Z2103) хаплог-
рупе R1b. Идентично презиме, славу (Мратиндан) и хаплогрупу (G2a) поседују Н. 
Јовановић (V/2/139|SG39) и З. Јовановић (V/2/166|SG66) из Жељева, уз представу, 
забележену од стране једног од ових испитаника, о даљем пореклу из Базовика (Пи-
рот). Овде бисмо могли навести још сличних, врло илустративних примера.

Као што је већ наговештено, на дотични начин – поређењем слава, представа 
о пореклу, презимена и других повезаних чињеница41 са хаплотиповима и хаплог-
рупама – у стању смо да укажемо и на прецизну „мапу“ генетичко-генеалошких 
родова, присутних у сврљишкој области. У појединим случајевима очигледну по-
везаност хаплотипова прати искључиво подударност на нивоу места порекла или 
пак само у слави, док неки пут и генетика сама за себе сведочи о заједничком 
пореклу у релативно ближој прошлости. Готово ништа од претходно наведених 
података везаних за генетичко-генеалошке родове и блискост различитих породи-
ца није се могло сазнати, или са већом сигурношћу потврдити, без спровођења 
генетичких (и пратећих етнолошко-генеалошких) истраживања. 

Околности везане за наша основна, опсежна проучавања српског етнич-
ког простора и за надовезујућа, додатна етнолошко-генетичка истраживања 
(на плану сврљишких микро-простора). Могућности додатних истраживања 
сврљишког краја. У циљу унапређивања добијених сазнања, изузетно су потреб-
на и корисна додатна генетичка истраживања, која су усмерена на решавање 
конкретних недоумица (уз одговарајући „квалитативни“ предзнак). С тим у вези, 
предузете су и непосредне акције, које би требало освежити новим тестирањима у 
наредном периоду. Наиме, након базичних проучавања сврљишког краја покрену-
то је и додатно, за сада обимом невелико (али квалитативно усмерено ка непосред-
ном решавању неких проблема и недоумица) и ново етнолошко-генетичко истра-
живање. Оно има задатак да допуни сазнања о одговарајућим микро-просторима и 
појединим родовима на подручју сврљишке општине.42 

У складу с претходним – у склопу ових нових, додатних испитивања – за 
сада је прикупљено 12 узорака (од, са становишта наших интересовања, зани-
мљивих испитаника), у оквиру сарадње са Биолошким факултетом у Београду и 
Друштвом српских родословаца Порекло.43 Другим речима, започета су и новија 

проучавања порекла, сазнајемо да се исти род налази и у Сићеву (општина Нишка Бања). Наиме, и на 
основу извора овог типа такође у значајној мери можемо проширити сазнања до којих смо дошли током 
наших (опсежних) основних и (тек започетих) допунских научних трагања. Више о наведеним конкретним 
примерима биће речи у неким од будућих радова.

41  Уп. претходно спровођена истраживања релативно сличне врсте, која крајем XX и на почетку XXI века 
још увек нису располагала новим сазнањима на нивоу генетике; уп. рецимо Ракић, Станисављевић-Ракић 
2005; Нишкановић 2004. 

42  Ово је саобразно – али у виду извесне врсте додатне „истраживачке антитезе“, усмерене на микро-простор 
– проучавању српског и словенског макро-простора, којим се бави наша обимна студија Тајна порекла, тј. 
наше основно истраживање.

43  Наведеним додатним истраживањима обухваћени су одређени испитаници за које се сматрало да њихо-
вим тестирањем можемо доћи до важних нових сазнања, везаних за проучаване микро-просторе, као и до 
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истраживања у сврљишком крају, јер је то прилика да се употпуне досадашња саз-
нања о етногенези / пореклу становништва овог подручја, али и источних српских 
крајева у ширем смислу (уз пратећи контекст изношења посебно упућујућих при-
мера на нивоу спровођења етнолошко-генетичких истраживања на микро-плану). 

Овим поводом је покренута и шира, за сада још увек прелиминарна иниција-
тива – у смислу настављања са архивским, етнографским и другим проучавањима 
на терену, а пожељно је да у овом послу учествује што више сарадника са проучава-
ног подручја.44 Поменута, најновија истраживања требало би да се наслоне на доса-
дашња (основна) етнолошко-генетичка проучавања српског етничког простора, за-
снивајући се на додатном проучавању и сагледавању више димензија одговарајућих 
регионалних подручја и ужих микро-простора (општина Сврљиг и шира призрен-
ско-тимочка лингвокултурна целина; источна сврљишка културна зона с посебним 
нагласком на селима њеног истока; село Гулијан и становништво једног његовог 
дела, као одабрани илустративни пример једног сеоског микро-простора итд.).45

потврда и допуна претходно установљених чињеница. (С друге стране, ови новодобијени подаци нису од 
значаја са становишта утврђивања процентуалног присуства хаплогрупа у разматраном подручју, јер су се 
наменски испитивали поједини изабрани родови и микро-простори одговарајућих заселака.) Реч је о ис-
питаницима од којих шест потиче из Гулијана, док је других шест пореклом из других сврљишких места. 
Притом још једном треба обратити пажњу на чињеницу да смо овде тражили специфичне родове / генетич-
ко-генеалошке групације, а не уобичајене и репрезентативне, тако да овај поменути допунски мини-узорак 
нипошто не треба мешати са репрезентативним узорком, као ни са нашим основним истраживањима. О 
наведеним, додатним резултатима и пратећим сазнањима ће се знатно опширније говорити у засебним тек-
стовима, од којих ће један бити посвећен генетичко-генеалошким родовима са простора општине Сврљиг 
и источне Србије, а други микро-простору села Гулијан. 

44  У том смислу је планирано и оснивање истраживачког центра који би на неки начин представљао наста-
вак рада Етнокултуролошке радионице, својевремено покренуте од стране Сретена Петровића и његових 
сарадника.

45  На овом месту потребно је осврнути се и на неке од могућности спровођења додатних истраживања, када 
је реч о становништву сврљишког краја и с њим повезаних области, у складу с претходно поменутом 
потребом, изазваном чињеницом да је до сада о пореклу људи са овог подручја веома мало писано. Из-
међу осталог, саобразно томе, од изузетног значаја је скретање пажње на чињеницу да је Јован Цвијић са 
сарадницима сачинио детаљан план у којем је посредно назначена и идеја о систематском истраживању 
становништва сврљишког среза, у склопу широко осмишљеног проучавања српског етничког простора, са 
жељом „да се у што краћем времену сазна и сними порекло сваке породице, и то на простору од Солуна 
до Сомбора и од Котора до Искра“ итд. јер је већ тада примећено како „сваком годином слабе и губе се 
многи подаци који се тичу насеља и насељивања“, а „нарочито се заборављају у народу знања и успомене 
о пореклу становништва и о сељакању породица“ (Цвијић 1907, 388). Међутим, током Цвијићевог живота 
– када је реч о проучавању сврљишког подручја – није се много тога урадило, иако је он истицао да „треба 
дакле овај посао у Србији и у осталим српским земљама што пре завршити“, због тога што „кад се тај 
посао развлачи на врло дуг низ година, етнографска стања у појединим областима, па и селима, мењају се 
и снимања становништва у тим областима, не одговарају тачно једна другима“ (Цвијић 1907, 389). Што се 
тиче тадашњег сврљишког среза, остварена је, по Цвијићевим обавештењима, свега једна петина планира-
ног, односно – испитано је свега осам села ове области (Лозан, Гулијан, Округлица, Влахово, Манојлица, 
Луково, Гушевац и Периш); в. у Цвијић 1907, 413. Међутим, и то је за нас – у тренутној ситуацији – од 
изузетног значаја, тако да би долажење у посед ових података, уз њихову анализу и поређење с нашим нај-
новијим сазнањима, представљало велики добитак, односно – указало на низ нових, битних информација 
и истраживачких стаза. Поред тога, у савременим околностима, појављују се и разне друге истраживачке 
могућности. Примера ради, у Историјском архиву Ниша налази се већи број црквених књига, у којима су 
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Примењујући наведени приступ у стању смо – захваљујући претходно спро-
веденим базичним истраживањима и другим околностима – да прилично темељно 
и поуздано обухватимо различите нивое једног веома илустративног микро-прос-
тора, уз упоредно сагледавање представа и предања о пореклу, заједно са архив-
ском, етнолошком и другом грађом,46 као и резултата ДНК истраживања и других 
упућујућих показатеља.47 Треба поновити, ово је у ствари непосредна илустра-
ција могућности остваривања квалитативне допуне истраживања макро-простора 
који обухвата читаву Србију и централни српски етнички простор48 (уз паралелне 
тежње ка упоредном, ширем проучавању порекла Словена и становништва југоис-
точне Европе, али и индоевропског и евроазијског контекста, у још ширем смислу).  

Основна истраживања – кратка рекапитулација. Наиме, након објављи-
вања прелиминарне студије Етнологија и генетика приступљено је изради нове и 

присутни подаци од значаја за генеалошка истраживања, а исто се односи и на различите матичне и друге 
књиге и документа, похрањене и расуте на различитим местима, а још увек неискоришћене од стране 
научника и других заинтересованих.

46  У наведеном смислу, за нас је од изузетног значаја пре неколико година припремљени, преписани и обја-
вљени попис становништва сврљишког среза из 1863. године (в. Сврљиг 1863, 2017). Поводом тога, оба-
везно в. и књигу Студије о попису Сврљига из 1863. године, 2020. Када је реч о ранијим периодима, уп. 
најпре Бојанић 1973а; Бојанић 1973б.

47  Осим тога, додатне информације о пореклу становништва сврљишког краја могу се сазнати и новим ишчи-
тавањима раније забележених података, тј. путем додатних увида у претходна истраживања ове области, 
али и у монографије и текстове који су се примарно бавили другим подручјима. Рецимо, такав је случај са 
подацима о пореклу носилаца неколико врло упућујућих слава, констатованих у Сврљигу, посматраних у 
непосредној релацији са породицама из других општина (Сокобања). [У овом случају, реч је првенствено 
о Светом Мрати, Светим Врачевима и Светом Стефану, али се – уз помоћ података о сврљишким славама 
и њиховој раширености, које је пружио Сретен Петровић – може још доста тога закључити у контексту 
даљих проучавања, уз праћење различитих миграција на ширем подручју (в. Петровић 2000, 332-343, 440-
441; 348). Наведене три славе – на основу података поменутог С. Петровића – обимно су заступљене у 
неколико већих насеља Сврљига: Св. Мрата у Нишевцу (94 к.), Галибабинцу (57 к.), Мечјем Долу (16 к.), 
Вароши (14 к.); Св. Врачеви се славе у Драинцу (168 к.), Плужини (105 к.), Преконоги (15 к.) и у Вароши 
(12 к.); Св. Стефан се слави у Тијовцу (60 к.), Манојлици (9 к.), Радмировцу (9 к.) и Преконоги (8 к.); в. ове 
податке у Петровић 2000, 440-441. У претходном периоду, за истраживаче је посебно занимљива била сла-
ва Св. Мрата (в. пре свега Петровић 2020, 162-168), о којој је – као и с њом повезаним надимком „Кулизе“ – 
од стране више аутора писано у различитим контекстима (уп. рецимо Павловић 1952).] Затим, од посебног 
значаја је и чињеница да су се током последњих година појавиле нове монографије које се баве пореклом 
становништва сврљишког краја и сродном проблематиком. Примера ради, неколико књига је објавио Вин-
ко Јевтић-Рибарац (о становништву села Рибаре и Белоиње); уп. за ову прилику Јевтић 2020, пре свега стр. 
47. Сродним питањима позабавили су се и неки други аутори. Поред осталог, рецимо, писано је о пореклу 
становиштва Пирковца и Гојмановца (в. Миловановић 2013), али је и још неколико аутора, у различитим 
текстовима, оставило податке који могу бити веома важни у истраживању порекла становништва сврљиш-
ке општине (као и околних и миграционо повезаних области); в. рецимо Јоцић 2003, пре свега стр. 139; 
Раденковић 2000; уп. Раденковић 2005. У сродном смислу, од посебног значаја су текстови обједињени 
издањима Тимок, Заглавак, Буџак, Сврљиг 2012; Студије о пореклу Сврљига из 1863. године, 2020. 

48  У вези с базичним / централним српским етничким простором и његовим одређењем, в. рецимо Степић 
2001, 247-266 и даље; уп. и Степић 2004, 300-303. Поводом наведеног простора, по Миломиру Степићу 
– „у реафирмацији појма српске земље посебну пажњу требало би посветити њиховом истинском терито-
ријалном опсегу који није тешко идентификовати и реконструисати на основу извора пре 1918. године, а 
посебно на картама из времена преласка 19. у 20. век“ (Степић 2004, 301). 
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обимне монографије с називом Тајна порекла, која би ускоро требало да буде завр-
шена и објављена. Поменута књига је врло широко коципирана, у складу с вели-
чином разматране грађе и примењеним мултидисциплинарним приступом. Она се 
заснива на нашем, више пута помињаном, основном истраживању које је обухва-
тило целу Републику Србију – а посредно, преко испитаника што воде порекло из 
других српских крајева, и централни део српског етничког простора – уз додатне 
конотације које се тичу ширих етничких и географских оквира. С тим у вези, одго-
варајући приступ је подразумевао и дуготрајније настајање поменуте студије, која 
износи резултате наших комплетираних истраживања. Најављена књига је базира-
на на подједнако широко и слојевито уобличеном истраживању, бавећи се великим 
просторима и временским распонима, па отуда потиче и пратећи, на први поглед 
нешто спорији, темпо њене реализације.49 

Наслањајући се на претходно, уместо једне врсте резимеа можемо додатно 
подвући и следеће. Паралелно са завршавањем наше свеобухватне студије, уте-
мељене на обимним истраживањима, појавила се и потреба попуњавања извес-
них празнина које се тичу појединих недоумица везаних за истраживање порекла 
становништва (почев од српског истока – услед његове недовољне проучености 
када је реч о пореклу). У поменутом смислу је један од нагласака стављен и на 
сврљишки крај, јер су између осталог – и поред израженог недостатка информа-
ција о пореклу – управо овде током претходне три деценије спровођена интензивна 
етнолошка и друга истраживања различитих аспеката народне културе. Због тога 
располажемо прилично свежом и разноврсном етнографском и другом грађом са 
ових подручја,50 уз остале разлоге практичне природе који су нам омогућили да 
управо ту спроведемо нова и сложена етнолошко-генетичка истраживања.

Додатна и основна истраживања – примарна релација. Према томе, из више 
разлога, у досадашњој фази спроведена су не само основна истраживања већ су за-
почета и додатна проучавања, тако да је – подсетићемо још једном – у оквиру до-
датних трагања (за пореклом појединих родова и обрисима опште слике) узето још 
12 узорака / букалних брисева испитаника. У првом реду су то били испитаници 
са извесним индицијама које упућују на особено или из неког разлога занимљиво 
порекло (или, пак, они за које је изгледало да могу пружити „недостајуће податке“ 
са становишта појединих села или родова) у контексту могућности квалитативне 
допуне сазнања до којих смо дошли у претходном периоду. Планирано је и да се 
накнадно, у наредном периоду и независно од наших основних истраживања (чији 
је главни израз репрезентативни српски узорак од 1130 испитаника), овом броју 

49  Непосредније речено, било би неодговорно да се пребрзо – и без свеобухватног и вишедимензионалног 
разматрања – оконча веома опсежно конципирани мултидисциплинарни подухват наведене врсте.

50  В., поред осталог, до сада објављене свеске Етно-културолошког зборника (I-XXIV) и издања Етно-кул-
туролошке радионице Сврљиг, пре свега у едицији Културна историја Сврљига. У њима су разматрани 
различити аспекти сврљишке прошлости, од историјских, културолошких и лингвистичких до народних 
предања и митологије. Уп. рецимо Петровић 2006; Васиљевић 1996б. 
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природају још неки испитаници – почев од оних који би могли би да представљају 
„карике што недостају“. Овим путем би се свакако добила још јаснија слика, упо-
тпуњена и резултатима који су добијени независно од наших истраживања овог и 
других подручја.51 У сваком случају, овако уобличена додатна и проширена про-
учавања имају наглашен квалитативни предзнак. Њих не треба узимати у обзир 
приликом разматрања квантитативних показатеља, које детаљно и на адекватан 
начин треба да предочи наш репрезентативни узорак. 

Основни подаци, везани за присуство хаплогрупа у репрезентативном узор-
ку лингвокултурне подцелине V/2 (сврљишка област), су следећи: I2a Dinaric 
41,66%, R1a 14,58%, J2a 12,50%, E1b1b 10,41%, R1b 6,25%, G2a 4,16%, J2b1 4,16%, 
J1 2,08%, J2b2 2,08%, I2–M223 1,04%, T 1,04%. Детаљнији, општи подаци за ово 
подручје, као и за репрезентативни узорак српске истраживачке зоне V (формиране 
на основу „тимочко-лужничке“ лингвокултурне зоне), такође ће бити предочени у 
нашој најављеној књизи Тајна порекла, као и у другим, мањим текстовима. У овом 
раду износимо само најопштије, прелиминарне назнаке и податке.

Поред осталог, основна намера је била да се и на плану (различитих) микро-
простора – и то на нивоу проучавања родова о чијем пореклу до пре коју годину 
готово ништа одређеније нисмо знали – детаљније укаже на слику међусобних 
односа различитих генетичких група, насеља и миграционих токова. Овим путем 
се – на релативно малом простору, који може да поседује одлична показна својства 
– додатно потврђује значај ДНК истраживања и прецизност примене генетичке 
анализе. Осим тога, уочене су и врло упућујуће назнаке које становништво овог 
подручја (како на нивоу хаплогрупа, тј, опште генетичке структуре, тако и на плану 
неких његових родова) повезују са различитим, другим деловима српског етничко-
етногенетског простора. 

Резултати нових етнолошко-генетичких истраживања сврљишког 
краја – општи контекст. Још нешто о главним предачким групацијама. Када 
говоримо о нашем репрезентативном узорку и непосредним истраживањима 
сврљишког краја, првенствено треба још једном нагласити да су проучавања ове 
области указала на доминацију предачких групација (хаплогрупа) које преовлађују 
код српског народа, односно – које су карактеристичне за српски етнички простор 
и с њим повезане оквире. Реч је о хаплогрупама I2a Dinaric и R1a, као типичним по-
казатељима словенског етничког присуства и словенског порекла. Такође, уочљи-
ва је и системски – мада у нешто мањој мери и донекле атипично – заступљена 
хаплогрупа E1b1b. Она је, када говоримо о просечним вредностима, најчешће на 
трећем (а понекад и на другом) месту присутна код Срба у општем смислу. Сис-
темска и доминантна заступљеност ове три хаплогрупе – уз првенство предачке 
групације I2a Dinaric – представљају и најуочљивије маркере српског генетичког и 
етногенетског присуства.
51  Уп. најпре резултате који су доступни на интернет-порталу Српски ДНК пројекат, у оквиру одговарајуће 

базе података и хаплотипова. 

И. Тодоровић Етнолошко-генетичка истраживања Србије – на примеру простора општине Сврљиг
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Превласт хаплогрупе I2a Dinaric, која је уједно и најуочљивија одлика срп-
ског етничко-етногенетског простора, на врло сличан начин забележена је и у 
сврљишком крају и код Срба у општим оквирима. Ово је посебно наглашено и 
кроз изразиту доминацију варијанте I2a Dinaric „југ“ (I2–PH908) чије је наглашено 
или системско присуство, најчешће, управо специфични додатни показатељ српске 
етногенезе у ужем смислу.52 

Хаплогрупа I2a Dinaric је пронађена код испитаника у великом броју села са-
времене сврљишке општине (односно у Тијовцу, Лозану, Извору, Белоињу, Гулија-
ну, Влахову; Галибабинцу, Плужини, Мерџелату, Шљивовику, Лабукову, Драинцу 
/ I2a Dinaric „југ“, као и у Ђуринцу, Бучуму, Преконоги, Манојлици и Сливју / I2a 
Dinaric „север“).53 Мада не тако као хаплогрупа I2a Dinaric, и присуство предачке 
групације R1a је у сврљишком крају уочено као широко распрострањено. Притом 
је и ова хаплогрупа, такође, подједнако и системски констатована како у источ-
ној (Рибаре, Гулијан, Округлица, Жељево) тако и у западној сврљишкој културној 
зони (Нишевац, где је уочено више различитих варијанти ове хаплогрупе, као и 
Лалинац, Сливје, Варош, Мерџелат). Према томе, у сврљишкој области – односно 
у обе њене културне зоне – видимо свеприсутну доминацију хаплогрупа које су у 
најужем смислу типичне за Србе и Словене.54 

52 Уп. Вукићевић и други 2021, 318-319.
53  Овде треба додати напомену да је реч о пореклу испитаника, тј. њиховим јасним предствама о пореклу, 

јер је велика већина узорака узета у самом граду Сврљигу, па су отуда у склопу наших свеобухватних 
истраживања ови испитаници посматрани у оквиру сврљишко-заплањске лингвокултурне зоне (коју је 
представљао Сврљиг, за разлику од тимочко-лужничке зоне, коју су представљале општине Књажевац и 
Зајечар, уз неке симболичне изузетке).

54  Узгред речено, по одговарајућим синтезама, „тампон-зона коју су Турци, како у хронологији бележи Р. 
Агатоновић, после косовске битке успоставили у областима између Ниша и Софије и у коју су укључили и 
Сврљиг, никако се не подудара са областима и територијом познатом у историји као 'Видинска кнежевина', 
која је настала много раније и која је такође обухватала и Сврљиг“ (Ђорђевић 1992, 88). Наиме, „као специ-
фичан облик државног организовања она се зачела још у XII веку у области западно од Видина“ и „настоја-
ла је да остане по страни од бугарских експанзионистичких планова и освајачких похода“ (Ђорђевић 1992, 
88). У складу с тим, „тако су видински владари (деспоти и кнезови) успели да оформе посебну државу на 
простору између реке Искар, на истоку, и Тимока, на западу, и да у њој, независно од бугарске државе, воде 
самосталну политику“ (Ђорђевић 1992, 88). Уз то, „они су били у пријатељским и родбинским односима 
са српским владарима, па су често прихватали и њихово протекторство и њихову врховну власт“, што је 
„било од изузетног значаја за српски живаљ у области Тимока, за Тимочане који су, иако одвојени од српске 
државе, у таквој видинској кнежевини били заштићени од бугаризације, па су сачували своју унутрашњу 
самосталност и своје народно српско обележје“ (Ђорђевић 1992, 88). Ово је „поготову користило Сврљи-
гу који се налазио у граничном делу видинске кнежевине и био у непосредној вези са српском државом 
и у периодима кад су га Бугари у ратним препадима отимали, а Турци у освајачким походима палили и 
рушили“ (Ђорђевић 1992, 88). Сврљиг је и у време турске власти „био потребан и као значајно војничко 
упориште на путу између Ниша и Видина и као стабилан економски ослонац у Видинском санџаку, којем 
је припадао“ (Ђорђевић 1992, 89). А када је реч о српском истоку у ширем смислу, познато је да су у XIV 
веку, односно пре судбоносног пораза од Турака на Марици 1371. године – у непосредној близини тромеђе 
садашње Бугарске, Грчке и (европске) Турске – разни простори данашње Бугарске улазили у састав српс-
ке државе, тј. територија којима су владали Срби. Или су, пак, ове територије биле подређене врховној 
српској власти, док су подручја данашње Северне Македоније и околних области (раније Јужне Србије) 
представљала језгро српске државе, односно простора српских земаља. Примера ради, већ српски краљ 
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И претходно помињана хаплогрупа E1b1b исто тако је уочена у више села 
сврљишке области (Околиште, Извор, Преконога; Давидовац, Шљивовик, Лабуко-
во), при чему је од значаја нагласити и да се међу овим хаплотиповима уочавају и 
неке особене варијанте, за које се чини да не припадају најприсутнијој подврсти 
E1b1b–V13. У ствари, утисак је да наведена околност (тј. присуство у источној 
Србији варијанти које можда нису E1b1b–V13, већ E1b1b–М123 и E1b1b–V22)55 
превасходно одговара ситуацији на нешто удаљенијем истоку или југу, почев од 
данашњег граничног државног појаса. 

Остале хаплогрупе и особености сврљишког краја. И присуство других ха-
плогрупа у сврљишком крају суштински одговара распоредима уобичајеним за 
српски просек, уз одређене локалне особености. Притом треба нагласити да су, у 
ствари, регионалне специфичности општа одлика и да се оне на различите начине 
испољавају у свим разматраним областима, тј. у свим основним лингвокултурним 
зонама српског етничког простора заједно са одговарајућим микро-просторима 
који их представљају у нашим (али и другим) истраживањима.  

Примера ради, хаплогрупе R1b (Бурдимо, Гулијан; Лалинац), J2b1 (Периш; 
Радмировац), G2a (Преконога, Бурдимо, Жељево), па и J2b2 (Округлица, Извор), 
J1 (Варош), I2–M223 (Жељево), у сврљишком крају су заступљене у приближно 
истој мери као и у другим деловима српског етничког простора, односно – у мери 
која је блиска „српском просеку“. Занимљиво је приметити и да се, на основу поје-
диних индиција тј. представа о пореклу, стиче утисак како хаплогрупе G2a и J2b2 
у сврљишки крај махом долазе са истока, односно са подручја Старе планине и 
околних области, као и да су претходно наведене хаплогрупе углавном заступљене 
управо у источној сврљишкој културној зони.56

 Када је, пак, реч о особеностима сврљишке области – уз поновљену напо-
мену да сви истраживани делови и лингвокултурне зоне српског етничког прос-
тора поседују одређене карактеристике које их издвајају у односу на друга под-
ручја – најпре треба нагласити изражено присуство хаплогрупе J2a. Поред осталог, 
њено разматрање је сложено јер је на овим просторима заступљена кроз различите 
варијанте са другачијим историјско-миграционим путевима и судбинама, иако је 
у просеку присутна код свега око 3% Срба. Међутим, у сврљишкој области ова 
предачка групација са својим различитим лозама прелази 10% присуства у окви-

Милутин је „унео Бугарску у своју владарску титулу“, што је посведочено и „у Милутиновом натпису 
уклесаном 1319. године у Цркви св. Николе у Барију“ (Узелац 2015, 218). Поводом сродне проблематике, 
о српским етнокултурним особинама на поменутим и њима блиским просторима в. у Цвијић 1966, рецимо 
стр. 472-474; Тодоровић 2018; Белић 1913; Ердељановић 1925; в. на пример и Лома 2010, 538. Када је реч 
о тзв. шопском подручју (данашње западне Бугарске) јасно је да су говори овог простора „ближи српском 
него бугарском језику“ (Лома 2010, 538). 

55  На питање да ли је то дефинитивно тако, одговор би могла да дају продубљенија генетичка истраживања. 
56  Наравно, овде је реч о наговештајима процеса који су везани за одређени микро-простор, па се на основу 

њих не би могли изводити општи закључци.
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ру репрезентативног узорка.57 Наведена хаплогрупа је, налик предачкој групацији 
R1a, значајно заступљена и у источној и у западној сврљишкој културној зони (Цр-
нољевица, Округлица, Извор, Тијовац; Нишевац, Грбавче, Шљивовик, Плужина, 
Лабуково, Мечи До), али уз додатну и важну напомену да су и у сврљишком крају 
примећене њене различите варијанте. Оне, заједно са забележеним представама о 
пореклу, по свему судећи указују на другачије миграционе путеве.58 

Осим претходног, посебну локалну сврљишку одлику представља и од-
суство хаплогрупе I1 међу до сада тестираним сврљишким испитаницима, што би 
се ипак – и поред, понекад и значајније, мањег процента ове предачке групације 
на српском истоку него на српском западу (мада тако, по свему судећи, није било 
током највећег дела средњег века) – могло сматрати случајношћу. Наиме, поменута 
хаплогрупа пронађена је код више испитаника који воде порекло из непосредне 
околине сврљишке општине (Шести Габар, Горња Каменица).59 (Узгред речено, у 
непосредној близини насеља сврљишке општине запажа се и додатно присуство 
родова који поседују хаплогрупу J2b1.60)

С друге стране, када је реч о хаплогрупи N2 (по ранијем обележавању – N1а), 
чињеница да је код испитаника тестираних у Сврљигу пронађена код само једног 
човека (Звијер; VIx/104|SG100), пореклом из околине Требиња, такође не одступа од 
очекиваног. Реч је, у ствари, о хаплогрупи која је у савременим околностима каракте-
ристична пре свега за западне „прекодринске“ и северне српске области,61 где се нам-
ножила у релативно новије време (донекле слично као и неке гране хаплогрупе I1).

Уместо општег закључка. Што се тиче других испитаника тестираних у 
Сврљигу током наших основних истраживања – који (у ближем и непосреднијем 
смислу) воде порекло из других српских крајева, изван сврљишке општине – међу 
њима је такође велики број, односно већина, оних који припадају хаплогрупи I2a 
Dinaric, уз изражену превласт њене „јужне“ варијанте62 у односу на „северну“.63 

57  Тачније, хаплогрупа Ј2а је у репрезентативном узорку истраживачке зоне V/2 присутна са 12,50%. Ком-
плетне табеле са свим испитаницима тестираним у сврљишкој општини и источној Србији, са њиховим 
целовитим хаплотиповима, биће изнете и додатно анализиране у нашој обимној студији Тајна порекла и 
другим текстовима. 

58  Однос континуитета и случајности (везане за предочени микро-просторни контекст присуства наведене 
хаплогрупе) у овом конкретном случају требало би да подробније размотре додатна истраживања.

59  Када је реч о нашем основном истраживању, в. резултат Виденовића (VIb/56|SM34) – тестираног у 
Сремској Митровици, а пореклом из места Шести Габар / Књажевац – као и хаплотип Радосављевића 
(V/3/222|KN25) из Горње Каменице / Књажевац.  

60  Живић (V/2/193|SG193) из Мирановачке Куле / Бела Паланка; Богосављевић (VIb/70|SG98) са недовољно 
јасном представом о пореклу.

61  У зони VIx (српски запад) хаплогрупа N1a je код Срба присутна са 6,52%, а слични проценти су забележе-
ни и у војвођанској зони – 5%.

62  Гавриловић (V/2/123|SG23) из места Грнчар / Бабушница; Илић (V/2/130|SG30) из насеља Жлне / 
Књажевац; Савић (V/2/149|SG49) из Старе Божурне / Житорађа; Милосављевић (V/2/192|SG92) из Белог 
Потока / Књажевац; Петровић (V/2/168|SG68) из Горњег Села / Призрен.

63  Обрадовић (VIb/69|SG97) из околине Блаца (Џепница), по предању од рода који потиче са Пештера; 
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Узимајући све ово у обзир, али још више и на основу других резултата из источне 
Србије, видимо да је и у ближој околини Сврљига, као и у целој призренско-ти-
мочкој лингвокултурној зони, ситуација углавном суштински слична оној која је 
забележена у сврљишкој општини, уз превласт хаплогрупе I2a Dinaric. Међутим, 
као што смо претходно видели, важно је истаћи да значајни аспекти опште гене-
тичко-генеалошке структуре становништва сврљишке области – почев од наглаше-
не доминације како предачке групације I2a Dinaric тако и њене „јужне“ варијанте 
I2–PH908 – посебно изражено упућују на типичну припадност српском етносу и 
његовој базичној генетици. Штавише, у овом смислу је тешко наћи бољи пример 
управо од становништва сврљишког краја. 

У већој или мањој мери слично је свуда где живе идентитетски и етногенет-
ски Срби,64 тако да је и западно од Дрине постотак хаплогрупе I2a Dinaric сличан 
као у сврљишкој општини и источној Србији у ширем смислу.65 Све у свему, резул-
тати наших истраживања непосредно упућују како на преовлађујуће словенско по-
рекло тако и на значајну генетичку сродност и хомогеност српског становништва, 
од крајњег истока до крајњег запада.

Петровић (VIb/71|SG99) пореклом из Рутевца / Алексинац.
64  Уз проценте који варирају, али уз стабилну превласт хаплогрупе I2a Dinaric (углавном у распону између 

50% и 25%), и општи распоред најзаступљенијих хаплогрупа најчешће се понавља. 
65  Такође треба приметити и да се превласт хаплогрупе I2a Dinaric, мада не у процентима који су забележе-

ни у источној Србији, наставља и дуж тзв. шопске етнокултурне зоне у данашњој Бугарској (уп. рецимо 
материјал који је доступан – и веома илустративан када се раздвоје различите области у склопу дотичног 
општег узорка – на основу истраживања Karachanak et al. 2013), односно све до традиционалне границе 
екавских и јакавских говора, углавном омеђене подручјем око река Искар (прецизније Вид / Вит) и Места. 
Истовремено, ово је и област у којој су Ј. Цвијић и други аутори уочавали доминацију различитих српских 
етнокултурних и језичких особина (в. Цвијић 1966, 562, 472-474, 522; Белић 1913, в. рецимо стр. 41; Тодо-
ровић 2015, 445-448). У сродном контексту в. овде и Степић 2001, 269; Маројевић 2000, 18-19 и даље, 7, 
12-14, 39; Стојанчевић 1995, 143, 235-236, 241-243 итд.; Тодоровић 2018. 
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ETHNOLOGICAL AND GENETIC RESEARCH OF SERBIA
– ON THE EXAMPLE OF THE AREA OF THE MUNICIPALITY OF SVRLJIG

The text presents new ethnological-genetic researches in the Svrljig area. These 
were carried out within the framework of broader multidisciplinary studies on the Re-
public of Serbia and the Serbian ethnic area. The results obtained reveal facts and proc-
esses about which very little was known before the use of DNA analysis. Herein, at-
tention is drawn – apart from the selected results – to various possibilities, researched 
micro-places, dimensions and examples in connection with the latest studies. The avail-
able facts point to the predominant Slavic origin as well as the obvious kinship and great 
homogeneity of the Serbian population from the far east to the far west of the central 
Serbian ethnic area. The basic features of the genetics of the Svrljig population are typi-
cal for Serbs.
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