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Nај јед но став ни ја фор му ла за раз вој др жа ве и дру штва у исто-
ри ји, по ли ти ко ло ги ји и уоп ште у дру штве ним на у ка ма гла си 

да на род ко ји по шту је ис ку ства, успо ме не и по у ке сво јих пре да ка 
ујед но по шту је и сво је по том ке. Ова кво ли не ар но схва та ње исто-
ри је у са гле да ва њу ге о по ли тич ке по зи ци је Ср би је и др жа во твор-
но сти и (дис)кон ти ну и те та ње ног на ци о нал ног иден ти те та по треб-
но је на по чет ку два де сет и пр вог ве ка ра ди успе шног од ре ђи ва ња 
смер ни ца за да љи раз вој др жа ве и дру штва у Ср би ји у бу дућ но сти. 
Оно је по треб но и због чи ње ни це да је Ср би ја јед на од рет ких др-
жа ва чи је су над ле жне ин сти ту ци је до зво ли ле да не ки од ње них 
нај ва жни јих кул тур но-исто риј ских спо ме ни ка и ка ме на-те ме ља ца 
ње ног на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та за ра сту у ко ров или 
се пре тво ре у јав не ну жни ке.1) Узро ци за то не кри ју се са мо у не-
по вољ ној ге о по ли тич кој по зи ци ји Ср би је, не го и у не га тив ној се-
лек ци ји у ства ра њу по ли тич ке и кул тур не ели те ко ја је тре ба ло да 
од ре ђу је и об ли ку је смер ни це на ци о нал ног иден ти те та у Ср би ји од 
пр ве по ло ви не де вет на е стог ве ка до да нас.

Иден ти тет на ци је за сни ва се на те ме љу ње не тра ди ци је, исто-
ри је, ре ли ги је, је зи ка, дру штве них од но са, на ци о нал них по ли тич-
ких, кул тур них, еко ном ских ин сти ту ци ја, оби ча ја, ет нич ког по ре-
кла, те ри то ри ја, итд. Ет нич ке гру пе и ет нич ки иден ти те ти су по 
свом по стан ку ста ри је исто риј ске по ја ве од на ци је као це ло ви те 
на ци о нал не за јед ни це и од на ци о нал них иден ти те та као ма сов них 
ко лек ти ви те та ко ји се из гра ђу ју у епо хи Мо дер не и мо дер ног дру-
штва.2) Ако при хва ти мо де фи ни ци ју да се ет нич ки и на ци о нал ни 

1) D. N. Pe tro vić,„Ume sto Sa vi ne ku će stoč na pi ja ca“, Vestionline, 24. 07. 2011., http://www.
ve sti-on li ne.com/Ve sti/Sr bi ja/152726/; Тан југ,“Цр ква у Са мо дре жи по но во пре тво ре на у 
јав ни то а лет“ Политика, 10/06/2011., Бе о град, http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Hro ni ka/Cr-
kva-u-Sa mo dre zi-po no vo-pre tvo re na-u-jav ni-to a let.lt.html; Блиц, http://www.blic.rs/Ve sti/
Hro ni ka/259294/Cr kva-u-Sa mo dre zi-po no vo-pre tvo re na-u-jav ni-to a let; „Цр ква Са мо дре-
жа“, http://sr.wi ki pe dia.org/sr-el/Са мо дре жа

2) Pe tar Ko ru nić, „Na ci ja и na ci o nal ni iden ti tet“, Zgodovinskičasopis57, 2003, 163-208, Lju-
blja na, 2003: Аутор по ла зи од по став ки да су пр во бит не ет нич ке за јед ни це или ет ни је 
це ло ви те ет нич ке/људ ске за јед ни це уте ме ље не на за јед ни штву ет но са, осо би тим вред-
но сти ма и исто риј ском кон ти ну и те ту и да има ју осо би ту ет нич ку свест (иден ти тет) и 
име под ко јим се пре по зна ју (ет но ним), и у чи јем са ста ву мо гу да се на ла зе суб-ет ни је 
и су бет нич ке гру пе ко је де ле ње не те мељ не вред но сти и зна чај ке. 
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иден ти тет из гра ђу ју као ре зул тат „про хо да ен ти те та“,3) он да на 
при ме ру из град ње ет нич ког и на ци о нал ног иден ти те та др жа ве Ср-
би је уоча ва мо да су глав не од ред ни це на ци о нал ног иден ти те та у 
Ср би ји по че ле про це сом за сни ва ња срп ских кне же ви на ко је су ус-
по ста ви ле др жав ну кан це ла ри ју, ин сти ту ци је уре ђе ња дру штва, 
ди пло мат ске од но се и дру ге атри бу те др жа во твор но сти у ра ном 
сред њем ве ку. Ус по ста вља њу пр вих срп ских кне же ви на, а ка сни је 
и пр ве срп ске сред њо ве ков не ди на сти је Не ма њић, прет хо ди ле су 
ви ше ве ков не се о бе по је ди них гру па и пле ме на Ср ба са јед не те ри-
то ри је на дру гу и бор бе за осва ја ње, пре жи вља ва ње, од бра ну те ри-
то ри ја и ства ра ње усло ва за ус по ста вља ње др жа во твор но сти. У 
сре ди шњем де лу Бал кан ског по лу о стр ва на те ри то ри ји ко ја им је 
од го ва ра ла по сво јим ге о мор фо ло шким и кли мат ским од ред ни ца-
ма, Ср би су ин сти ту ци јал но озна чи ли и озва ни чи ли ту те ри то ри ју 
као др жав ну и дру штве ну за јед ни цу ко ја им је пру жа ла ка ко дру-
штве ну та ко и по је ди нач ну он то ло шку си гур ност, уто чи ште и ин-
спи ра ци ју за да љи ви ше ве ков ни раз вој дру штва и др жа ве и све оно 
што је др жав на за јед ни ца као об лик ко лек тив ног удру жи ва ња мо-
гла да им омо гу ћи као на ро ду и по је дин ци ма. При то ме по је ди ни 
пе ри о ди у кон ти ну и те ту те др жав не за јед ни це до жи ве ли су, по сма-
тра но из ли не ар ног исто риј ског гле ди шта, сво је вр хун це у три на е-
стом ве ку ка да је пр ви срп ски ар хи е пи скоп и уте ме љи вач срп ског 
пра ва Раст ко Не ма њић (1169/1174-1236.), по зна ти ји као Све ти Са-
ва, по чео да ши ри пи сме ност и ду хов ност, мир и еко ном ски раз вој 
по зе мљи и по одо бре њу та да шњег рим ског ду хов ног по гла ва ра 
Па пе и ви зан тиј ског ца ра и ва се љен ског па три јар ха до био епи тет 
„са мо др жац“ у зва нич ним до ку мен ти ма, што је био до сло ван пре-
вод ви зан тиј ског цар ског епи те та „ав то кра тор“. Ти ме је и зва нич но 
би ла по твр ђе на не за ви сност Ср би је као др жа ве у ме ђу на род ном 
окру же њу. Све ти Са ва је осно вао и срп ску пра во слав ну ауто ке фал-
ну цр кву и ар хи е пи ско пи ју и по ста вио те ме ље прав ним на у ка ма у 
др жа ви об ја вљи ва њем основ ног прав ног ко дек са срп ске цр кве Но
моканонили КрмчијаСветогСаве, ко ји је у исто вре ме „по Бож јем 
пра ву“ био и вр хов ни за кон сред њо ве ков не срп ске др жа ве.4) Цр кве-
ни до ку мен ти, ста ро сла вен ска пре ве де на или ори ги нал на књи жев-
ност де се тог, је да на е стог и два на е стог ве ка од и гра ли су не са мо 

3) Ibid:„Про ход ен ти те та“кроз си стем иден ти те та „дру го га“ чи ја је око ли на (дру ги иден-
ти те ти, вред но сти и си сте ми) увек ком плек сни ја од иден ти те та „пр во га“

4) Си ма Ћир ко вић,Историја Срба, Књига прва, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1981, стр. 322, ци ти ра ју ћи С.Тро иц ки, Р. Н. Ша пов
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пре суд ну уло гу у еван ге ли за ци ји, не го и у укуп ном по гле ду на 
есте ти ку, по е ти ку и чи тав по глед на умет ност, те на раз вој дру-
штве них од но са и све сти у сред њо ве ков ној Ср би ји.5) Уз то, у др жа-
ви су по сто ја ли те ри то ри јал ни об ли ци на род не са мо у пра ве и де-
цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, кра ји шта, се ла, гра до ви са до де ље-
ним ауто ном ним пра ви ма), као и ће лиј ски об ли ци ко лек тив ног 
жи во та на ро да са сво јим уста ље ним пра ви ма и оби ча ји ма де мо-
крат ске упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге) и уза јам но сти. Вре ме ном 
су се, у жу па ма ис пре се ца ној сред њо ве ков ној Ср би ји, фор ми ра ле 
ин сти ту ци је жуп ских и се о ских збо ро ва, или „збо ро ва се ба ра“, и 
др жав них са бо ра. За те са мо у прав не фор ме би ло је ка рак те ри стич-
но да су би ле по сте пе но под вр га ва не ауто ри те ту цен трал не по ли-
тич ке вла сти, од но сно ка ко је ја ча ла по ли тич ка и вој на власт та ко 
је цен трал на власт по ве ра ва ла глав не управ не и суд ске функ ци је 
др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте ли ни ма, од но сно овла шће ним но-
си о ци ма хи је рар хиј ске фе у дал не вла сти.6) Ме ђу тим, је дан та кав ус-
по ста вље ни ет нич ки и на ци о нал ни иден ти тет Ср би је од кра ја че-
тр на е стог ве ка па на да ље на сил но је пре ки нуо пе ри од ото ман ске 
тур ске ко ло ни за ци је те ри то ри је Ср би је. По че так ко ло ни за ци је Ср-
би је у том пе ри о ду вре мен ски се по ду да ра са пе ри о дом ин тен зив-
ног еко ном ског и кул тур ног раз во ја нај моћ ни јих европ ских др жа-
ва, из град ње и над град ње њи хо вих на ци о нал них иден ти те та и кул-
тур них, еко ном ских и по ли тич ких ка па ци те та, а по не ке ме ђу тим 
др жа ва ма су и те ри то ри јал но про ши ри ва ле сво је гра ни це. Пе ри од 
ин тен зив ног раз во ја по је ди них европ ских др жа ва у сред њем ве ку 
био је пред у слов да оне од осам на е стог ве ка на да ље поч ну да из-
гра ђу ју мо дер не гра ђан ске др жа ве и на ци је. За раз ли ку од тих раз-
ви је них европ ских др жа ва, про цес из град ње Ср би је као мо дер не 

5) Bo ris Mi lo sa vlje vić, „Ba sic Phi lo sop hi cal texts in Me di e val Ser bia“, Balcanica,  XXX-
IX (2008/2009), Бал ка но ло шки ин сти тут, СА НУ, Бе о град: http://www.scribd.com/
doc/50118164/Bal ca ni ca-XXXIX-2008: У Ср би ји у до ба Не ма њи ћа и де спо та Сте фа на 
Ла за ре ви ћа по пу лар ни тек сто ви ме ђу пи сме ним љу ди би ла су де ла „му дрих Хе ле на“ 
и за хва љу ју ћи ко лек ци ја ма из ре ка „му дрих љу ди“ и фи ло зо фа (gnomae,melissae) по-
ста ја ла су по пу лар на и ме ђу дру гим сло је ви ма сред њо ве ков ног дру штва Ср би је. По-
себ но по пу лар на су би ла де ла и из ре ке Пи та го ре ја ца, Пла то на ца, Сто и ка, Епи ку ре ја ца, 
од но сно Со кра та, Пи та го ре, Де мо кри та, Епик те та, Плу тар ха, Еури пи да, Ме нан де ра и 
дру гих ан тич ких фи ло зо фа и на уч ни ка.О то ме ви де тиСи ма Ћир ко вић,ИсторијаСр
ба, стр. 218-220, стр. 226, стр. 292; 301, ци ти ра ју ћи Остро гор ски, Автократориса
модржац, Глас 141-148 (Са бра на де ла IV), 323-327;Ста но је Ста но је вић,СветиСава,
Хе рес, Бе о град, 1998. (фо то тип ско из да ње из 1935. ); СаваНемањић–СветиСава,
историјаипредање, СА НУ, Бе о град, 1976.; Ан дра Га ври ло вић, СветиСава–преглед
животаирада, Би о граф ски по ку шај, Бе о град, 1900. 

6) Пе тар Ма тић,“Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, 
2006, vol. 5, iss. 3, стр.395
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на ци је и др жа ве у до ба вла да ви не Ми ло ша Те о до ро ви ћа, по зна ти-
јег као Ми ло ша Обре но ви ћа ((1780-1860.) у де вет на е стом ве ку 
(вла дао од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. го ди не) по чео је и од-
ви јао се па ра лел но са још увек ва же ћим тур ским ото ман ским ко ло-
ни јал ним по ли тич ким си сте мом ко ји је био на мет нут Ср би ји кра-
јем че тр на е стог ве ка и ко ји је то ком де вет на е стог ве ка још увек био 
на сна зи. При то ме, на по чет ку де вет на е стог ве ка Ср би ја је ус по-
ста вља на као мо дер на гра ђан ска др жа ва на на чин да је по кре та ча и 
глав ног бор ца за осло бо ђе ње Ср би је од та да шње ото ман ске тур ске 
вла сти вој ско во ђу Ђор ђа „Ка ра ђор ђа“ Пе тро ви ћа (c.1762–1817.) 
из дао Ми лош Обре но вић у са рад њи са ло кал ним тур ским вла да-
ром и дао да се уби је, а за тим до био ти ту лу кне за у зе мљи под па-
тро на том ко ло ни за то ра. Тај до га ђај био је пре се дан не са мо у до та-
да шњој исто ри ји ра то ва ња у Ср би ји, не го и у до та да шњем уста ље-
ном оп ште при хва ће ном кул тур ном обра сцу ели та и на ро да у Ср би-
ји и у мно гим зе мља ма у све ту.  Мо же се ре ћи да је та кав на чин 
до ла ска на власт и да ље вла да ви не Ми ло ша Обре но ви ћа озна чио 
уки да ње ра ни јег ви ше ве ков ног си сте ма дру штве них нор ма тив них 
вред но сти у Ср би ји уста ље ног од вре ме на за сни ва ња пр вих срп-
ских кне же ви на до вре ме на вла да ви не ди на сти је Не ма њић. Та кав 
пре кид ра ни јег тра ди ци о нал ног кул тур ног обра сца у срп ској др жа-
ви и дру штву у пр вој по ло ви ни де вет на е стог ве ка да ље је про у зро-
ко вао ви ше де це ниј ску не га тив ну се лек ци ју у из град њи и функ ци о-
ни са њу др жав ног апа ра та и упо ре до с тим и уру ша ва ње не ких тра-
ди ци о нал них не зва нич них на род них и зва нич них по ли тич ких и 
еко ном ских ин сти ту ци ја у зе мљи. Као по сле ди ца та кве по ли ти ке, 
упр кос ка сни јим по је ди ним успе шним по вр шин ским ре зул та ти ма 
из град ње и над град ње по ли тич ко-ле ги тим ног си сте ма др жа во-
твор но сти Ср би је као мо дер не на ци је и др жа ве то ком де вет на е стог 
ве ка, усле ди ло је и уру ша ва ње до та да шњих го то во свих ва жних 
еле ме на та на ци о нал ног иден ти те та, што је оста ви ло тра га и осе ћа 
се и дан-да нас у по ли тич ком и дру штве ном жи во ту Ср би је. Ако се 
про у че исто риј ски прин ци пи раз во ја др жав но сти и глав не од ред-
ни це на ци о нал ног иден ти те та Ср би је кроз исто риј ске епо хе од пр-
вих за бе ле же них тра го ва људ ских за јед ни ца на те ри то ри ји Ср би је 
до да нас, до ла зи се до за кључ ка да су не ки пре лом ни исто риј ски 
до га ђа ји од вре ме на за сни ва ња ет но ге не зе Ср ба до да нас би ли за-
сни ва ње пр вих срп ских кне же ви на на Бал кан ском по лу о стр ву, за-
сни ва ње др жа ве Ср би је под ди на сти јом Не ма њић и ауто ке фал не 
цр кве, пи сме но сти и оста лих ка ме на-те ме ља ца на ци о нал ног иден-
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ти те та у том пе ри о ду, за тим ко ло ни за ци ја Ср би је од че тр на е стог до 
два де се тог ве ка, за сни ва ње мо дер не гра ђан ске Ср би је у де вет на е-
стом ве ку ко ји се од ви јао упо ре до са сла бље њем тра ди ци о нал них 
ин сти ту ци ја Ср би је, све до ства ра ња Ју го сла ви је у два де се том ве-
ку, гу бље ња еле ме на та не за ви сно сти Ср би је и ства ра ња дру штве-
ног и по ли тич ког си сте ма ко ји ду го роч но ни је по го до вао одр жа ва-
њу ње ног на ци о нал ног иден ти те та. Са слич ним про бле ми ма као 
што га има Ср би ја су о ча ва ле су се го то во све др жа ве у ње ном окру-
же њу, што је у ге о по ли тич ком по гле ду по ка за ло да је те ри то ри јом 
и ста нов ни штвом ма лим на ци ја ма и др жа ва ма на овим про сто ри ма 
вр ло те шко про на ћи од го ва ра ју ће по ли тич ке ме ха ни зме ко ји би им 
омо гу ћи ли ду го роч но и свр сис ход но одр жа ва ње на ци о нал них и 
кул тур них иден ти те та. Иако је кроз исто ри ју ге не рал но до ка за на 
сла бост ма њих др жа ва да са чу ва ју сво је на ци о нал не иден ти те те у 
про це су и мир них и не мир них ме ђу на род них ин те гра ци ја, на при-
ме ру Ср би је уоча ва се да су тур бу лент ни по ли тич ки до га ђа ји и 
уки да ње до та да ва же ћег кул тур ног обра сца дру штве них нор ма-
тив них вред но сти на уну тра шњој сце ни Ср би је у пр вој по ло ви ни 
де вет на е стог ве ка би ли је дан пре ло ман тре ну так у не га тив ном 
сми слу ко ји је од ре дио суд би ну на ци о нал ног и кул тур ног иден ти-
те та мо дер не гра ђан ске Ср би је.

ЗАСНИВАЊЕНАЦИОНА
ОДПРАИСТОРИЈСКЕДОАНТИЧКЕСРБИЈЕ

Да би се де фи ни са ло ства ра ње на ци о нал ног и кул тур ног иден-
ти те та Ср би је кроз исто ри ју по треб но је да се ана ли зи ра ју пр ви 
тра го ви у про це су исто риј ске иден ти фи ка ци је и кон струк ци је на-
ци о нал ног иден ти те та Србa. Зна чај не кли мат ске, ге о фи зич ке и 
мор фо ло шке про ме не ко је су се од и гра ле у пра и сто риј ском ба кар-
ном, брон за ном и гво зде ном исто риј ском до бу по кре ну ле су про-
цес ду го трај них се о ба пра и сто риј ских људ ских за јед ни ца и пра и-
сто риј ских жи во ти ња у пе ри о ду од 35.000 до 12.000 го ди не пре 
Хри ста. У том пе ри о ду су због кли мат ских не по го да, бо ле сти и по-
тра ге за хра ном и те ри то ри јом про ход ним пу те ви ма дуж евро а зиј-
ског про сто ра по че ле да се кре ћу мно го број не гру пе љу ди и да на-
се ља ва ју од ре ђе на ге о граф ска под руч ја. Та ко је до шло до пр вих 
ве ли ких се о ба на ро да из ле сних сте па око ре ка, мо ра и је зе ра у 
Ази ји и ис точ ној Евро пи пре ко ле сних зо на  као ши ро ких пу те ва 



стр:3567.

- 41 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2011год.(XXIII)Xvol=29

об ра слих тун дром и тај гом пре ма ис то ку у ма њем оби му и пре ма 
се ве ро за па ду, за па ду и ју гу европ ског кон ти нен та у ве ћем оби му.7) 
Пре ма Би бли ји и оста лим древ ним свет ским све тим књи га ма и 
пре да њи ма не ко ли ко хи ља да го ди на пре Хри ста љу ди ни су би ли 
по де ље ни на ра се. На осно ву за пи са о Ве ли ком По то пу у Пр вој 
књи зи Мој си је вој у Ста ром За ве ту у Би бли ји,Епа о Гил га ме шу, 
ста рих вед ских, ме со по та миј ских, ан тич ких, по ли не зиј ских, ки не-
ских, ју жно а ме рич ких, се вер но а ме рич ких и мно гих дру гих свет-
ских за пи са, ми то ва и усме них пре да ња о ве ли ким по пла ва ма у 
Ин ди ји и у За пад ној Ази ји где су љу ди жи ве ли по сле из град ње Ва-
ви лон ске ку ле8) по је ди ни на уч ни ци су по ве за ли древ не на ро де 
Анар са ни, Ср бин да и древ на сар мат ска и скит ска пле ме на ко ја су 
жи ве ли у до ли ни ве ли ких ин диј ских ре ка са не ки ма од на ро да опи-
са них у тим спи си ма. По је ди ни ан тро по ло зи и исто ри ча ри, сан-
скри то ло зина осно ву про у ча ва ња древ ног спи са РигВеда и оста-
лих древ них све тих ин диј ских за пи са из пе ри о да од не ко ли ко хи-
ља да го ди на пре но ве ере и на осно ву то по но ма сти ке на под руч ју 
да на шње Ин ди је уочи ли су мно штво то по ни ма са из ра зом „Срб“ 
или „Ср би“ и ети мо ло шку исто вет ност или слич ност из ме ђу мно-
штва ре чи ко је озна ча ва ју по ро ди цу, род би ну и род бин ску и дру-
штве ну хи је рар хи ју у ста ром сан скрит ском и срп ском је зи ку.9) То-

7) Dra go slav Sre jo vić, „Kul tu re sta ri jeg i sred njeg ka me nog do ba na tlu Sr bi je“, Istorijasrp
skognarodaI, Srp ska knji žev na za dru ga, Be o grad, 1994., http://www.rast ko.rs/ar he o lo gi ja/
sre jo vic/dsre jo vic-pa le o lit.html и Дра ган Бо снић, Србијанаизвору, Ин тер си стем, Бе о-
град, 2007, стр. 28-38: У том ду гом вре мен ском пе ри о ду древ не људ ске за јед ни це, ма-
му ти и дру ге пра и сто риј ске жи во ти ње кре та ли су се из ле сних сте па ре ка Дон и Вол га 
и дру гих ре ка и при то ка око Ка спиј ског, Бај кал ског је зе ра, Цр ног и Азов ског мо ра и 
кав ка ских пла ни на у да на шњој Ру си ји пре ко ле сних зо на  као ши ро ких пу те ва об ра-
слих тун дром и тај гом пре ма сред њој Евро пи, кар пат ским и ро доп ским пла ни на ма, 
па нон ској ни зи ји и да ље пре ма ду би ни европ ског кон ти нен та. Обим, ин тен зи тет и бр-
зи на се о ба ових пра ста рих људ ских за јед ни ца мо гу да се об ја сне спе ци ја ли за ци јом тих 
за јед ни ца у груп ном ло ву на ма му те и оста ле пра и сто риј ске жи во ти ње у че му оне ни су 
има ле прем ца на под руч ју та да шње Евро пе.

8) John C. Whit comb Jr.. He nry M. Mor ris,TheGenesisFlood:TheBiblicalRecordandIts
ScientificImplications Ba ker Pub Gro up, 1979

9) Аrthur Ant hony McDo nell,  APracticalSanscritDictionary,  Di gi tal Dic ti o na ri es of So-
uth Asia, p. 351, http://dsal.uc hi ca go.edu/cgi-bin/ro ma dict.pl?qu ery=su rabh&dis play=sim-
ple&ta ble=mac do nell;  Po korny, http://in do-euro pean.in fo/po korny-etymo logy-dic ti o nary/
word/eng/swal low; Emi le Bur no uff, Essai sur leVeda, Pa ris, 1863.; Алек сан дар Фо мич 
Вељт ман,АтилаиРусијаIVиVвека, http://www.scribd.com/doc/8123521/-IV-V-; Lo renz 
Su ro wi ec ki, ÜberdieAbkunftderSlawennachLorenzSurowiecki, 1828; Х. Шу стер-Шевц 
[H. Schu ster-Šewc]Порекло и исто ри ја ет но ни ма Serb , “Лу жич ки Ср бин”, http://www.
rast ko.rs/rast ko-lu/je zik/hsu ster-sr bin.html; Дра шко Шће кић, СорабиИсториопис, Сфа-
ри ос - Ти мор, Бе о град-Под го ри ца, 1994.: У РигВедии дру гим ста рим вед ским за пи си-
ма за бе ле жен је као је дан од во ђа на ро да Ср бин да и тај из раз се по на вља и као из раз за 
ве ћу ску пи ну на ро да Ср бин да, а из ра зи као „сербх“, „су раб хи“ и дру ге ре чи сан скрит-
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по но ма сти ка из под руч ја до ли на ре ка Инд и Ганг, Кав ка за, Ка спиј-
ског је зе ра, Цр ног мо ра (ба зе на ре ке Вол ге), Кар па та, Ро до па, до-
ли на ре ка Нил, Ти грис и Еуфрат и Грч ке, се вер не при бал тич ке, 
сред ње и се ве ро за пад не Евро пе и обла сти По ду на вља и ју жног 
пла нин ског ма си ва на да на шњој те ри то ри ји Ср би је, као и ар хе о ло-
шки на ла зи, ети мо ло шки тра го ви у древ ним је зи ци ма с ових про-
сто ра, ан тро по ло шки и ет но граф ски еле мен ти, кул тур ни оби ча ји и 
за пи си ан тич ких грч ких и рим ских, ви зан тиј ских и оста лих исто-
ри ча ра за и ста све до че о по сто ја њу древ ног и по пу ла ци о но ве ли ког 
на ро да Ср би, Сер би, Се би, Се ри, Се ра би, Сор би, Сјар би, Си би ри, 
Си бри ни, Со ра би, Зор би, Сер блои, Са би ри, Са би ни, Сар бе ни, Су-
е би, Сур би, Су ри, Сер ви, Сер ди, Сар ди (Ар ди), Со ро ба ти, Са ро ма-
ти, Сар ма ти, Сор ди, Сор ди ски, Сер да ни, Ски ти и Скла ви ни, ка ко 
су све би ли озна ча ва ни,  на овим про сто ри ма.10) Пре ма Ста ром За-
ве ту у Би бли ји, Но је, ње го ва же на, три си на Сим, Хам и Ја фет и 
жи во ти ње су у бар ци пре жи ве ли Ве ли ки по топ у око ли ни кав ка ске 
пла ни не Ара рат крај Ка спиј ског мо ра и по том ци Но ји них си но ва 
су би ли по де ље ни на ге не а ло шко ста бло на ро да на се ље них по раз-
ли чи тим кра је ви ма све та. Пре ма тим пре да њи ма, као и пре ма Хро-
ни ка ма Ле то пи сца Не сто ра Ки јев ског Повест времених љет из 
два на е стог ве ка Си мо ви си но ви су оти шли на ис точ ну стра ну, Ха-
мо ви си но ви на ју жну, а Ја фе то ви на за пад и се вер не стра не. Та ко-

ског је зи ка озна ча ва ју у не ко ли ко из ве де ни ца „во ђу“, „хра брог, сло бод ног, од ва жног 
чо ве ка“, „на род исте кр ви“ или „страх од Бо га“. У ру ском и срод ним ин до е вроп ским 
је зи ци ма про и за шлим из сан скрит ског је зи ка пре фикс или из раз „Срб“, „Ср бин“ и „Ср-
би“ пре во де се као из раз „ве ли ки на род исте кр ви и је зи ка“, од но сно као  име ни це 
„род“, „по ро ди ца“, , „брат“, „бра ћа“, „свој та“, „при ја тељ“, „рат ник“, „вој ник“, “ју нак“, 
„го спо дар“, „си ла“, за тим гла го ли „ср ка ти, гу та ти (мај чи но мле ко)“, при де ви „мо ћан“, 
„сло бо дан“, „од ва жан“ и слич но. Лин гив сти су про на шли слич но сти и у не ким ре чи ма 
срп ског и древ ног пер сиј ског, је вреј ског, јер мен ског, грч ког, ла тин ског, келт ског и гер-
ман ског је зи ка.

10) Ma vro Or bi ni, Kraljevstvo Slavena, http://www.za sve.net/bi bli o te ka/slo ve ni/Kra ljev-
stvo%20Slo ve na.pdf:У ту те о ри ју укла па ју се и за пи си исто ри ча ра Ма вра Ор би ни ја ко-
ји је у сво јој књи зи КраљевствоСловена 1601. го ди не пи сао да су Ср би и оста ли Сла-
вја ни би ли по ре клом од Но је ва си на Ја фе та и да су на се ља ва ли две сто ти не по кра ји на 
од Ази је до Евро пе или исто ри ча ра Јо ва на Ра ји ћа ко ји је пи сао да су стра ни исто ри ча ри 
срп ско име из ве ли из име на ре ке Зе брис (или Се брис, Сер би ца) ко ја те че из ме ђу ре-
ка Еуфрат и Ти грис. Та ко ђе ви де ти „О по ре клу име на Ср бин“, http://www.filg.uj.edu.
pl/~wwwip/post ju go/texts_dis play.php?id=436; Re lja No va ko vić, SrbiimeSrbikrozvreme
iprostor, IPA Mi ro slav, Be o grad, 1993, Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек, Van da li-
ja, Be o grad. 2008; Јо ван Де ре тић, АнтичкаСрбија, Те ме рин, Ср би ја, 2000; Ни ко Жу па-
нић,СрбиПлинијаиПтоломеја, Збор ник ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви ји ћу, Др жав на 
штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924; Мо мир Јо вић, Срби
преСрба, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi-Pre-Sr ba; Гво зден Ву-
ка ши но вић, КорнелијеТацитоСрбима, http://www.scribd.com/doc/56281028/2008-Kor-
ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-Vu ka ši no vić
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ђе пре ма Рускојхроници ки јев ског ле то пи сца Не сто ра Ча сног11) и 
пре ма ста рој че шкој Далимилскојхроници12) сло вен ски на ро ди, од-
но сно Иљур ци, (Или ри и Лу хи та ји, тј. Лу ги и Ле хи), ме ђу њи ма 
Мо рав ци, Че си, Хр ва ти (Бе ли Хо ру та ни) и  «Serebъ» (Ср би) спа да-
ју у ин до е вроп ске на ро де ко ји по ти чу од пле ме на Но ји ног си на 
Ја фе та. Пре ма за пи си ма ле то пи са ца и хро ни ча ра Те о фа на Ис по-
вед ни ка (c.758–817) и Не сто ра Ча сног Ки јев ског (1056-1114.) ста-
ри Ср би као је дан од на ро да по то ма ка Но је вог си на Ја фе та су у 
сво јим се о ба ма до шли из зе мље „Се нар“ (Ме зо по та ми је) у до ли ну 
ре ке Ду нав, или у до ли ну ре ке Ис тар или Фижн, ка ко су Ду нав на-
зи ва ли хро ни ча ри из вре ме на вла да ви не Рим ског цар ства.13)У по-
чет ни па ра ме тар про у ча ва ња пра по стој би не Ср ба и то ка њи хо вих 
ду го трај них се о ба на под руч је да на шње Ср би је укла па се слич ност 
ет ни ку ма, лич них име на и пре зи ме на, ре чи ко је озна ча ва ју по ро-
дич не ве зе и оста лих ре чи у ста ром сан скрит ском је зи ку са срп-
ским је зи ком, као и слич ност ру ског, бе ло ру ског, укра јин ског и 
оста лим срод них је зи ка из гру пе ин до е вроп ских је зи ка са срп ским 
је зи ком и ве ли ка слич ност пи са ма, на род них пе са ма  и на род них 
но шњи из тих кра је ва са срп ским пи смом, на род ним пе сма ма и но-
шња ма. Чак се и тра са рас про сти ра ња сар мат ских суб понт ских 
флор них еле ме на та из цр но мор ско-ка спиј ског под руч ја, сред ње е-
вроп ског, кар пат ског, ро доп ског и ју жно бал кан ског под руч ја то по-
граф ски го то во иден тич но по кла па са то по но ма стич ким и ети мо-
ло шким озна ка ма на пу ту се о ба ста рих сар мат ских и скит ских пле-
ме на из до ли на ме зо по та миј ских ре ка Еуфрат и Ти грис, оба ле Цр-
ног и Азов ског мо ра и Ка спиј ског је зе ра пре ко се ве ра и сре ди шњег 
де ла Евро пе и По ду на вља на под руч је Бал кан ског по лу о стр ва.14) Са 

11) Ne stor of Ki ev,TheRussianPrimaryChronicle,LaurentianText. Trans. and Еd. by Sa muel 
Haz zard Cross and Ol gerd P. Sher bo witz-Wet zor, Cam brid ge, MA, The Me di a e val Aca demy 
of Ame ri ca, 1953

12) Ka pi to la 1:  “Ot Babylon ske ve ze a o sed mid cad jayzcich“, (25), (30); Ka pi to la 2: „O po tat-
ce jazyka ce ske ho“ у NejstarsiceskarymovanakronikatakrecenehoDalimila, http://www.
scribd.com/doc/47305208/Da li mi lo va-hro ni ka

13) Дра шко Шће кић,Сораби историопис,Са бор на сфе ра, 3, Сфа и рос Ти мор, Бе о град 
Под го ри ца, 1994., http://www.scribd.com/doc/23856582/So ra bi-Dra ško-Šće kić, ци ти ра ју-
ћи Те о фа на Ис по вед ни ка

14) Ми ло ван Р. Га јић, „Флор ни еле мен ти фло ре СР Ср би је“, ВегетацијаСРСрбије1,  (Ур.) 
СарићМ.СА НУ, Бе о град, 1984, стр. 317-397; Па вле Фу ка рек, „Нај ста ри ја ве ге та ци ја 
у Евро пи“, Борба, 12. ju na 1971. Бе о град, ци ти ра ју ћи Па вле Фу ка рек, Ду шан Ми лин-
шек и Жи во јин Ми лин: Уста но вље но је да су се због кли мат ских и дру гих про ме на 
у пра и сто ри ји на под руч ју да на шњег Бал кан ског по лу о стр ва та ко ђе рас по сти ра ли и 
сар мат ски суб понт ски флор ни еле мен ти из еупонт ског флор ног под руч ја се вер ног де ла 
Кав ка за, се вер ног де ла Цр ног мо ра, ушћа ре ка Вол га и Дон у Ка спиј ско је зе ро и ње го ве 
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на бро ја ним ја сно утвр ђе ним то по но ма стич ким, ар хе о ло шким, 
лин гви стич ким, ан тро по ло шким, ет но граф ским, ге о мор фо ло шким 
и кли мат ским од ред ни ца ма прав ца и оби ма се о ба ста рих Ср ба по-
ду да ра ју се и за јед нич ке ка рак те ри сти ке грн ча ри је, крем ног ору ђа 
и дру гих пред ме та из пра и сто риј ских ар хе о ло шких на ла зи шта 
људ ских за јед ни ца на овој те ри то ри ји.15) У мно го број не на уч не до-
ка зе о се о ба ма и тр го вач ким ве за ма на ро да са по ме ну тих под руч ја 
и на ро да на Бал кан ском по лу о стр ву пре и за вре ме ан тич ке Ср би је 
и за вре ме вла да ви не Рим ског цар ства на овим про сто ри ма укла па-
ју се и ис тра жи ва ња ар хе о ло га, ет но ло га и ан тро по ло га Дра го сла-
ва Сре јо ви ћа, Сто ја на Ди ми три је ви ћа, Јо ва на Цви ји ћа, Пе тра Вла-
хо ви ћа, Ни ко ле Ми ло ше ви ћа и дру гих на уч ни ка у Пет нич кој пе ћи-
ни код Ва ље ва, Пре ко но шкој пе ћи ни код Свр љи га, Злот ској пе ћи-
ни, пе ћи ни Ри со ва ча, пе ћи ни под Је ри ни ним бр дом и дру гим 
ар хе о ло шким на ла зи шти ма па ле о лит ских, нео лит ских и ене о лит-
ских дру штве них за јед ни ца на те ри то ри је да на шње Ср би је.16) Пре-
ма свим овим ар хе о ло шким, лин гви стич ким и ан тро по ло шким ис-
тра жи ва њи ма срп ске пле ме на-пред-ет ни је са ну кле у сом у По ду на-
вљу и у пла нин ском де лу Бал кан ског по лу о стр ва ју жно од Ду на ва 
спо ји ле су се са срп ским пле ме ни ма са дру гих ге о граф ских про-
сто ра у пе ри о ду пре, за вре ме и по сле вла да ви не Рим ског цар ства 
на Бал кан ском по лу о стр ву и ство ри ле пр ве др жав не за јед ни це срп-
ске кне же ви не на осно ву ви ше ве ков ног жи во та у не кој вр сти се о-
ских за дру га17) са сло жним и со ли дар ним чла но ви ма по ро ди ца и 
за дру га ко ји ма су на че лу би ли нај спо соб ни ји нај му дри ји љу ди – 
жу па ни, ар хон ти или кне зо ви. На осно ву про у ча ва ња ар хе о ло шких 
на ла зи шта Ле пен ски Вир, Стар че во и Вин ча на ре ци Ду нав у Ср-
би ји и Тар та ри ја на ре ци Му рес у Ру му ни ји на уч ни ци су уста но ви-

за пад не оба ле пре ко под руч ја ко је од го ва ра не ка да шњој рим ској про вин ци ји Ме зи ја у 
да на шњој Ру му ни ји и па нон ској ни зи ни крај ре ке Ду нав.

15) Dra go slav Sre jo vić, „Kul tu re sta ri jeg i sred njeg ka me nog do ba na tlu Sr bi je“,Историја
српског народа I, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1994.; Дра ган Бо снић, Србија
наизвору, Ин тер си стем, Бе о град, 2007, стр. 28-38: Пре су ши ва ње не ка да шњег Па нон-
ског мо ра оста ви ло је иза се бе плод ну зе мљу „чр но зем“ и на про сто ру Бач ке и Ба на та 
про на ђе ни су оста ци не ка да шњих ма му та и ло вач ких ло го ра са кре ме ним ору ђем ко ја 
по ка зу ју на слич ног кре ме ног ору ђа про на ђе ног у тим ло го ри ма у ле сној рав ни чар ској 
Вој во ди ни, као и у слич ним на ла зи шти ма у обо ду Кар пат ског ба зе на од Сло вач ког ру-
до гор ја, Тран сил ва ни је, као и про сто ра Бал кан ског по лу о стр ва ју жно од ре ке Ду нав. 

16) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,Књигапрва,., стр. 11, ци ти ра ју ћи Дра го слав 
Сре јо вић, ЛепенскиВир,стр. 141-150 и Za gor ka Le ti ca, „En se ve lis se ment et les ri tes fu ne-
ra i res dans la Cul tu re de Le pen ski Vir“, ValcamonicaSymposium 1972

17) Flo rit Cur ta, ThemakingoftheSlavs:historyandarchaeologyoftheLowerDanubeRegion,
ca.500700 , Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001
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ли да су пра и сто риј ске дру штве не за јед ни це на те ри то ри ји Ср би је 
би ле не са мо кул ту ро ло шки не го и по пу ла ци о но је дин стве не, од-
но сно да је ста нов ни штво ко је је од 5.300 го ди не пре но ве ере жи-
ве ло у  на се љи ма Ле пен ски Вир, Вин ча и Стар че во на ре ци Ду нав 
и у на се љи ма на ре ци Ти си на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не и 
ре ци Гру жи у да на шњој Шу ма ди ји, а за тим и у дру гим на се љи ма 
на те ри то ри ји од да на шњег Ђер да па, Ба на та, Бач ке и Сре ма до Ко-
со ва и Скоп ске до ли не ства ра ло аутох то ну кул ту ру, јер је та кул ту-
ра, баш као и та да шња кул ту ра на под руч ју Апе нин ског по лу о стр-
ва и За пад ног Ме ди те ра на би ла окру же на ши ро ким по ја сом „ни чи-
је зе мље.“18) У овој вре мен ској фа зи је на про сто ру ужег по ја са 
По ду на вља, Ко со ва и ју жног По мо ра вља до шло до фор ми ра ња се-
о ске по ро ди це као не ке вр сте пре те че се о ске за дру ге.19) На осно ву 
про у ча ва ња ске ле та из древ ног на ла зи шта Вин ча и дру гих ар хе о-
ло шких на ла зи шта, ар хе о ло зи Со фи ја Да ви до вић Жи ва но вић и 
Ми ло је М. Ва сић уочи ли су иден тич ност епи ге нет ских, ан тро по-
ло шких, мор фо ло шких и кул ту ро ло шких ка рак те ри сти ка Вин ча на-
ца са прет ход ним аутох то ним ста нов ни штвом кро ма њон ских од ли-
ка из Ле пен ског Ви ра и дру гих древ них на се ља на под руч ју Па нон-
ске ни зи не, као и са ста нов ни штвом из ка сни јих срп ских сред њо-
ве ков них не кро по ла, што је на ве ло ар хе о ло га Со фи ју Да ви до вић 

18) Дра го слав Сре јо вић,„Кад смо би ли кул тур но сре ди ште све та“, ТИА Ја нус, Ars li bri и 
Кре мен, Бе о град, 2001, Би бли о те ка Ла ви ринт, Књи га 10; Си ма Ћир ко вић, Историја
српскогнарода: Про на ђе ни до ка зи о пра и сто риј ском „вин чан ском пи сму“ у пе ри о ду 
Вин ча-Тор дош, ору ђе, оруж је, по су ђе, ри ту ал не ва зе, фи гу ре плод но сти и на кит од 
гли не, ка ме на, ко сти и дру гих ма те ри ја ла по ка зу ју да је у на се љи ма би ла раз ви је на 
спе ци ја ли за ци ја по сло ва као што су по љо при вре да, ткал ство, тр го ви на, ру дар ство и 
раз ли чи те вр сте за на та. Ме ђу пра и сто риј ским на се љи ма пр во се из два ја фа за ста ри јег 
нео ли та Про то стар че во (5300-4800.г.п.н.е.) у ко јој је би ло до ми нант но за сни ва ње на-
се ља Ле пен ски Вир у ко ме су се од но си за сни ва ли на со ли дар но сти, јед на ким пра ви ма 
и оба ве за ма свих чла но ва по ро ди це, као и на по што ва њу дру штве не хи је рар хи је, по-
себ но ста ри јих љу ди-ауто ри те та у на се љу, ре ли ги је (бо жан ста ва-ауто ри те та у об ли ку 
ма лих ка ме них ста туа) и при род не око ли не на се ља. На кон пре ла зне фа зе сред њег нео-
ли та Стар че во (4.800-4.400.г.п.н.е.), о ко јој све до чи на ла зи ште на се ља Стар че во крај 
Пан че ва, на сту пи ла је фа за мла ђег нео ли та Вин ча-Тор дош (4.400-3.800.г.п.н.е.) у ко јој 
се нео лит ска зе мљо рад нич ка кул ту ра на вр хун цу раз во ја про сти ра ла на под руч ју од 
на се ља Вин ча на ре ци Ду нав до на се ља Ди во стин крај ре ке Гру же. Фи нал на нео лит ска 
фа за Вин ча-Плоч ник (3.800-3.200. г.п.н.е.), у чи јем епи цен тру је би ло под руч је да на-
шњег Про ку пља и ко ја се про сти ра ла од на се ља Вр шац и Вин ча пре ко Кра гу јев ца и 
Ко сов ске Ми тро ви це до При шти не би ла је ка рак те ри стич на по при ми тив ној зе мљо-
рад њи, ва ђе њу ми не ра ла из зе мље и оби ча ји ма об ле пљи ва ња зе мљом ко ли ба од пру ћа 
и сла ме, ре ли ги ји, грн чар ству и ли ков ној умет но сти.

19) Дра го слав Сре јо вић, „Кул ту ра мла ђег ка ме ног до ба на тлу Ср би је“, Историјасрпског
народаI, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1994.: У овој фа зи је ујед но и зе мљи ште 
по ста ло нео ту ђи во вла сни штво, а се ло са при па да ју ћим зе мљи штем је чи ни ло јед ну 
ве ли ку дру штве но-при вред ну ће ли ју са по је ди ним ло кал ним осо бе но сти ма у на чи ну 
при вре ђи ва ња и ши рој раз ме ни до ба ра. 
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Жи ва но вић да за кљу чи да се на ве де не ка рак те ри сти ке ста ро срп-
ског (ста ро се де лач ког) ста нов ни штва мо гу пра ти ти кроз све исто-
риј ске пе ри о де све до пе ри о да са да шње кул ту ре срп ског ста нов ни-
штва на истом под руч ју.20) О аутох то ном на ро ду из вин чан ске кул-
ту ре на под руч ју да на шње Ср би је са зна је се да ље у у ве ко ви ма 
ко ји су усле ди ли у исто риј ским до ку мен ти ма у ко ји ма је на зи ван, 
ме ђу оста лим на зи ви ма, на род Три ба ли. Три ба ли или Три ва ли, ка-
ко су по не кад на зи ва ли, за јед но са Тра ча ни ма (Ра ча ни ма) и Ме зи ма 
из ју жног де ла Ср би је и да на шње Бу гар ске би ли су део аутох то ног 
на ро да ко ји је на се ља вао чи та ву се вер ну стра ну ре ке Ду нав у Вој-
во ди ни и Ру му ни ји.21) У исто ри ји се о ста ро се де лач ком на ро ду Бал-
кан ског по лу о стр ва, од но сно о Три ба ли ма-Тра ча ни ма или Или ри-
ма ка ко су та ко ђе мно го пу та на зи ва ни, нај ви ше зна пре ко цар ства 
Са ра би ја, ко је се про те за ло, ка ко се по ми ње у ста рим вед ским за-
пи си ма и за пи си ма Су-Ан ди на сти је, све до под руч ја за пад но од 
Ин ди је у дру гом ве ку пре Хри ста. На кон тог пе ри о да ста ро срп ски 
Три ба ли се по ми њу и по свом вој ско во ђи Сер бо Ма ке ри дов, од но-
сно Хе ра клу, „Бо гу Сер бо на“ или Асу ру ка ко је по ме нут у Ста ром 
За ве ту у Би бли ји,22) за тим, ка ко твр де не ки исто ри ча ри, по ње го вом 
си ну Или о ну, осни ва чу гра да Тро је по ко ме се се то под руч је и ста-
нов ни штво ка сни је по че ло на зи ва ти Или ри, од но сно Или ри ја,23) и, 
пре ма тврд ња ма исто ри ча ра, и по њи хо вим по том ци ма кра љу Фи-

20) Со фи ја Да ви до вић-Жи ва но вић, „При лог про у ча ва њу од но са Сар ма та и Сло ве на“, 
MementаArchaeologiaetEruditiva, Aka de mi ja No va, Пе шић и си но ви, Бе о град, 1999. го-
ди не, стр. 30-44,  ци ти ра ју ћи Мар ко тић и Шап ман.Та ко ђе о ис тој те ми ви де тиRa di vo je 
Pe sic, „On the scent of Sla vic autoc htony in the Bal kans “, Ca so pis Ma ti ce Ise lje ni ka Sr bi je 
Zavicaj,Be o grad,Go di na XXXVI, Maj-August 1989; 344-347; pp. 77-79

21) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода;Дра го слав Сре јо вић,„Кад смо би ли кул тур-
но сре ди ште све та“

22) Pri cot de Sent Ma ri, LesSlaveMeridionauh, Ar mand Le She va lir, Pa ris, 1874. go di ne, Јо ван 
Де ре тић, Алек сан дар Ве ли ки – цар срп ски, http://www.scribd.com/doc/13864096/Jovan
DereticAleksandarVelikiCarSrpski; Ми о драг Ми ла но вић,Ста ри срп ски век, Van da li ja, 
Be o grad. 2008.

23) Ра ди во је Пе шић“Тра гом аутох то но сти Сло ве на на Бал ка ну”, 2003.: Ионис Ка си ус, пи-
сац Римскеисторије из 2. ве ка по сле Хри ста, по ми ње Ср бе као на род ста ре Или ри је. 
Та ко ђе ви де ти Јо ван Де ре тић, ци ти ра ју ћи Плу тар ха кз књи ге Plutarh, “Slav ni li ko vi 
an ti ke”, II, Ma ti ca Srp ska, No vi Sad, 1987., Гво зден Ву ка ши но вић, КорнелијеТацито
Србима, http://www.scribd.com/doc/56281028/2008-Kor ne li je-Ta cit-o-Sr bi ma-Gvo zden-
Vu ka ši no vić: Та цит у свом де лу Историја(Hi sto ri ae, 105.) из јед на ча ва Ср бе са Сар ма-
ти ма, од но сно по ми ње их као ис кљу чи во је дан на род на огром ној те ри то ри ји Сар ма-
ти је („Sar ma ta rum ac Su e bo rum gen tes“) и као не при ја тељ ске од ре де вој сци Ри мља на, 
пред во ђе не са два кра ља Су е ба – Си да и Ита ли јем и у њих убра ја Вен де или Лу жич ке 
Ср бе, ста нов ни ке Но ри ку ма, од но сно да на шњег Ауг сбур га, ста ро се ди о це Вин до бо не 
(Бе ча), Ра ша не, Тра ча не, ста нов ни ке Па но ни је, Дал ма ци је, Да ча не, Или ре, Ме зе, Ја зи-
ге, Рок со ла не, итд.
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ли пу и ца ру Алек сан дру Ве ли ком (Алек сан дру Ма ке дон ском) ко ји 
се по ја вљу ју ве ко ви ма ка сни је у пле ме ну Три ба ла.24) Пре ма за пи-
си ма исто ри ча ра и би о гра фа Плу тар ха  (c.45.-c.120.)  и дру гих ан-
тич ких исто ри ча ра цар Алек сан дар Ма ке дон ски је Ср би ма „за њи-
хо ву хра брост и вер ност“ до де лио мно ге зе мље од Ја дран ског до 
Бал тич ког мо ра.25) О ан тич ким Ср би ма оста ви ли су ори ги нал не 
исто риј ске за пи се и Хе ка теј, Де мо стен, Пла тон, Хе ро дот, Пли ни је 
Ста ри ји, Пто ло меј, Ка си ус, Та цит, Стра бон, и мно ги дру ги ан тич-
ки грч ки и рим ски исто ри ча ри и ге о гра фи.26) По што су ску пи не Ср-
ба ге о граф ски би ле уда ље не јед не од дру гих ве ли ким про стран-
стви ма ве зи вао их је њи хов за јед нич ки је зик, али не и по ли тич ко 
је дин ство. На Бал ти ку и у ста рој Скан ди на ви ји (Нор ма ни ји, од но-
сно на древ ном „срп ском ким бриј ском по лу о стр ву“ ка ко га је озна-
ча вао исто ри чар Алек сан дар Вељт ман) ста ри Ср би су би ли из гра-
ди ли на се ља, про све ту и раз ви ли тр го ви ну ко ју су са тр гов ци ма са 
Бал кан ског по лу о стр ва оба вља ли пре ко гра до ва на Цр ном мо ру и 
Ду на ву.27) Ме ђу тим, због че стих и ин тен зив них бор би са су сед ним 

24) Јо ван Де ре тић,Александар Македонски, Велики краљцар српски: Ру ски цар Пе тар 
Ве ли ки је по ве зи вао Ср бе са вре ме ном вла да ви не Алек сан дра Ма ке дон ског. О то ме 
ви де ти у Ru ski car Pe tar Ve li ki, GramataSrbima, 3. mar ta 1711. go di ne.  О за пи си ма о 
Алек сан дру Ма ке дон ском та ко ђе ви де ти Plu tarh, Slavnilikoviantike, II, Ma ti ca Srp ska, 
No vi Sad, 1987., Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек, Van da li ja, Be o grad, 2008.

25) Plu tarh, Slavnilikoviantike, , Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек, ,  Јо ван Де ре тић,
Алек сан дар Ма ке дон ски, Ве ли ки краљ-цар срп ски

26) Ми о драг Ми ла но вић,Старисрпскивек, Јо ван Де ре тић,АлександарМакедонски,Ве
ликикраљцарсрпски;Ре ља Но ва ко вић,Србиирајскереке:библијске“Четирирајске
реке”икавкаскоеуфратскиСрби, Сло вен ски ис точ ни ци, Ми ро слав - Су пра ли брос, 
Пан че во, 1995.; Си ма Ла зин Лу кић, КраткаповјесницаСрбаодпостанкасрпствадо
данас, http://www.scribd.com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba; 
Ни ко Жу па нић,СрбиПлинијаиПтоломеја, Збор ник ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви ји-
ћу, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924, Мо мир 
Јо вић, СрбипреСрба, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi-Pre-Sr ba; 
Сто јан Бо шко вић, Балканска питања,18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о-
град, 1906.

27) Алек сан дар Вељт ман,АтилаиРусија,Па вел Ша фа рик,ОпореклуСловенапоЛорен
цуСуровјецком, (прев. Сто јан ка Че ке ре вац), 1823, Ар хив Вој во ди не Но ви Сад - Сло-
вен ски ин сти тут Но ви Сад, 1998., http://www.scribd.com/doc/2868779/-, та ко ђе ви де ти 
Ра до мир Пе шић, Оптужујемћутањем–Записиипредавања (1982 l992), Пе шић и 
си но ви, Бе о град, 2001., стр. 24-25: http://www.scribd.com/doc/46958335/Ra di vo je-Pe sic-
Op tu zu jem-Cu ta njem; Ми о драг Ми ла но вић,Стари српски век, Jarl Char pen ti er, „The 
Ori gi nal Ho me of the In do-Euro pe ans“, Bul le tin of the School of Ori en tal and Afri can Stu-
di es, Вол. 4, Исс. 1, 1926, pp. 147-170: Под на зи ви ма сар мат ских и скит ских пле ме на 
Рок со ла ни и Аор си (Ар си или Ра ши), Ала ни, Је ли ни, Ан ти, Ја зи ге, Ср би, Сер би, Зер би, 
Скла ви ни, Се би, Са би ни, Се ри, Сер ви, Сер блои, Сер бљи, Са би ри и уз по не ке за бу не 
бе ле же ни и као Вен ди, Ван да ли или  жи ве ли су на под руч ју се вер не Евро пе (на скан ди-
нав ском не ка да зва ном „ким бриј ском“ по лу о стр ву), се вер но за пад не, сред ње, ис точ не 
Евро пе, не ка да шње Ме со по та ми је,  Кар па та, Ро до па, Цр ног и Ка спиј ског мо ра и би ли 
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на ро ди ма на овом под руч ју вре ме ном су се при пад ни ци ста ро срп-
ског на ро да ра се ли ли са ове те ри то ри је пре ма ју гу, ју го за па ду и 
ју го и сто ку европ ског кон ти нен та, од но сно пре ма та да шњој „Бе лој 
Ср би ји“ (Лу жич ки и По лап ски Ср би, Љу ти це, Ру јан ци, Бо ји или 
Бој ки) и Кар па ти ма..28) Је дан део тог ста ро срп ског на ро да ко ји то 
ни је ус пео да ура ди остао је од се чен од сво је ет нич ке ма ти це и вре-
ме ном је не стао, од но сно до шло је до ње го ве аси ми ла ци је у окол не 
на ро де. Пра вац и обим ових дав них се о ба до ка зу ју и ет но ге нет ске 
и фи зич ке ан тро по ло шке од ред ни це пре да ка да на шњих Ср ба ко је 
до ка зу ју ме ша ње пре те жно бал кан ског (илир ског) аутох то ног ди-
нар ског и по ду нав ског ста нов ни штва и пре те жно сло вен ског ста-
нов ни штва са ма ње за сту пље ним про цен том ста ро хе лен ског и ро-
ман ског ста нов ни штва и ста нов ни штва до се ље ног из прав ца ис-
точ ног Ме ди те ра на или29) из Скан ди на ви је30) (Нор ма ни је), Бал ти ка 
и сред ње Евро пе.31) Ме ђу тим, још увек су не до вољ но ис тра же не  
чи ње ни це ве за не за узро ке, сме ро ве и вре мен ске од ред ни це ових 
се о ба. Ге о лин гви ста Ма рио Али неи је је дан од ни за на уч ни ка ко ји 
је про у ча ва њем то по но ма стич ких на зи ва на сло вен ским је зи ци ма 
и на чи на град ње на се ља на Бал кан ском по лу о стр ву уочио зна чај ну 
слич ност у тра го ви ма раз во ја ме та лур ги је ме ђу Сло ве ни ма на овом 
под руч ју ко ји до се жу све до Ана то ли је и ис так нуо из ве сност њи-
хо вог жи во та на Бал кан ском по лу о стр ву ве ко ви ма пре прет по ста-
вље ног на се ља ва ња Сло ве на на Бал кан ско по лу о стр во у та ко зва-
ним  „Ве ли ким се о ба ма“ Сло ве на, Ава ра и Ху на на Бал кан ско по-
лу о стр во у ше стом и сед мом ве ку.32) Ре зул та ти ис тра жи ва ња овог 

по ве за ни тр го ви ном са до њим По ду на вљем, це лом те ри то ри јом бал кан ског по лу о стр-
ва, Те са ли јом, ми кен ском и крит ском кул ту ром и на ис то ку са Ма лом Ази јом. 

28) Си ма Ла зин Лу кић, Кратка повјесницаСрба од постанка српства до данас, http://
www.scribd.com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba. 

29) Ма вро Ор би ни, КраљевствоСловена: Ове тврд ње још ни су до вољ но из у ча ва не, јер 
пр вих две сто ти не стра ни ца ове књи ге ко је се од но се на др жав не за јед ни це Ср ба из 
вре ме на пре вла да ви не Рим ског цар ства још увек ни су пот пу но пре ве де не и до ступ не 
ши рој на уч ној јав но сти у Ср би ји.

30) Алек сан дар Фо мич Вељт ман, Атила и Русија IV и V века http://www.scribd.com/
doc/8123521/-IV-V-

31) Алек сан дар Вељ ман,АтилаиРусијаIVиVвека,Ma ri ja na Pe ri čić et al., „High-Re so lu-
tion Phylo ge ne tic Analysis of So ut he a stern Euro pe Tra ces Ma jor Epi so des of Pa ter nal Ge ne 
Flow Among Sla vic Po pu la ti ons“, MolecularBiologyandEvolution, vol. 22, no. 10 (Oc to ber 
2005), pp. 1964-1975; “Di stri bu tion of Euro pean Y-chro mo so me DNA (Y-DNA) ha plo gro-
ups by co un try in per cen ta ge”, http://www.eupe dia.com/euro pe/euro pean_y-dna_ha plo gro-
ups.shtml.

32)  Ma rio Ali nei,OriginidelleLingued’Europa. Vol 1: “La te o ria del la con ti nu i ta”, Il Mu li-
no,Bo log na, 1996.; Vol 2 : “La con ti nu i ta del le prin ci pa li aree et no lin gu i stic he dal Me so li ti co 
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на уч ни ка су по ду дар ни са ори ги нал ним за пи си ма хе лен ских, рим-
ских, ви зан тиј ских, сло вен ских, јер мен ских и дру гих исто ри ча ра и 
са ис тра жи ва чи ма пе ри о да од пра и сто ри је до сред њег ве ка, као и 
са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња не ких срп ских па ле о лин гви ста, ет но-
ло га и исто ри ча ра пре ма ко ји ма је је дан део Сло ве на са се ве ра и 
ис то ка Евро пе пре шао са Ава ри ма и Ху ни ма 519-520. го ди не ре ку 
Ду нав и при дру жио се ста рим Ср би ма, ко ји су жи ве ли на Бал кан-
ском по лу о стр ву.33)Пре ма Карловачкомродослову и Хроникама Ле-
то пи сца Не сто ра Ки јев ског, је дан део ста рих Ср ба до се лио се на 
оба ле ре ке Ду нав на Бал кан ско по лу о стр во из не ка да шње Ме зо по-
та ми је, од но сно зе мље „Се мар“ пре по ја ве хри шћан ства на овим 
про сто ри ма и ве ро вао је у бо га во де Да го на.34)Ме ђу тим, за раз ли ку 
од при бал тич ких Сло ве на, од но сно по лап ских Ср ба „Сер бе та“ о 
ко ји ма је пи сао исто ри чар Хел молд у сво јој ХронициоСловенима 
из два на е стог ве ка, ме ђу ста рим Ср би ма на Бал кан ском по лу о стр-
ву је по сто ја ла сво је вр сна ана ло ги ја са хри шћан ством – је дан Бог, 
али у три ли ца и она, на су прот увре же ном ми шље њу ни је би ла 
пан те и стич ка већ мо но те и стич ка уз еле мен те по што ва ња кул та 
пре да ка и при род них по ја ва.35) Та ко ме ђу њи ма ни је био по знат па-
ган ски бог Да жбог, по знат и као Сва ро жић, ко ји се по ми ње са мо у 
две на род не при по вет ке као про тив ник хри шћан ског Бо га, а та ко ђе 
у на ро ду ни је био уста љен ни култ бо га Пе ру на као код не ких дру-

all’eta del Fer ro”, Il Mu li no, Bo log na, 2000. Ви де ти та ко ђе Ma rio Ali nei, Analternative
modelfortheoriginsofEuropeanpeoplesandlanguages:TheContinuitytheory, “Le ra di ci 
pri me dell’Euro pa : Stra ti fi ca zi ni, pro ces si dif fu si vi, scon tri e in con tri di cul tu re”, 27/28 ot-
to bre 1999. Mi lan, Italy.

33) Ми о драг Ми ла но вић, Старисрпскивек, та ко ђе ви де ти де ло фран цу ског ан тро по ло га 
Euge ne Pit tard, LesPeuplesdesBalkans, Pa ris, 1920. и Сто јан Бо шко вић, Балканскапи
тања,18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1906.:  Пре ма ан тро по ло гу 
Ми о дра гу Ми ла но ви ћу и исто ри ча ру Сто ја ну Бо шко ви ћу, про цес се о ба пле ме на Сло-
ве на и Ху на ду го је тра јао до њи хо вог до ла ска до ре ке Ду нав у ше стом ве ку но ве ере, 
ка да су пре шли ту ре ку и на се ли ли се ју жно од ње на под руч ју Бал кан ском по лу о стр ва 
где су већ жи ве ли пле ме на Три ба ли.

34) Ре ља Но ва ко вић, Срби и рајске реке: библијске “Четири рајске реке” и кавкаско
еуфратскиСрби, Би бли о те ка Сло вен ски ис точ ни ци, Су пра ли брос, Пан че во, Ми ро-
слав Бе о град, 1995.

35) Ра ди во је Пе шић, Велеска књига, Пе шић и си но ви, Бе о град, 2000, стр. 69-70; J. Ra-
jić: Istorija..., 1794/1795, knj. I, str. 19,Вла ди мир Ћо ро вић, Историјасрпскогнарода, 
Књи га Пр ва, Глас срп ски, Арс ли бри, Ба ња Лу ка, Бе о град, 1997. го ди не: Гра ма то лог и 
па ле о лин гви ста Ра ди во је Пе шић у свом из у ча ва њу Вин чан ског пи сма из пе ри о да Вин-
чан ске кул ту ре и оп ште исто ри је Сло ве на до шао је до  за кључ ка да пред хри шћан ска 
ре ли ги ја Сло ве на, на су прот оп ште при хва ће ном ми шље њу, ни је би ла пан те и стич ка већ 
мо но те и стич ка, од но сно да је у њој би ла при сут на сво је вр сна ана ло ги ја са хри шћан-
ством – је дан бог, али у три ли ца. О то ме је сво је вре ме но пи сао и са ски исто ри чар Хел-
молд у сво јим опи си ма оби ча ја  не ка да шњих при бал тич ких Сло ве на и по лап ских Ср ба.
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гих при пад ни ка сло вен ских на ро да.36)  По је ди ни исто ри ча ри по ку-
ша ва ју да про на ђу ве зу из ме ђу осни ва ња пр вих срп ских кне же ви-
на у гра ду Рас у Ра шкој у да на шњој Ср би ји на осно ву то по но ма-
сти ке и хи дро ни ма у пра по стој би ни ста ро срп ских пле ме на ко ји су 
жи ве ли на кав ка ској пла ни ни Ара рат на ко јој је из ви ра ла ре ка Арас 
(гру зиј ски „Ра шки“; грч ки „Ara xes“) и ули ва ла се у Ка спиј ско мо-
ре,37) као и на осно ву ар хи тек ту ре цр кве Све тог Пе тра и Па вла у 
Ра су.38) Град Рас, ко ји је био иза бран за се ди ште пр вих срп ских кне-
же ви на у ра ном сред њем ве ку, из гра ђен је на ре ци Ра шка код Но вог 
Па за ра на те ме љи ма древ ног ан тич ког гра да Арс (Ar sa, Aisa са зна-
че њем „ре ка“, од но сно „во да ко ја те че“), из чи јег на зи ва је ка сни је 
из ве ден хо ро ним Рас. Ин те ре сант но је да се и овај хо ро ним (хи-
дро ним) Арс или Рас, ка ко је при ме тио ви зан тиј ских исто ри чар 
Про ко пи је,39) у то по гра фи ји на би ло ко јем под руч ју у све ту на ко-
јем су се у про шло сти кре та ли или жи ве ли Ср би, увек по ја вљи вао 
уз то по ним или хо ро ним Сорб.40)У при лог ан тро по ло шкој и кул ту-
ро ло шкој по ве за но сти то по ни ма и хо ро ни ма Арс, Рас и Сорб го во-

36) Пе тар Ж. Пе тро вић,„О Пе ру но ву кул ту код Ју жних Сло ве на“, ГласникЕтнографског
институтаСАНУ, Вол. 1, Бр. 1-2, СА НУ, Бе о град, 1952. го ди не.

37) Ре ља Но ва ко вић,  Срби и рајске реке: библијске “Четири рајске реке” и кавкаско
еуфратскиСрби, Сло вен ски ис точ ни ци, Ми ро слав - Су пра ли брос, Пан че во, 1995.: 
Мно ги срп ски али и стра ни исто ри ча ри, ан тро по ло зи и ар хе о ло зи по ве зу ју име кав-
ка ске мит ске ре ке Арас (Ра шки) са име ном ра не сред њо ве ков не пре сто ни це Рас из-
гра ђе не на ре ци Ра шка у Ра шкој, јед ној од пр вих срп ских кне же ви на на Бал кан ском 
по лу о стр ву. (Ети мо ло шку и то по граф ску ве зу Аорс, Рас и Сорб код Ср ба по ми ња ли су 
и ан тич ки грч ки и рим ски из во ри (lat. „sor bus“ – цр вен, рус) и ви зан тиј ски исто ри чар 
Про ко пи је, док се сли чан по да так о ста рој срп ској кне же ви на на при то ци ре ци Дње пру 
ре ци Ра шка бли зу Ки је ва мо же про на ћи у за пи си ма ан тич ког исто ри ча ра и ге о гра фа 
Хе ро до та.)

38) Јо ван Бе ре тић, КултурнаисторијаСрба, На род на књи га, Бе о град, 2005: Осно ва цр кве 
Све тог Пе тра и Па вла у Ра су има ро тон ду у об ли ку че тво ро ли ста што је сли чан на чин 
град ње цр ка ва у Гр зу зи ји и Јер ме ни ји.

39) Iaro slav  Le bedynsky,LesSarmates:AmazonesetlancierscuirassésentreOuraletDanu
be. Edi ti ons Er ran ce, Pa ris, 2002: За бе ле же но је и да је древ ни на зив мор двин ске гру пе 
ин до е вроп ских је зи ка за ре ку Вол гу био скит ски хи дро ним Ра (Rha), древ ни иран ски 
и сан скрит ски на зив за мит ску ре ку Ра ња и Ра ша, као и да је пр во бит но зна че ње те 
ре чи би ло „ре ка, вла га, во да, ро са“ (Pro co pi us,Deaedificiis, IV 4.) Вла ди мир Ћо ро вић, 
Историјасрпскогнарода, Књи га Пр ва, Глас срп ски, Арс ли бри, Ба ња Лу ка, Бе о град, 
1997. го ди не; Ми о драг Ми ла но вић, Старисрпскивек: Те о фан Ис по вед ник је у свом 
де лу Хронографија на пи сао: „Пред во ђе ни же ном њи хо вог умр лог вла да ра, 520. го ди-
не 100.000 Ср ба до шло је на Бал кан, где су и на ста ви ли да жи ве.“ (Jo van Ra jić, Istorija
raznihslavenskihnarodovnaipačeBolgar,HorvatoviSerbov...vosvet istoričeskiproizve
denajaJoannomRaičem, V Vi e ne 1794. (map Re lja No va ko vić, SrbiimeSrbikrozvreme
iprostor, Be o grad, 1993.)Ра ди во је Пе шић, Велескакњига, Пе шић и си но ви, Бе о град, 
2000, стр. 69-70; J. Ra jić: Istorija..., 1794/1795, knj. I, str. 19,Вла ди мир Ћо ро вић, Исто
ријасрпскогнарода, Књи га Пр ва, Глас срп ски, Арс ли бри, Ба ња Лу ка, Бе о град, 1997.

40) „Na mes of the Serbs and Ser bia“, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Na mes_of_Ser bia#Ras cia, 
ви де ти Pro co pi us, Deaedificiis, IV 4.
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ри и на зив сар мат ско срп ских пле ме на Аор са и Ра ша на или Ра са, за 
ко је је исто ри чар Па вел Ша фа рик пи сао да су би ли нај ста ри је пле-
ме ста рих Ср ба, и Рок со ла на ко ји су би ли сме ште ни у под руч ју 
Дње пра, се ве ро и сточ них Кар па та, ре ке Сер пе ко ја ути че у ре ку 
Вол гу у дав ној ру ској по кра ји ни Сер бу хов и Сер ба ни ји на се ље ној 
у про шло сти Бр ђан ским Ср би ма у под реч ју ре ка Дње пар и Вол-
га.41)Ста ра сар мат ско срп ска (ка сни је ру ска) кне же ви на пр ви пут је 
при ми ла хри шћан ство у пр вом ве ку по сле Хри ста ка да је апо стол 
Ан дри ја (Ан дреј) Пр во зва ни, све тац и за штит ник ри ба ра, до пло-
вио у ме сто Хер со нес на Кри му ри бар ским бро ди ћем и по чео да 
по кр шта ва љу де из тог под руч ја. У истом ве ку он и оста ли апо сто-
ли, ме ђу ко ји ма и уче ник Све тог Пе тра Тит осно ва ли су у Сир ми-
ју му (да на шња Срем ска Ми тро ви ца) Па нон ску епи ско пи ју и по кр-
шта ва ли љу де на под руч ју Бал кан ског по лу о стр ва.42) Ве ко ви ма ка-
сни је ове кне же ви не су по ста ле по но во по ве за не пу тем хри шћан-
ства у де ве том ве ку на кон што је кнез ки јев ске цр но мор ске 
кне же ви не Вла ди мир Све ти сла вић (958-1015.) при мио хри шћан-
ство, од но сно ка да су бра ћа ми си о на ри Ћи рил и Ме то ди је из Ца ри-
гра да по че ли да по кр шта ва ју на род ста ре сар мат ско срп ске, од но-
сно ки јев ске цр но мор ске кне же ви не пу тем ко ји се на ста вљао на 
ве ко ви ма ра ни је ус по ста вље ну тр го вач ку тра су Цр но Мо ре-Кар па-

41) Сто јан Бо шко вић, Историјасвета:занародишколу, Књи га Пр ва, Исто ри ја ста рог ве-
ка, Др жав на штам па ри ја, Бе о град, Ср би ја, 1866.  и Сто јан Бо шко вић, Балканска пита
ња,18861905, Штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1906, стр. 229, ци ти ра ју ћи Хе-
ро дот, Пли ни је Ста ри ји, Та цит, Пто ло меј и Стра бон као и ви зан то лог Јан Том ка Са ски 
(Joan Plan ka Tom ka Sa skin, Skit ske kar ti ne, prev. Jo van Ra jic, I, str. 28) и исто ри чар Па вел 
Ша фа рик го то во осам на е стог ве ко ва ка сни је, пи шу о зе мљи Сер ба ни ји из ме ђу Кав ка за 
и ре ке Дон у ко јој су у под руч ју Бер ђан ско жи ве ли че ти ри сто ти не го ди на Ср би зва ни 
„Бр ђа ни“. Бр ђан ски Ср би и оста ла ста ро сар мат ска пле ме на су у се о ба ма сто ти на хи-
ља да љу ди по те пе но се се ли ли у прав цу ју га Евро пе из цр но мор ско кав ка ског под руч ја, 
са под руч ја не ка да шње Са ра ма ти је у Во ли ни ји у Цр ве ној Ру си ји, са оба ла Цр ног мо ра 
и са под руч ја Бој ке и ре ке Ел бе и Ви сле на се ве ру Евро пе. О мо гу ћој ве зи ет ни ку ма и 
хо ро ни ма Рас са ста рим Ср би ма из по стој би не го во ри и ети мо ло шка слич ност лич них 
име на кне же ва у пр вим цр но мор ским и срп ским  кне же ви на ма на Бал ка ну - Свја то полк 
– Све то пе лек, Пјо тр - Пе тар, Вла ди мир, Ми хај ло и слич но.

42) Lju bo mir Sto ja no vić,Starisrpskirodosloviiletopisi, Srem ski Kar lov ci, Srp ska kra ljev ska 
aka de mi ja, 1927), pp. 46, 53, 194; Љу бо мир Сто ја но вић, Старисрпскизаписиинатпи
си, Srp ska kra ljev ska aka de mi ja, 1902. и Si mo Je la ča, NaseljavanjeSrbanaBalkan, http://
www.scribd.com/doc/21727032/Dr-Si mo-Je la ca-Na se lja va nje-Sr ba-Na-Bal kan, ци ти ра ју-
ћи RossijskijSinopsis, Jo van De re tić, Po če tak hri šćan stva kod Slo ve na,; Sve ti An dri ja Pr-
vo zva ni, http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Ан дри ја_Пр во зва ни, Асен Чи лин ги ров, Филипиили
Филипол, http://www.ivan sta me nov.com/fi les/fi li pi.pdf,  ци ти ра ју ћи Da ni e le Far la tus, Ec
clesiaSirmiensisolimmetropolis, в Illyri ci Sac ri, VII, Ec cle sia Di oc le ti a na, An ti ba ren sis, 
Dyrr hac hi en sis et Sir mi en sis cum earum suf fra gan tes, Ap pen dix, Ve ne ti is: Apud Se ba sti a-
num Co le ti, 1817, c. 449-612. 
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ти-Мо рав ска-По ду на вље-Бал кан ско по лу о стр во-Ца ри град.43) Мно-
ги исто ри ча ри по ку ша ва ју да де фи ни шу ве зу пи сме но сти, од но сно 
„ли не ар ног пи сма“ из Ле пен ског Ви ра,  ста ро срп ског (ста ро сло-
вен ског) про то-пи сма пи са ног на бре зо вим да ска ма, Вин чан ског 
пи сма44) и древ ног пи сма „ср би ца“ са гла го љи цом и ћи ри ли цом 
сло вен ских хри шћан ских ми си о на ра Ћи ри ла и Ме то ди ја у де ве том 
ве ку, од но сно са ста ро сло вен ским цр кве ним је зи ком и је зи ком 
књи жев но сти у та да шњим ста ро срп ским, ста ро ру ским и оста лим 
сло вен ским кне же ви на ма и кра ље ви на ма.45) Ја сни је утвр ђи ва ње 
исто риј ске то по но ма стич ке, ет но ге не тич ке и ан тро по ло шке ве зе 
из ме ђу аутох то ног ста нов ни штва са под руч ја да на шње Ср би је и 
Ср ба ко ји се по ми њу на под руч ји ма ван Бал кан ског по лу о стр ва у 
тим за пи си ма об ја сни ли би на ста нак и упо тре бу ста ро сло вен ског 
(срп ско сло вен ског) цр кве ног је зи ка на ко јем су за пи са не све ва жне 
срп ске цр кве не, прав не и др жав не уред бе и књи жев ни за пи си у 
сред њем ве ку и ко ји је оп стао у упо тре би све до је зич ких ре фор ми 
фи ло ло га и ан тро по ло га Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (1787-1864.) 
у де вет на е стом ве ку.

ЗАСНИВАЊЕПРВИХСРПСКИХКНЕЖЕВИНА

Пре ма ста рим пре да њи ма, пр ву хри шћан ску цр кву на 
под руч ју Ср би је, Цр кву Све тог Пе тра и Па вла, са гра дио је на 
оста ци ма јед ног ан тич ког утвр ђе ња у бли зи ни пр ве срп ске 
пре стол ни це Рас у Ра шкој уче ник Све тог Пе тра, апо стол Тит, 
ко ји је жи вео у пр вом и дру гом ве ку и ко ји је са апо сто лом 

43) Juk ka Kor pe la, Prince,saint,andapostle:PrinceVladimirSvjatoslavičofKiev,hisposthu
mouslife,andthereligiouslegitimizationoftheRussiangreatpower, Ot to Har ras so witz Ver-
lag, 2001, pp. 53, ци ти ра ју ћи Cf. I.S. Či ču rov,LSCM,1992, p.195-213,Cf. A. Pop pe, HUS, 
1988/1989, p. 493, N.A. Be ne dik tov, N.E. Be ne dik to va, E.N. Ba zu ri na, 1997, p. 29. Та ко ђе 
ви де ти Алек сан дар Вељт ман, АтилаиРусијаучетвртомипетомвеку: Тр гов ци из 
тих кра је ва су у до ба Рим ског цар ства тр го ва ли са Ср би ма ко ји су жи ве ли у По ду на вљу, 
а за бе ле же не су и њи хо ве ко ња нич ке екс пе ди ци је у прав цу Пе ло по не за. Та ко ђе ви де ти 
и Mo mir Јо вић, СрбипреСрба, Кра ље во До ро те ус 2002. Би бли о те ка “Искон” Књи га бр. 
1, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr bi-Pre-Sr ba. 

44) Ра ди во је Пе шић, Винчанско писмо, Пе шић и си но ви, Бе о град, 2001., та ко ђе ви де ти 
„Вин чан ско пи смо“, http://sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Вин чан ско_пи смо. 

45) Wa cł aw Alek san der Ma ci e jow ski, Istorīаslavenskiprava, Ma ti ca srb ska, 1856, та ко ђе B. 
St. An ge lov, Iz sta ra ta bal gar ska, ru ska i sr be ska li te ra tu ra II (So fia 9 7); The re se Al ber ti ne 
Lo u i se von Ja cob Ro bin son. HistoricalViewoftheLanguagesandLiteratureoftheSlavic
Nations, http://www.hot fre e bo oks.com/bo ok/Hi sto ri cal-Vi ew-of-the-Lan gu a ges-and-Li te-
ra tu re-of-the-Sla vic-Na ti ons-The re se-Al ber ti ne-Lo u i se-von-Ja cob-Ro bin son.html, ци ти ра-
ју ћи Vo sto kof, Ko pi tar, Grimm, Wa cł aw Alek san der Ma ci e jow ski, Istorīаslavenskiprava, 
Ma ti ca srb ska, 1856 и оста ле сла ви сте лин гви сте и исто ри ча ре. 
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Ан дри јом Пр во зва ним осно вао у Срем ској Ми тро ви ци (Сир-
ми ју му) Па нон ску епи ско пи ју.46) У до ба вла да ви не Рим ског 
цар ства у не ка да шњем Бе о гра ду (Син ги ду ну му), Срем ској 
Ми тро ви ци (Сир ми ју му), Ни шу (На и су), Бе лој Па лан ци (Ре-
ме зи ја ни) и дру гим гра до ви ма од ре ке Ду на ва до под руч ја 
Ко со ва и Ме то хи је ло кал не „ди вље Ср бе“ су по кр шта ва ли 
ло кал ни би ску пи, епи ско пи и ђа ко ни Ни ке та Ре ме зи јан ски, 
Ур за ци је,Стра то ник, Хер мил, Ан дро ник Па нон ски, Епе нет, 
Ди ми три је,  Ири неј и мно ги дру ги.47) Хри шћан ство су на под-
руч је Бал ка на у до ба вла да ви не Рим ског цар ства зва нич но 
уве ли Миланскимедиктом 313. го ди не ло кал ни рим ски ца ре-
ви - су вла да ри цар Кон стан тин Ве ли ки (306-337.) и цар Ли ки-
ни је (Лик ши ни је, c.250-325.), о ко ме је исто ри чар Ами ан 
Мар це ли ус пи сао да је одр жа вао тр го вач ке и вој не ве зе са Ср-
би ма из Кар пат ских пла ни на48)и ко ји је пре ма број ним срп-
ским ле то пи си ма и ро до сло ви ма дав ни пре дак срп ске сред-
њо ве ков не ди на сти је Не ма њић.49)Обо ји ца ца ре ва су би ли по-

46) Lju bo mir Sto ja no vić,Starisrpskirodosloviiletopisi, Srp ska kra ljev ska aka de mi ja, Srem ski 
Kar lov ci, 1927, str. 46, 53, 194.

47) Љу бо мир Сто ја но вић, Старесрпскеповељеиписма1-1, 2, Бе о град, Срем ски Кар лов-
ци 1929, 1934. Сто ја но вић ЈБ., Родословиилетописи—Љу бо мир Сто ја но вић, Стари
српскиродословиилетописи,изд. СКА, књ. XVI, Срем ски Кар лов ци 1927., Си ма Ла-
зин Лу кић, КраткаповјесницаСрбаодпостанкасрпствадоданас, http://www.scribd.
com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba, Си ма Ћир ко вић, Истори
јасрпскогнарода, стр. 100; 151-155: Ме ста у око ли ни на се ља Кур шу мли ја на ју гу Ср-
би је, као и об рон ци Фру шке го ре на се ве ру пу ни су на ла зи шта оста та ка не ка да шњих 
ра но хри шћан ских цр ка ва или ма на сти ра по диг ну тих од че твр тог ве ка и на да ље. Та ко ђе 
оп шир ни је о ово ме ви де ти у Ми о драг Ми ло ва но вић, Старисрпскивек,  Ван да ли ја, 
Бе о град, 2008 и Ре ља Но ва ко вић,Србиирајскереке:библијске“Четирирајскереке”и
кавкаскоеуфратскиСрби, Би бли о те ка Сло вен ски ис точ шщи, Су пра ли брос, Пан че во, 
Ми ро слав Бе о град, 1995.

48) Ни ко Жу па нић,СрбиПлинијаиПтоломеја, Збор ник ра до ва по све ће них Јо ва ну Цви-
ји ћу, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Бе о град 1924, стр. 
578, Мо мир Јо вић, СрбипреСрба, http://www.scribd.com/doc/14426267/Mo mir-Jo vic-Sr-
bi-Pre-Sr ba. 

49) Љу бо мир Сто ја но вић, Старесрпскеповељеиписма1-1, 2, Бе о град, Срем ски Кар лов-
ци 1929, 1934. Сто ја но вић ЈБ., Родословиилетописи—Љу бо мир Сто ја но вић, Стари
српскиродословиилетописи,изд. СКА, књ. XVI, Срем ски Кар лов ци 1927. Re lja No va-
ko vić,  GdesenalazilaSrbijaod712.veka–istorijskogeografskorazmatranje,problemii
znanja, Na rod na knji ga, Isto rij ski in sti tut u Be o gra du, 1981.; Re lja No va ko vić,Србиирај
скереке:библијске“Четирiрајскереке”икавкаскоеуфратскiСрби: пре ма исто ри ча-
ри ма Ма вру Ор би ну, Јо ва ну Зо на ри, Ми ло шу Ми ло је ви ћу, те Кар ло вач ком, Пај си је вом, 
Вр хо бре знич ком, Пив ском, За греб ском, Кон стан ти но вом, Ла шва ни но вом,  Пе ја то ви ће-
вом, Бран ко ви ће вом и дру гим ро до сло ви ма и ле то пи си ма, као и жи во то пи си ма Све тог 
Са ве, Све тог Си ме о на, Све тог Сте фа на Ла за ре ви ћа и оста лим за пи си ма и до ку мен ти ма 
син рим ског ца ра Ли ки ни ја Бе ла Урош је у за ви ча ју свог оца За ху мљу и Тра ву ни ји за-
сно вао по ро ди цу из ко је је ве ко ви ма ка сни је ро ђен Сте фан Не ма ња, за чет ник ди на сти је 
Не ма њић.
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ре клом из аутох то ног ста ро срп ског ста нов ни штва и ве за ни 
је дан за дру го га по род бин ској ли ни ји – ро ђе на се стра ца ра 
Ли ки ни ја би ла је уда та за ца ра Кон стан ти на. На кон су ко ба 
ца ра Кон стан ти на и ца ра Ли ки ни ја и на кон смр ти ца ра Ли ки-
ни ја из Срем ске Ми тро ви це (Сир ми ју ма) је у стра ху од од ма-
зде ца ра Кон стан ти на Ли ки ни јев син Бе ла Урош 325. го ди не 
по бе гао у очев за ви чај - кне же ви не За ху мље и Тра ву ни ју и 
та мо за сно вао по ро ди цу из ко је је ве ко ви ма ка сни је, пре ма 
пре да њу, по те као Сте фан Не ма ња (c.1113—1199.), за чет ник 
срп ске сред њо ве ков не ди на сти је Не ма њић.50) У бор ба ма Ри-
мља на про тив хун ског кра ља Ати ле и по себ но у по бе ди Ри-
мља на на Ка та лин ском по љу 451. го ди не ис так ну ли су се  вој-
ско во ђе Мар ке лин и Аети ус ко ји су та ко ђе би ли по ре клом са 
под руч ја да на шње Ср би је.51) Ви зан тиј ски цар Ју сти ни јан Пр-
ви52) и ње гов не ћак цар Ју сти ни јан Дру ги, по ре клом из Ле ба-
на у бли зи ни Ле сков ца,53) би ли су ви зан тиј ски ца ре ви,54) али 
су да ли до при нос кул тур ном и на ци о нал ном иден ти те ту Ср-
би је об на вља њем цр кве Све тог Пе тра и Па вла у бли зи ни срп-
ске пре стол ни це Рас,55) у ко јој ће се ве ко ви ма ка сни је у исто-
ри ји кру ни са ти вла да ри из срп ске сред њо ве ков не ди на сти је 

50)  Ре ља Но ва ко вић, Србинримскицар,ИПА “Ми ро слав”, 1999, Бе о град, ци ти ра ју ћи Об
штиЛистПећ ке па три јар ши је; Ре ља Но ва ко вић, ОдаклесуСрбидошлинаБалканско
полуострво(Историјскогеографскоразматрање), Исто риј ских ин сти тут у Бе о гра ду, 
1997. го ди не; Lj. Sto ja no vić,Starisrpskirodosloviiletopisi, Srem ski Kar lov ci, 1927., стр. 
46, 53, 194. Та ко ђе о то ме ви де ти Di mi tri je Mi la ko vić,Srbskibukvarradiučenjamladeži
CrkovnomuiGraždanskomučitaniju, Ce ti nje, 1838.

51) Ed ward Gib bon, John Bag nall Bury, TheDeclineandFallOfTheRomanEmpire, Vo lu me 3, 
Wild si de Press LLC, 2004; Ot to Ma en chen-Hel fen, TheworldoftheHuns:studiesintheir
historyandculture, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1973, Јо ван Де ре тић, АнтичкаСрбија, 
Те ме рин, Ср би ја, 2000., Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&Novum, 
Ha e re dum Royeri a no rum, Po so nii 1746.

52) Шарл Дил, ИсторијаВизантије, Ло гос Арт, Бе о град, 2008, стр. 34-35: Ви зан тиј ски цар 
Ју сти ни јан Пр ви ро ђен је у Ца ри чи ном гра ду (Ju sti ni a na Pri ma) у Ле ба ну крај Ле сков ца, 
прав но је ре фор ми сао цар ство и прав ним за ко ни ком Corpusjuriscivilisод 565. го ди не 
„про жи ма ју ћи но вим ду хом хри шћан ства су ро вост ста рог рим ског пра ва унео у за кон 
до та да не по зна то ста ра ње о дру штве ној прав ди, о јав ној мо рал но сти и о чо веч но сти“.
Вла ди мир Ћо ро вић, Историјасрпскогнарода, Књи га Пр ва иСи ма Ћир ко вић,Исто
ријасрпскогнарода, стр. 166.

53) Đor đe Jan ko vić,„Sve do če nja ar he o lo škog na sle đa 4-11. sto le ća Ko so va i Me to hi je“, http://
www.ar he o lo gi ja.fr.gd/-k1-La ti nic na-ver zi ja-k2-.htm.

54)  „Ју сти ни јан ла жни Сло вен“, http://www.isto rij ska bi bli o te ka.com/art2:ju sti ni jan-la zni-slo-
ven и Jan ko vić, Đor đe, „Sve do če nja ar he o lo škog na sle đa 4-11. sto le ća Ko so va i Me to hi je“, 
http://www.ar he o lo gi ja.fr.gd/-k1-La ti nic na-ver zi ja-k2-.htm (У ова два члан ка се на во де су-
про ста вље на ми шље ња око по ре кла ви зан тиј ских ца ре ва Ју сти ни ја на Пр вог и Ју сти ни-
ја на Дру гог.)

55) Аrthur John Evans, AntiquarianResearchesinIllyrjcum, (Parts I. and II.), The So ci ety of An-
ti qu a ri es, Nic hols and Sons, 25 Par li a ment Stre et, West min ster, Lon don, 1883, http://www.
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Не ма њић. Иако су по је ди ни исто риј ски из во ри у вре ме вла-
да ви не Рим ског цар ства за ме њи ва ли ет нич ке од ред ни це Ср ба 
те ри то ри јал ним од ред ни ца ма на ко ји ма су жи ве ли, Ср би ја се 
као др жа ва по но во на кон за пи са мно го број них ан тич ких 
исто ри ча ра и ге о гра фа по но во по ми ње у исто риј ским из во-
ри ма ко ји да ти ра ју из до ба кне за Остро и ла Све вла до ва 490. 
го ди не.56) У исто риј ској ли те ра ту ри по сто је за пи си о ди на сти-
ји Све то пе ле ка Све вла до ви ћа и о бор ба ма „дач ких Ср ба“ и 
кне за До бре те Све вла до ви ћа са Ава ри ма,  а за бе ле жен је 626. 
го ди не и за јед нич ки на пад Ср ба и Ава ра на Ца ри град.57) По-
сле про па сти Рим ског цар ства 476. го ди не ство ре не су др жа-
ве-кне же ви не на ста ле на кон до ла ска ве ли ких ску пи на Ср ба, 
Хр ва та и Ху на из прав ца се ве ро за пад не и сред ње Евро пе на 
Бал кан ско по лу о стр во. Ове ску пи не на ро да су у не ко ли ко на-
вра та58) пре ла зи ле ре ку Ду нав, по ти сну ле Ава ре из Па но ни је, 
за у зе ле ло кал не про вин ци је Дал ма ци ју, Или ри ју и је дан део 
Ме зи је и по ме ша ле се са ста ро се де лач ким  (до из ве сне ме ре 
хри сти ја ни зо ва ним) на ро дом ко ји је жи вео у вре ме њи хо вог 
до ла ска на Бал кан ском по лу о стр ву.59) За пи си из тог вре ме на 

ar chi ve.org/stre am/an ti qu a ri an re sea00evan/an ti qu a ri an re sea00evan_djvu.txt, ци ти ра ју ћи 
Pro co pi us, DeEdificiis.

56) Ma vro Or bi ni, Kraljevstvo Slavena, http://www.za sve.net/bi bli o te ka/slo ve ni/Kra ljev-
stvo%20Slo ve na.pdf , Ре ља Но ва ко вић,Србиирајскереке:библијске“Четирирајске
реке”икавкаскоеуфратскиСрби, Сло вен ски ис точ ни ци, Ми ро слав - Су пра ли брос, 
Пан че во, 1995., по ми њу ћи за пи се о Ср би ма исто ри ча ра и ге о гра фа Пли ни ја, Ма ри на 
из Ти ра, Пто ле ме ја, Пом по ни ја Ме лу, Јор да на, Ка си о до ра, Ами ја на Мар це ли на и дру-
гих. Та ко ђе ви де ти о то ме Јо ван Де ре тић, АлександарВелики–царсрпски,http://www.
scribd.com/doc/13864096/JovanDereticAleksandarVelikiCarSrpski; Ca ro li Du Fre sne 
Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&Novum, Ha e re dum Royeri a no rum, Po so nii, 1746.

57) Си ма Лу кин Ла зић, Кратка повјесница Срба од постања српства до данас, http://
www.scribd.com/doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba и Ни ко ла Мо-
ра ча, Србскединастијеивладари,http://www.scribd.com/doc/26855401/Ni ko la-Mo ra ca-
Srb ske-Di na sti je-i-Vla da ri, та ко ђе ви де ти Don Ma vro Or bi ni, IlRegnodegliSlavi, Pe sa ro 
1601, p. 207 (Ma vro Or bi ni,KraljevstvoSlavena, http://www.za sve.net/bi bli o te ka/slo ve ni/
Kra ljev stvo%20Slo ve na.pdf), Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, IllyuricumVetus&No
vum, Ha e re dum Royeri a no rum, Po so nii 1746, pp. 30-33 и Ivan Šve ar, OgledaloIliriuma,iliti
dogodovštinaIlirah,Slavinah,stražnjiputHorvatahzvanih,odpotopa,tojestgodinesveta
1656, Op seg 2, str. 112-115: Шве ар по ми ње и ве зу ста рих Три ба ла ко ји су у до ба ца ра 
Кон стан ти на Ве ли ког вла да ли под руч јем да на шње Ср би је, са Лун го бар ди ма и окол ним 
пле ме ни ма.

58) Bra ni mir Bra ta nić, “Uz pro blem do se lje nja Ju žnih Sla ve na“, Zbornik radovaFilozofskog
fakulteta Sve u či li šte u Za gre bu, Za greb, 1951. 

59) Ра ди во је Пе шић, Велескакњига, Пе шић и си но ви, Бе о град, 2000, стр. 69-70; J. Ra jić: 
Istorija..., 1794/1795, knj. I, str. 19,Вла ди мир Ћо ро вић, Историјасрпскогнарода, Књи-
га Пр ва, Глас срп ски, Арс ли бри, Ба ња Лу ка, Бе о град, 1997. го ди не: Ка ко је за кљу чио 
гра ма то лог Ра ди во је Пе шић, ре ли ги ја пред хри шћан ских Ср ба је би ла у осно ви мо но-
те и стич ка уз еле мен те по што ва ња пре да ка и при ро де и има ла је ана ло ги ју са хри шћан-
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по ка зу ју да је то ком пе тог, ше стог и сед мог ве ка би ло не ко ли-
ко до се ља ва ња Ср ба ве ћег оби ма и ин тен зи те та са  се ве ра 
пре ма Бал кан ском по лу о стр ву. На под руч је не ка да шње рим-
ске „дач ке Ср би је“  на се ли ли су се по том ци јед ног кне за-ар-
хон та  чи ји су удо ви ца и син до ве ли 519-520. го ди не Ср бе из 
та ко зва не „Бе ле Ср би је“ у да на шњој Ма ђар ској на Бал кан ско 
по лу о стр во и ту су се при дру жи ли ста ро се де о ци ма, док је та-
ко ђе из „Бе ле Ср би је“ је дан во ђа-ар хонт у вре ме вла да ви не 
ви зан тиј ског ца ра Хе ра кли ју са (Ира кли је, 610-641.) до вео 
Ср бе на Бал кан ско по лу о стр во и пре ми нуо пре до ла ска Бу га-
ра 678. го ди не у њи хо во су сед ство.60) Јед на ску пи на ових пле-
ме на се за јед но са Бу га ри ма у сед мом ве ку чак про ши ри ла и 
до Пе ло по не за и пре стол ни це Ца ри град,61) због че га се, ка ко 
је то опи си вао ви зан тиј ски цар-хро ни чар Кон стан тин Пор-
фи ро ге нет (c.913-959.), у јед ном пе ри о ду Ви зан тиј ско цар-
ство „по сло ве ни ло“. Ме ђу тим, на кон не ког вре ме на та ску пи-
на пле ме на се вра ти ла у сво је по стој би не на Бал кан ском по-
лу о стр ву и та мо су на кон ду гих и ис цр пљу ју ћих се о ба за сно-
ва ли и ин сти ту ци о нал но озва ни чи ли сво је но ве др жа ве-кне-
же ви не.62)Иако је за бе ле же но по кр шта ва ње Ср ба на Бал кан-
ском по лу о стр ву у до ба Рим ског цар ства, сма тра се да су сви 

ством. За раз ли ку од пред ста ва Ста рих Ри мља на или Хе ле на о бо го ви ма, Сло ве ни ни су 
раз два ја ли бо го ве од при род них си ла, од но сно они ни су бо го ви ма при да ва ли ни об лик 
ни осо би не љу ди или над љу ди, већ су бо го ви за њих би ли са мо сим бо ли при род них 
по ја ва ко је су на чо ве ка де ло ва ле би ло до бро, би ло ло ше. Бу ду ћи да су Сло ве ни жи-
ве ли од при ро де и у скла ду са њом, за њих су ки ша, из вор, ре ка, ве тар, храст и оста ле 
ма ни фе ста ци је при ро де би ле Бог ко ји је да вао хра ну, плод ну зе мљу, во ду и све што 
је одр жа ва ло жи вот на зе мљи. Уз то, за раз ли ку од Ста рих Ри мља на и Гр ка, та да шњи 
Сло ве ни ни су има ли ка ме не идо ле и ста туе као сво је „то те ме“, не го др ве не бал ва не и 
др ве не та бле. Та ко ђе на ову те му ви де ти: Си ма Ћир ко вић, Историјасрпскогнарода 
и Lju bo mir Sto ja no vić,Starisrpskirodosloviiletopisi, Be o grad-Srem ski Kar lov ci, Srp ska 
kra ljev ska aka de mi ja, 1927.: Апо стол Ан дри ја Пр во зва ни, би ску пи Ур за ци је, Ан дро ник, 
Ни ке та Ре ме зи јан ски и дру ги апо сто ли, би ску пи и ђа ко ни, као и ца ре ви Кон стан тин, 
Ли ки ни је, Ју сти ни јан Пр ви и Ју сти ни јан Дру ги већ од пр вог ве ка па на да ље хри сти-
ја ни зо ва ли су од ра ни је мо но те и стич ки ве ру ју ћи на род и на та ви ше ве ков на по кр шта-
ва ња су се у де ве том ве ку на до ве за ле ми си је бра ће Ћи ри ла и Ме то ди ја ко је су има ле у 
се би и до дат ну ди мен зи ју про све ћи ва ња и опи сме ња ва ња ста нов ни штва.

60) Ни ко ла Мо ра ча,Српскединастијеивладари, Си ма Лу кин Ла зић, Краткаповјесница
Србаодпостањасрпствадоданас.

61) John Bug nell Bury, HistoryfothelaterRomanemiprefromthedeathofTheodosiusIdothe
deathofJustinian(A.D.395toA.D.565), Mac mil lan and co., Lon don, 1923, str. 436, ci ting 
Mar cel li nus Co mes .

62) Па вел Ша фа рик, О пореклу Словена  по Лоренцу Суровјецком, Ар хив Вој во ди не 
Но ви Сад - Сло вен ски ин сти тут Но ви Сад,Но ви Сад, 1998., http://www.scribd.com/
doc/2868779/-,Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода: Ове су сед не др жав не за јед-
ни це су би ле слич них по ро дич них и за дру жних дру штве них уре ђе ња и сва ка од њих 
је има ла свог вла да ра (кне за, жу па на) на че лу – Хр ва ти ба но ве, Ср би ар хон те, а Бу га-
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Ср би при хва ти ли хри шћан ство у де ве том ве ку за вре ме ми-
си ја бра ће про све ти те ља Ћи ри ла и Ме то ди ја по сло вен ским 
кне же ви на ма. На и ме, 862. го ди не је мо рав ски кнез Ро сти слав 
за мо лио ви зан тиј ског ца ра Ми ха и ла (ca.811–886.) да по ша ље 
у сло вен ске кне же ви не хри шћан ске све ште ни ке ко ји би мо-
гли да про по ве да ју ве ру на ро ду на њи хо вом је зи ку, бу ду ћи да 
на род не раз у ме „ни грч ки ни ла тин ски је зик.“ Ви зан тиј ски 
цар Ми ха и ло и ви зан тиј ски па три јарх Фо ти је су да ли свој 
бла го слов за то и по сла ли у ми си ју по кр шта ва ња про све ти те-
ље бра ћу Ћи ри ла и Ме то ди ја ко ји су не у мор но пу то ва ли и 
опи сме ња ва ли на род не ма се по ста ро сло вен ским кне же ви на-
ма по мо ћу 38 сло ва, „јед них по узо ру на грч ку азбу ку, а дру-
гих по сло вен ској ре чи.“63) Је дан од пр вих ма те ри јал них до ка-
за срп ске др жав но сти и иден ти те та је са чу ва ни пр стен срп-
ског кне за Стро ји ми ра Вла сти ми ро ви ћа (ca 836-851.) ко ји 
има кру жно нат пи сно по ље са кр стом око ко је га пи ше на 
азбу ци „Бо же, по мо зи Стро ји ми ру!“ По сто ја ње пр сте на-пе-
ча та до ка зу је да је та да шња срп ска др жа ва-кне же ви на има ла 
при двор ску кан це ла ри ју, ар хив и др жав ну ад ми ни стра ци ју, 
да је кнез Стро ји мир био хри шћа нин као и ње го ви пре ци, а 
азбуч ни нат пис на ње го вом пр сте ну да је пр стен био на пра-
вљен у не кој од зла та ра у та да шњем ви зан тиј ском цар ству.64) 
Двор ска кан це ла ри ја срп ске кне же ви не у до ба вла да ви не си-
но ва кне за Стро ји ми ра у дру гој по ло ви ни де ве тог ве ка би ла 
је сме ште на у утвр ђе ном гра ду Рас на ре ци Ра шка код да на-
шњег Но вог Па за ра ко ји се на ла зио ис точ но од кне же ви не 
кне за ње го вог пре тка кне за Вла сти ми ра, а на ју гу је њи хо ва 

ри ка но ве, у за ви сно сти од та да шњег лин гви стич ког гер ман ско фра нач ког, ви зан тиј ског 
или авар ско хун ског ути ца ја у да ва њу ти ту ла вла да ри ма кне же ви на.

63) Ne stor of Ki ev,TheRussianPrimaryChronicle,LaurentianText. Trans. and Еd. by Sa muel 
Haz zard Cross and Ol gerd P. Sher bo witz-Wet zor, Cam brid ge, MA, The Me di a e val Aca demy 
of Ame ri ca, 1953., pp. 8-9; Bi lja na Jo va no vić-Stip če vić, Mar čan ska va ri jan ta „Ska za nja o 
slo ve seh” Sr no ris sa Nra bra, Slovo, 14, Za greb 1964, str. 52—58, ци ти ра ју ћи мо на ха Чр-
но ри зац Хра бар и ње го во де ло Описменех на пре ла зу из де ве тог у де се ти век, ко ји је 
пи сао „да се Бог сми ло вао Сло ве ни ма и по слао им Све тог Кон стан ти на Фи ло зо фа Ћи-
ри ла, му жа пра вед на и исти но љу би ва.“ Na da Kla ić,Izvorizahrvatskupovijestdo1526.
godine, Škol ska knji ga Za greb, 1972., str. 28: Ме ђу по кр ште ним Сло ве ни ма су за тим су-
сед ни Хр ва ти 879. го ди не у до ба вла да ви не хр ват ског кне за Бра ни ми ра ста вље ни под 
ду хов ну ју рис дик ци ју Ри ма, од но сно Па пе. (Углав ном су оста ја ли у мир ним и до бро-
су сед ским од но си ма са Ср би ма до два де се тог ве ка.)

64) Ј. Је вре мо вић,„Пе чат срп ског кне за Стро ји ми ра“, ГласЈавности, 27.07.2006., Бе о град: 
Прет по ста вља се да је пр стен на пра вљен у не кој од та да шњих зла та ра у Со лу ну, Ати ни 
или Ца ри гра ду. Pe ter, Prin ce of Ser bia,http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Du klja: Та ко ђе по сто-
ји и пе чат кне за Пе тра од Ду кље из де се тог ве ка на ко јем пи ше ћи ри лич ним сло ви ма 
„Пе тар Ар хонт Ду кље Амин“.
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кне же ви на би ла огра ни че на из во ром ре ке Лим и об рон ци ма 
Про кле ти ја.65) Та ко је Ср би ја по ми ња на у исто риј ским до ку-
мен ти ма Ис точ ног Рим ског цар ства Ви зан ти је и она је као 
др жа ва по ми ња на у исто риј ским до ку мен ти ма у кон ти ну и те-
ту под вла да ви ном ди на сти ја Вла сти ми ро вић (Стро ји ми ро-
вић, Кло ни ми ро вић, Му ти ми ро вић, Гој ни ко вић), Све ти ми ро-
вић, Оштри во је вић, Во ји сла вље вић, (Ми ха и ло вић Во ји сла-
вље вић), Ву ка но вић, Ја бла но вић, Не ма њић и дру гих ди на-
сти ја пре ко хи ља ду го ди на, све до кра ја пет на е стог ве ка66) у 
утвр ђе њи ма До сти ник (Де сти ник или Др сник крај ме то хиј-
ске Кли не), Рас, Чер на вуск, Де сник, Ка те ра, Ле сник, Дре-
жник, Ме ђу реч је и та ко да ље.67)У твр ђа ви Рас су у сред њем 
ве ку Не ма њи ћи за сно ва ли пр ву срп ску кра ље ви ну и кру ни са-
ли се у цр кви Све тог Пе тра и Па вла крај Ра са же ле ћи та ко да 
ис ка жу по ве за ност хри шћан ске пра во слав не ве ре и др жав не 
вла сти и при па да ње вла сти ди на сти ји и дру штву, а не са мо 
по је дин цу.68)Кне же ви на и ка сни је кра ље ви на Ра шка, са цр-
квом Све тог Пе тра и Па вла и у бли зи ни са гра ђе ним ма на сти-
ри ма Ђур ђе ви сту по ви и Со по ћа ни, би ла је ве ко ви ма ва жно 

65) Ми о драг Ми ла но вић, Старисрпскивек
66) Ca ro li Du Fre sne Do mi ni Du Can ge, IllyricumVetus&Novum, Ha e re dum Royeri a no rum, 

Po so nii, 1746, Јо ван Де ре тић, АлександарВелики–царсрпски,http://www.scribd.com/
doc/13864096/JovanDereticAleksandarVelikiCarSrpski,E. Pri cot De Sa int-Ma rie, Les
Slaves Medrionaux, Ar mand Lec he va li er, Pa ris, 1874, Kon stan tin Ji re ček, Istorija Srba, 
Na uč na knji ga, Be o grad, 1952., To mo Ma re tić,Sla ve ni u dav ni ni, http://www.scribd.com/
doc/8360906/To mo-Ma re tic-Sla ve ni-u-Dav ni ni, Gi a nan to nio Bom man, „Sto ria ci vil le ed 
ec cle si a sti ca del la Dal ma zia, Cro a zia e Bo sna“, Li bri DodiciCompendiata: AllaGloriosissi
maVenetaIlliricaNazione, An to nio Lo ca tel li, Ve ne zia, 1775. Си ма Ла зин Лу кић, Кратка
повјесницаСрбаодпостанкасрпствадоданас, http://www.scribd.com/doc/14757231/
Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba, та ко ђе ви де ти „Пе тар Гој ни ко вић“, http://
sr.wi ki pe dia.org/wi ki/Пе тар_Гој ни ко вић и  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Pe tar_Goj ni ko vić, 
„Спи сак срп ских вла да ра“, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/List_of_Ser bian_mo narchs, Jo an-
nes Scylit zes, Historiarumcompendium, Wal ter de Gruyter, 1973, pp. 408-409 и Fi ne, John 
Van Ant werp, TheEarlyMedievalBalkans:ACritical Survey from the Sixth to theLate
TwelfthCentury, The Uni ver sity of Mic hi gan Press, U.S. of Ame ri ca, 1991.

67) Де сти ни кон, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/De sti ni kon; Ђор ђе Јан ко вић, „Ар хе о ло шка ис-
тра жи ва ња на Ко со ву“, http://do sti ni ka.com/isto ri ja/168-2010-01-05-20-25-26.html,Ми-
о драг Ми ла но вић, „Ста ри срп ски век“, Jo van Ski li ca, Krat ka isto ri ja, Vizantijskiizvoriza
istorijunarodaJugoslavije (VI INJ) III, (Ur. J. Fer lu ga). Đor đe Jan ko vić, „Rav na go ra iz me-
đu Pri zre na i Štrp ca – naj sta ri je po zna to srp sko na la zi šte na ju gu Sr bi je“, StarineKosovai
Metohije 10, Pri šti na 1997.

68) Jo van ka Ka lić, „Ras cia - The Nuc le us of the Me di e val Ser bian Sta te“, TheSerbianQuestions
inTheBalkans, Fa culty of Ge o graphy, Уни вер ситз оф Bel gra de 1995. http://www.rast ko.rs/
isto ri ja/sr bi-bal kan/jka lic-ras ka.html, ци ти ра ју ћи Хилендарскуповељу Сте фа на Не ма ње 
и по ве љу Кра ља Сте фа на Уро ша Не ма њи ћа из 1253: „Гра до ви и твр ђа ве при па да ју 
ра шком тро ну.“ У J.Ka lić, “Pre sto Ste fa na Ne ma nje,” / The Thro ne of Step hen Ne manya/ 
in Pri lo zi za knji žev nost, je zik, isto ri ju i fol klor, 53-54 (Bel gra de: Fi lo lo ški fa kul te it, I 987-
1988), pp. 21 -30.36 иLju bo mir Sto ja no vić,Staresrpskepoveljeipisma,I/I /Early Ser bian 
Char ters and Let ters, Bel gra de-Srem ski Kar lov ci, 19Vi, p. 207.
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тр го вач ко сре ди ште на пу те ви ма пре ма Ни шу и Ко со ву на ко-
јем су би ли по зна та ба ња Бањ ска и руд ни ци Треп ча, Зве ча ни 
и Но во Бр до, и пре ма Ко па о ни ку ко ји је већ та да био по знат 
као „пла ни на пу на ру да“.69) За пи си о пе ри о ду срп ских кне же-
ви на пре до ла ска ди на сти је Не ма њић на власт, од но сно о 
бит ка ма срп ских кне же ви на про тив Ви зан ти је, Бу гар ске и 
Ма ђар ске, па и о уну тар ди на стиј ским бор ба ма за пре власт, 
нај број ни је су ме ђу ви зан тиј ским и рим ских из во ри ма. Не ке 
од да на шњих ин тер пре та ци ја овог исто риј ског пе ри о да су 
пу не фан та стич них и не про ве ре них опи са исто риј ских до га-
ђа ја и мо гу да се свр ста ју у псе у до и сто ри о гра фи ју, али се ве-
ћи на ори ги нал них за пи са из тог пе ри о да, са чи ње ни ца ма ко је 
за јед нич ки по твр ђу ју хро ни ча ри-исто ри ча ри из раз ли чи тих 
кра љев ста ва, ве ро и спо ве сти и уда ље них ге о граф ских под-
руч ја, мо гу сма тра ти исто риј ски ве ро до стој ним.70) Ови за пи-
си по твр ђу ју да је хри шћан ство при лич но па ци фи ко ва ло и 
про же ло ду хов но шћу та да шње ка ко ста ро се де лач ко та ко и 
до се ље но ста нов ни штво на Бал кан ско по лу о стр во, ко је се у 
мно го број ним ду го трај ним, су ро вим и ис цр пљу ју ћим се о ба-
ма и иза зо ви ма ко је је но си ла та ге о граф ска ло ка ци ја бо ри ло 
за хра ну, огрев и од бра ну те ри то ри ја. До при не ло је раз во ју 
ових дру штве них за јед ни ца и у по гле ду про све ћи ва ња, пи-
сме но сти, кул ту ре ме ђу људ ских од но са, обра зо ва ња, прав-
них за ко на,  др жав но сти и ди пло ма ти је, по ли ти ке, еко но ми је, 
по љо при вре де, за нат ства, му зи ке, сли кар ства, ар хи тек ту ре, 
књи жев но сти и мно гих дру гих обла сти ве за них за раз вој др-
жа ве и дру штва у Ср би ји, што је по го то во до шло до из ра жа ја 

69) Аrthur John Evans, AntiquarianResearchesinIllyrjcum, (Parts I. and II.), The So ci ety of An-
ti qu a ri es, Nic hols and Sons, 25 Par li a ment Stre et, West min ster, Lon don, 1883, http://www.
ar chi ve.org/stre am/an ti qu a ri an re sea00evan/an ti qu a ri an re sea00evan_djvu.txt, ци ти ра ју ћи 
Con stan ti ne Porphyro ge ni tus, DeAdm.Imp. c. 82. Та ко ђе ви де ти Kon stan tin Por fi ro ge nit, 
De ad mi ni stran do im pe rio, VII, u Vizantijski izvoriza istorijunarodaJugoslavije, tom II, 
Be o grad, SA NU, 1959.

70) VizantijskiizvorizaistorijunarodaJugoslavije (III tom), Vi zan to lo ški in sti tut SA NU, Be o-
grad, 2007.,Sve to zar Ra doj čić, Portretisrpskihvladarausrednjemveku, Re pu blič ki za vod 
za za šti tu spo me ni ka kul tu re, Be o grad, 1996., Jo van De re tić, Kulturna istorija Srba, Na-
rod na knji ga, Be o grad, 2005.; Gi a nan to nio Bom man, “Sto ria ci vil le ed ec cle si a sti ca del la 
Dal ma zia, Cro a zia e Bo sna”, Li bri, Do di ci Com pen di a ta : Al la Glo ri o sis si ma Ve ne ta Il li ri-
ca Na zi o ne, Op seg 1, Lo ca tel li, 1775,; An to nio Lo ca tel li,Ve ne zia 1775., Си ма Ла зин Лу-
кић, КраткаповјесницаСрбаодпостанкасрпствадоданас, http://www.scribd.com/
doc/14757231/Si mo-Lu kin-La zic-Krat ka-Po vje sni ca-Sr ba, An na Com ne na, The Alexiad, 
http://www.ford ham.edu/hal sall/ba sis/An na Com ne na-Ale xi ad00.html, Da ni e le Far la tus, Ec
clesiaSirmiensisolimmetropolis, в Illyri ci Sac ri, VII, Ec cle sia Di oc le ti a na, An ti ba ren sis, 
Dyrr hac hi en sis et Sir mi en sis cum earum suf fra gan tes, Ap pen dix, Ve ne ti is: Apud Se ba sti a-
num Co le ti, 1817.
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у пе ри о ду од два на е стог до пет на е стог ве ка у до ба вла да ви не 
ди на сти ја Не ма њић, кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа, ње го вог 
си на де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа и Сте фа но вог не ћа ка де-
спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа.

SanjaSuljagic
FORMATIONOFNATIONALIDENTITY
AND(DIS)CONTINUITYINSERBIA

Summary
Inthispaperauthoranalyzedformationanddevelopment
ofSerbianpoliticalinstitutionsandstatesthroughouthi
story.Inanintroductorypartofthepapertheauthorsin
gledoutsomecrucialeventsandpersonsthatweredecisi
veforformation,developmentand(dis)continuityofSer
bian national identity and statehood throughout history.
Аscrucialpersonsandevents forsettlementand forma
tionofpolitical institutions inSerbia theauthor singled
outanearlymedievalperiodofformationoffirstSerbian
principalities,thentheperiodfromtwentiethtosixteenth
centuryandsometurbulenteventsinfirsthalfofthenine
teenthcentury.Accordingtotheauthor,thesecertainpe
riodsweredecisivefordefinitionofnationalidentityand
(dis)continuityofSerbianstate.Infollowingchaptersthe
author analyzed first historical archives and records on
ancientSerbswhohadlivedintheregionsofancientIn
dia,theBaltic,theBlacksea/Caspianlakeregion,Meso
potamia,northwesternandcentralEuropeand theCar
pathianmountainsallthewaytotheregionofthevalley
oftheDanuberiverandtheBalkanpeninsula.Withinthe
analysisof formationof theethnogenesisof theancient
Serbstheauthorunderlinedtheirepigenetic,anthropolo
gical,morphologicalandculturalconnectionwithmodern
Serbs.
KeyWords:nationalidentity,politicalinstitutions,migra
tions,Serbianprincipalities,Serbiandynasties
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Resume
Forpurposeofdefiningformationofnationalandcultural
identityandthestatehoodoftheSerbsthroughouthistory
uptopresentageauthorofthepaperanalyzedfirsttraces
ofhistoricalidentificationandconstructionofethnicand
cultural identityofancientSerbianpeople.Forpurpose
ofclearandlogicalpresentationofhistoricalandanthro
pological backgroundof the ethnic identity of the Serbs
theauthorstartedtheanalysiswithapresentationofsig
nificantclimatic,geophysicalandmorphologicalchanges
thathadoccurredinNeolithicandPaleolithicagehaving
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triggered longmigrations of prehistoric human groups
and animals throughout EuroAsian region. First traces
ofancientnumerousSerbianpeoplehadbeenfoundinto
ponymyofthevalleysoftheriversIndesandGanges,the
Caucasusmountains,theCaspianlake,theBlackSeaand
thebasinoftheriversVolga,DonandDnieper,theCar
pathianandRhodopemountains,thevalleysoftherivers
Nile, Tigris and Euphrates, ancient Greece, the Baltic,
centralandnorthwesternEurope, thevalleyof the river
Danubeandinthemountainousregionsouthoftheriver
DanubeonterritoryofSerbiaoftodayaswellastheyha
vebeenfoundinvariousarcheologicalsites,etymological
andethnographicproofsandculturalcustomsandman
nersrelatedtotheabovementionedregions.
The author also presented the records on ancient Serbs
insacredworldtextsandthearchivesofanticGreekand
Roman,Byzantine,Frankish,Germanandotherworldhi
storians and geographers. Elaboration of the matching
ofepigenetic,anthropological,morphologicalandcultu
ral characteristics of the Serbs throughout history have
shownalinearhistoricallineconnectingancientprehi
storicSerbswiththeSerbsfromtheAnticGreeceandRo
manageandtheSerbsfrompremedievalstates(“kneze
vina”)ontheterritoryoftheBalkanpeninsulauptothe
Serbslivingincurrenttimes.
Inthetexttheauthorunderlinedsomedeterminanthisto
ricalperiodsofterritorialandculturaldivisionoftheSer
bianpeoplewhohadwidelyinhabitedEuroAsianregion
in theprocessof their longmigrations.Theauthoralso
underlinedbasicethnic, linguistic,archeologicalandet
hnographicdeterminantsmarkingalinearhistoricalcon
nection of ancient protoSerbian (protoSlavic) people
from theirancienthabitatswith theSerbsof today such
astheancientVincaletterandOldSerbian(OldSlavic)
languageandlettersandbuildingofancientSerbianca
pitalsandchurchesintheregionofRaskainSerbiaand
themissionsofChristianeducatorsthebrothersCyriland
Methodiusamong theSerbs in theninth century.Within
the analysis of formation of national and cultural iden
tityinSerbiatheauthoralsounderlinedsomeimportant
historicalpersonssuchasancientpolitical,spiritualand
militaryleadersSerboMakeridov(knownalsoasHerac
lius or Asur), Alexander the Great, the Christian Saint
Andrew, theRoman emperors Licinius andConstantine,
Aetius,OstroiloSvevladovic,StrojimirVlastimirovic, the
ChristianmissionariesCyrilandMethodius,thefounder
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ofNemanjicdynastyStefanNemanjaandhissonRastko
Nemanjic(SaintSava)andothers.

 Овај рад је примљен 20. јула 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 8. 
августа 2011. године.
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