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Одељење за менталну дијагностику 
Срби, народ најстарији и – најугроженији 

За истином трагајући о првој феноменолошкој претпоставци, Срби, народ 
најстарији, научиници су отишли толико далеко да баш мало недостаје да се 
овај феномен сублимише у аксиом. Међутим, и овде, као и за срећу, како је то 
приметио Иво Андрић, баш то мало недостаје. У стара времена ову тему 
напре су почели да расветљавају страни научници. Зашто баш они, видећемо 
нешто касније. У скорије време, прва је значајно обновила истраживања овог 
феномена др Олга Луковић Пјановић. У новије време, у лавиринт српске 
историје и постојаности, најдубље је зашао етнолог др Ивица Тодоровић из 

Српске академије наука и уметности. 

Други феномен, Срби, народ најугроженији, деценијма, па и вековима, оптерећен је 
свакодневницом и проблемима који навиру и затрпавају српску постојаност. Ратови, сеобе, 
кризе, реформе, Србију и српски народ водили су у биолошки колапс. Да није српског 
сељака, који се предано бори за све, питање је како би се ововремена збивања описивала. 
Овако нам остаје да прибегнемо најновијој духовитој недоумици народне памети која гласи: 
“У Србији ништа није успело, па неће ни криза”. Народ је мислио на светску кризу за коју не 
бисмо ни знали да нам за њу из света нису јавили. Србија је и онако стално у кризи. 

Обе теме, Срби, народ најстарији и Срби, народ најугроженији, вековима живе заједно, руку 
под руку, а да смо о томе слабо обвештени. Или чекамо да нам и о томе јаве из света.. 

Срби народ најстарији, феноменолошка тема, чешће је заокупљала пажњу страних него 
српских научника, Немци, Пољаци, Руси, Грци... Објашњење је да је та тема за Србе била 
забрањивана, увек када се српска нација налазила у процепу геополитичких интереса. А то се 
често догађало. Уосталом, као и данас. 

Најпре износимо Шафарикову (Павле Јозеф Шафарик, Словак, 19. век) тврдњу да су Срби 
пре Стефана Немањића имали 53 моћне династије царева и краљева. Такође се задржавамо у 
19. веку, на истраживањима Милоша Милојевића (књига Народно памћење), који износи 
идеју да су Срби 800 година пре Христа писали ћирилицом. Византијски аутор из 15. века, 
Леоник Халкокондил, пише да су од постојања Срби највећи и најстарији народ. На 
Винчанској плочици, која је пронађена у Румунији, винчанском србицом (ћирилицом), 
исписано је: “Све ваше грехе наслеђују ваша деца. Држите се ваше деце”. Плиније Птоломеј 
(Византија) тврди да се прво јавио етноним Срби, тек касније Словени. За балканске и 
лужичке Србе истиче да су остаци заједничког имена. То наводи на закључак да су се 
Словени најпре звали Срби. Несторов летопис, као и Шафарик, указују да је подунавска 
регија прадедовина Срба. У сваком случају, прве феноменолошке анализе на тему Срби,  
народ најстарији, формирали су страни научници. 

Од осталих аутора који су се бавили овом темом истичемо имена: Реље Новаковића, Милана 
Будимира, Радивоја Пешића, Симе Лукина Лазића (књига Срби у давнини), као и Русе, 
Вјечеслава Трубачова и Михаила Рибакова. Да је за Србе била забрањена тема о томе да су 
најстарији народ, говори и податак да је ова материја била под кључем и у Југославији после 
Другог светског рата. Тек касније, Олга Луковић Пјановић одважила се да је обнови. Од 
Плинија Птоломеја преузела је етноним Срби, народ најстарији, и под истим насловом 
објавила књигу. 

У најновије време овом темом бави се др Ивица Тодоровић, етнолог, својевремено најмлађи 



докторант Филозофског факултета у Београду. У две обимне књиге, Ритуал ума и Митска 
истина Срба, на посредан или непосредан начин, бави се феноменолошком синтагмом СНН 
(Срби, народ најстарији). Др Тодоровић у првој књизи (Ритуал ума), кроз литијски опход, 
истражује сложене обреде целокупне српске заједнице. На основу језичких модела, 
јединственом структуром универзалног карактера, сакрализовао је целокупан простор српске 
заједнице. 

У књизи Митска истина Срба, др Тодоровић наглашава посебну улогу Срба у постојаности 
људске цивилизације. У феноменолошкој анализи идејног система Срби, народ најстарији,  
истражујући степен истинитости, аутор се ослања на литертуру из прошлих времена, уз 
потврду да су ову тему најпре покренули страни истраживачи. Зашто се он прихватио ове 
материје, вероватно треба да захвали времену у коме живи, то јест када су превазиђене 
забране. Иако постоји низ претпоставки и тумачења најзначајнијих истраживача, др 
Тодоровић са сигурношћу не може да потврди истинитост идејног система Срби, народ 
најстарији. 

Ако се, на горе изречени феномен, не може дати сасвим поуздан одговор, више је него 
занимљиво питање – када су и у којој мери Срби кроз историју губили примат, до те мере да 
се тема о њиховој постојаности вековима губила или повлачила, све до данас, тако да не могу 
да одгонетну своју највећу тајну?! Да ли су ратови у којима су учествовали, као у последња 
два века, сатирали биолошку масу Срба? Да ли је посебност Срба кроз историју условила да 
су, као најстарији, дошли на ред да изумру? Да ли је могуће да се геополитика толико пута 
поиграла најстаријим народом? Да ли је, у духовном погледу, направљен неопростиво велики 
грех, а да се, као што каже ћирлични запис са винчанске плочице, није “држало до деце”? 

Све су то питања без одговора која смо наследили од предака, мрачна, недоступна и 
неразмрсива. Још је теже што нас сва та наслеђена питања и данас оптерећују, можда више 
него икад. Из тога клија, нажалост, нова идејна и феноменолошка синтагма, Срби, народ 
најугроженији. И данас, као да се чека тренутак, када Срби живну, из света се појави велики 
испружени претећи прст који поручује – не дижи главу! 

Срби,народ најугроженији, данас је пандан идејном систему Срби, народ најстарији. По 
свему. Нама се свет бави више, него ми сами собом. Из света се Србима поручује шта смеју, а 
шта не. Прошле владаоце замењују све лошији. Истина, они не могу нешто нарочито ни да 
ураде, толико им се разним ултиматумима простор за деловање сужава. Тако испада да 
српске вође делају под геслом “што горе, то боље”. Као да се дела обрнуто од нормалног. 
Огроман је број и оних који Србији исписују епитафе. Мало је одважних којима су 
унутрашње слободе привилегија, сизифовски покушавајући да камен гурају узбрдо. 

Истина, ту није ни крај ни почетак. Два феномена, Срби, народ најстарији и Срби, народ 
најугроженији, производ су један другога. Грешке Срба кроз историју, највећма у борбама за 
опстанак, због геополитичког фактора, условљавале су честа поробљавања, као и забране да 
се говори о феномену, Срби, народ најстарили. Тај феномен условио је други, Србе често 
стављајући у искушења опстанка. Да ли је то почело од узимања папске круне из Рима, 
Стевана Првовенчаног, да би исти владалац био крунисан по православним канонима? 
Највећи српски владалац – освајач, цар Душан, у своје време, не само да је зауставио хорде у 
походима на српске територије, већ их је освајањем толико проширио да је остао забележен 
као највећи српски војсковођа. Једино је он од српских великаша могао да се пореди са 
војсковођама старе и нове ере, Темистоклом, Александром Великим, Цезаром, Агрипом, 
Ханибалом, Карлом XИИ, Наполеоном... После њега и Косовског боја на тапије Србије 
ударен је печат мале и никад до краја изграђене државе. 

Историја подсећа да су баш због геополитичког положаја Срби били принуђени да се бране, 
или су сами започињали ратове, до те мере да је данас угрожена биолошка маса народа. 
Рачуница показује, да су бар део тих ратова избегли, да је данас могло да буде 40–50 милиона 
српских душа на овим просторима. Недостајало је, наравно, и мудрости у вођењу државе. 



Строжији аналитичари тврде да од кнеза Милоша на овамо нисмо имали правог и мудрог 
вођу. 

У новијој историји Карађорђевићи су покушали да још једном крену из почетка, стварајући 
Југославију. Идеја за уво, али не и за живот. Тако се показало, или је тако одлучено, негде у 
свету. Распадом Југославије, коју је, дакле, створила Србија, на биће српског народа утиснут 
је печат, не само губитника, већ у свету омраженог народа. Без обзира на оба светска рата у 
којима је Србија била на страни победника, а против фашизма. Унапред програмирано 
бомбардовање, крајем прошлог века, Србију је ставило пред свршен чин. Поред уништене 
инфраструктуре, индустријских постројења и цивилних жртава, Срби су у свету жигосани 
као чудовишта, најгори народ, бахати, силеџије, прљави и некултурни. 

Данас, нешто више од деценију и по после распада Југославије, Срби поново желе да направе 
своју државу, овога пута под именом – Србија. По свему судећи, ово је најтежи почетак у 
стварању нове државе. Сем језика, цркве и културе, Србија нема ништа дефинисано. Њене 
границе су у хипотетичким формулама, не само онога шта јесте, него и онога шта ће се још 
да догоди у распарчавању њене територије. Ако се свему дода да се из света увек пласира 
излазна, а претећа, формула људских права, терет који притиска и ову генерацију, 
недопустиво Србе води у најугроженији положај у Србији. Изузимајући Словаке и Јермене, и 
још неке, остале националне мањине, њих око 40-так, непрестано траже нека своја права, у 
већ осиромашеној, земљи у пометњи. Иако су та права Уставом и законима загарантована по 
највишим стандардима. Или, зашто из Европе настоје да све Цигане пребаце у Србију, око 
100.000 (шта ће нам, кад имамо своје?!). Наредби и људских права држећи се, Србин у Србији 
је све више спутан, углавном је без посла и осиромашен. Неко ових дана рече: “Србима како 
буде, националне мањине морају бити подмирене”. 

У обрнуто пропорцијалном погледу, Србија данас подсећа на стару Атину у којој је живело 
20.000 Атињана и 200.000 робова. Атињани нису знали шта да раде од досаде. Из тога се 
родила атинска, тачније речено, грчка филозофија која и данас заокупља пажњу 
цивилизације. У Србији је данас око милион незапослених, али не и опскрбљених за живот 
да би тај терет осећали као досаду. Истина, и из бола могу да настану узвишена, дела са 
величанственим набојима. 

Резултанта је и да је око 400.000 младих људи напустило Србију, отишло трбухом за крухом. 
Како је њима тамо, као и осталој српској дијаспори? Без одговора то питање оставимо. С 
друге стране, питање је, какав статус Срби имају у суседним земљама, Македонији, 
Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори?! Само је један одговор – забрињавајући. У 
Мађарској се добар део Срба већ асимиловао. Срби на Косову и Метохији, људи ни на небу 
ни на земљи, прави су искушеници постојања српског народа. Њима је најгоре. И 
симболично у њиховом колективном бићу назире се нестанак најстријег народа са планете. 
Да ли треба подсећати на избеглице из БиХ, Хрватске и КиМ? Сем што је њиховим доласком 
у Србију убризгана свежа крв, мало се брине о њиховој будућности. Зашто се онда чудити да 
су Срби дуже времена под деструктивном енергијом. Не ретко се чује узречица да су Срби 
болестан, а у срџби, и луд народ, шта све допуштају да им се догађа. Једна лепа београдска 
дама, факултетски образована, али већ дуже време без посла, каже: “Ја не припадам никоме, 
ја сам ничија”. 

Приватизација у Србији, слободно речено, представљала је праву пустоловину, за домаће и 
мангупе из света. Највеће и најбоље фирме приграбили су странци. Формула по којој су 
домаћи тајкуни куповали фирме, позната је, али се нико не усуђује да отпакује ту паклену 
кутију. Тек када је глад потиснула понос, радници су схватили да су пали на просјачки штап, 
у фирмама које су годинама стварали. Штрајкови, иако су постали већ уобичајена појава, у 
све већој мери се радикализују. Поред тога што остају без посла, у великом броју 
приватизованих предузећа радници годинама не добијају плате. Штрајкачи подвижнички 
тумарају за изгубљеном истином, са горчином бестрагије у устима. 



Унутар политичка сцена, и владајуће и опозиционе партије најчешће дувају у исти рог са 
циљем – приграбити, присвојити, отети – обогатити се. Досадно, а забрињавајуће. Више није 
тајна да су политичари највишег ранга агенти страних служби. Зависно којој опцији 
припадају, у тој мери Србију држе на распећу између Запада и Истока. Мало је оних којима 
разум говори да треба искористити обе опције. Са Запада јасно поручују да Србија треба да 
постане земља јефтине радне снаге која би за Европу и свет обављала услужне делатности. И 
да постане контејнер Европе, свега и свачега. Стратегија – Србија, земља хране – већ дуже 
времена је пригушена. Таква политика условљена је и великим кредитима којима се Србија 
здужује. Тиме се императивно намеће формула да је боље имати добре односе са 
инвеситорима него са сопственим принципима. У односу на Запад, Русија се показује као 
највећи и најздравији српски партнер, градња Јужног тока, бесцарински режим... Ако са 
Запада траже иглу у пласту сена, или да би од ње направили контејнер најстаријег 
континента, да би за узврат Србију прикључили Европској унији, највећи мислиоци света 
упозоравају да је Запад у опадању, а да је Русија у успону. Право је чудо да домаћа политика 
поставља толике препреке према таквом партнеру. Бахатост политичара у истицању само 
Запада потврђује претпоставку да Срби не знају како да делају у миру. Или је немогуће наћи 
праву формулу. 

Истина, ЕУ и САД су богате земље од којих Србија може много тога да научи и узме. Пре 
свега када су у питању савремене технологије и несрећни кредити које, по свему судећи, због 
криминала и корупције, Србија не зна, или неће, паметно да искористи. Од европских 
земаља, ово се посебно односи на Немачку са којом је Србија, својевремено, имала трговинсу 
размену од чак 76 посто, у односу на остатак света. Истина је, да, као и Запад, и Русија гледа 
своје интересе. Један уважени академик ових дана нам рече да је Русија Србији непоуздан 
партнер, из простог разлога што је велика сила са великим питањима на које треба да да 
одговоре. И обрнуто, Србија је мала земља, али са великим прорблемима на коју се Русија 
осврне кад има разлога. Ипак, као мала земља, Србија мора да користи ветар који јој дува у 
леђа. И да, коначно, покаже да зна да управља својом судбином. 

Све кад се сабере, Србија, мала и осиромашена земља налази се у толико тешкој ситуацији да 
је тешко дефинисати. Како се у таквој земљи човек може да осећа? Конкретна истраживања 
кажу да се у свету Србија налази на седмом месту по песимизму. Депресивни синдром кида 
душу обичног човека. Србин у Србији више се не осећа као свој на своме. Нити зна шта је 
његово. А ћути. Потисак долази споља, инерцијом се шири изнутра. Талас ризика претвара се 
у незадовољства. Прегрејана атмосфера чак брише пословичну границу између, ових и оних, 
добрих и лоших Срба. Они схватају да постају грађани другог реда, иако их још увек желе да 
деле на Србе из Србије, Србе преко Дрине, Србе из Црне Горе... Све њих, заједно, стеже 
опасач свакодневнице. Једина нада је српски сељак који се увек показао најжилавијим и 
најотпорнијим у најтежим временима. Упркос и чињеници да се његов тежачки живот не 
види у стратегији развоја земље. И из хришћански разапете Србије они, сељаци, неуморно и 
у тиховању из рана ваде жежене гвоздене клинце верујући да ће им њихова земљица 
васкрснути. Тако је од вајкада. Како једном у невољи рече Св. Сава. “Тешко земљи у којој су 
пашчад пуштена, а камење везано”. 


