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ЗЕМЉА КАО СИМБОЛ ЕТНИЦИТЕТА 

Аутор разматра везу између земље и етницитета и  земље,  која  у  српском  језику 
конотира више значења, и истражује где и како се та веза испољава. 
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Семантички реч земља у српском језику конотира више значења: планету, ме 
сто живљења, земљиште, поље, супстанцу и државу. Та разнолика значења омогу 
ћују у човековој свести многоструку и разноврсну повезаност човека и земље која 
се манифестује и као веза између земље и етницитета. 

У српским документима средњег века "кад год се мислило на сâму земљукраље 
вине" 1 т. ј. државу, користио се, готово увек, термин земља. По Соловјеву "у свакој 
државиморају бити ова три елемента:људи, земљиште иизвесна власт која тељуде 
држи заједно на том земљишту. Према томе, коме се од та три елемента даје првен 
ство, постоје различита схватања о држави." 2 То схватање се најбоље види у потпи 
сима владара дотичних држава. У старо доба наилазимо на податак да се држава ка 
рактерише по људима. Тако наилазимо да се хрватски владар Трпимир 852. год. на 
зива  кнез  Хрвата  ("dux  Chroatorum"),  а  Томислав  925.  год.  краљ  Хрвата  ("rex 
Chroatorum") дакле исто као и Лотар rex Francorum. Тиме је стављен нагласак на ет 
ничку припадност људи дотичне државе, док се територија не спомиње. Код Срба 
краљеви династије Немањића (11801371) најчешће се потписују као "краљ српске 
земље и поморске" 3 , понекад "свих рашких земаља и поморских" 4 или "краљ срп 
ски" 5 . Релативноретко уинтитулацијама додајуи се и имена појединих области као 
нпр.:  "краљ  све  српске  земље, Диоклетие и Травуније  и Далмације  и  Захумља" 6 
или "краљ свих рашких земаља и травунских" 7 . Једино је Душан, кад се 1346. год. 
крунисао за цара, носио титулу "цар Србљем и Грком" 8 . Можемо уочити да титуле 

1 Сто јан  Н овак ови ћ, Село, СКЗ, Београд 1965, 20. 
2  Алек санда р  Солов ј ев ,  Појам  државе  у  средњевековној  Србији  (студија  из  упоредне 

историје права) , Годишњица Николе Чупића књ. XLII, Београд 1933, 64. 
3  Fr .   M ik l o s i ch , Monumenta Serbica,  spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii, Graz 1964, No. 

17, 32, 51, 52, 57, 62, 65, 66, 70, 71, 74, 77, 82, 83, 88, 92, 99. 
4 Ibidem, No. 31, 46. 
5 Ibidem, 20, 21, 31, 54. 
6 Ibidem, 18. 
7 Ibidem, 23. 
8 Ibidem, 117, 123, 125, 127 130.
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српских владара садрже у себи и етничко и територијално одређење, и то етничко у 
обликупридева "српски" а територијално удва облика: речју"земља" и географским 
одређењем (приморје) или географским именом регије. Реч "земља" усрпским доку 
ментима средњег века конотира истовременои земљиште насељеноСрбима и држа 
ву. Тако ууговорима сДубровчанима наилазимона изразе: могу"да ходе помојој зе 
мљислободно"или"уземљикраљевствами",што укључује целутериторијукојудр 
жи краљ "српских земаља и Поморја". Реч "држава", која је данас синоним са речју 
"земља", имала је у средњем векувише значења. Реч "држава" семантички сродна са 
држати, "означавала је самувласт, затимподручје надкојимнекоима власт, имање, а 
понекад и државу у данашњем смислу речи." 9 Јавља се само у неколико случајева у 
Душановом законику.У странимизворима већ одXвека срећесе имеСрбија настало 
додавањем наставка иа, по угледу на латинске називе нпр. Далматиа, који су у сре 
дњем векупримљени и у грчки језик и коришћени за стварање назива за сваку држа 
ву. 10 Име "Сербија" у византијским документима односно "Servia" у папинској кан 
целарији, у српским споменицима се веома ретко јавља (само три пута). Средњoве 
ковни Срби су (до краја XV века) за своју земљуговорили Српска земља. У српским 
изворима средњег века "за околне земље вредело је исто правило: или се − узимала 
реч земља − спотребнимпридевомнародаилимножинанародног имена" 11 . Соловјев 
наводи да се "башкодСловена дугодржиоваква дефиниција државе" 12 т. ј. назива се 
придевом Пољска, Хрватска, а изостављена је реч земља. Тако код Срба, (а и других 
Словена), синтагма "Српска земља" има етничкотериторијално значење земље ма 
тице. 

Али тај назив Српска земља укључујући реч "земља" повлачи за собом и при 
марна значења те речи, тј. асоцира на тло на коме се стоји и подиже кућа, на плод 
не њиве и на материјалну земљу коју човек кад се сагне може да узме у руку и мр 
ви. Баш то доводи до тога да код оних који су далеко, код емиграната, долази до 
поистовећивања државе и материјалне земље са њеног тла. Отуда они да би убла 
жили своју носталгију, своју тугу због удаљености од свог краја и свог народа, но 
се или моле рођаке да им пошаљу мало те њихове земље. 

Повезивање човека и територије почиње са његовим насељавањем. Срби су ве 
ћином живели у  селима  (до Другог  светског рата  80%) и  бавили  се  обрадом  зе 
мље. У средњем веку, у Душановом законику, они су називани "землски људи" тј. 
они који су насељени и живе на земљи за разлику од номада или полуномада па 
стира Влаха. 

За сељака његово село и његове њиве представљају његов свет. А центар њего 
вог света је његова кућа. Ритуалне радње које прате настањивање − од избора ме 
ста до подизања сâме куће − можемо тумачити као дар земљи и као човеков поку 
шај усаглашавања и стварања савеза између себе и тог одређеног места на коме ће 
се надаље одвијати његов живот и живот његове породице. 

Опште је веровање да новорођенче треба положити на земљу, јер ће му она дати 
снагу да израсте здраво и велико. Међутим, најчешће се новорођено дете ритуално 
спушта на земљупоред огњишта, које је центар куће и породичног култа. Подиже га 

9 С.  Ћирковић , "Допуне и објашњења" уз Село  С .  Н овак ови ћа , op. cit., 221. 
10 Солов јев , op. cit., 66. 
11 Нова кови ћ , op. cit., 20. 
12 Солов јев , op. cit., 65.



Зeмља као симбол eтницитeта   ГЛ EИ САНУ XLVII (1998)  81 

деда или отац и ако је мушко каже: "Био мижив и здрав и дика (понос) своме роду!" 
Реч "род" у овом случају значи и породицу и етнос. Тим чином се дете симболично 
уводине самоупородицунегои уширу друштвену заједницу па и у свој етникон. 

И код Срба постоји веровање да је Бог човека створио од земље. "Скоро сваки 
човек − прича се у нас − има на пупку понеко црно зрнце које као да је од земље. 
Народ верује да су та зрнца у пупку трагови оне земље, од које је први човек ство 
рен." 13 Тако човек нашег традиционалног друштва, иако од крви и меса, иако ро 
ђен  од жене,  негде  у  дубини  своје  свести  себе повезује  са материјом  свог  зами 
шљеног прапочетка − са земљом. 14 

Повезаност  и  припадност  земљи  и  одређеној  територији  која  подразумева  и 
припадност одређеном етницитету може се илустровати многим примерима из са 
дашњег тренутка. Они су добрим делом везани за емиграцију. 

Тако нпр. принц Томислав Карађорђевић, који је још као дечак отишао у егзил, 
говорио је на ТВ како је годинама носио у сећању мирис земље. Причао је, како је 
кад се вратио узео шаку земље и мрвио је прстима, приносио лицу и рекао да ни 
једна земља на свету тако не мирише. 

Многи при повратку у земљу матицу, после дужег одсуства, клекну и пољубе 
земљу. У сећањима песника М. Ракића, кад је као добровољац 1912. године био на 
Косову, забележен је један такав догађај: 

"Постројише нас. У пратњи штаба појави се командант. ’Јунаци моји, знате ли 
где се налазите? Знате ли како се зове ово место?’ У збијеном строју лупкарала је 
пушка о пушку,  затезале  се  ремењаче.  ’Овде,  где ми  сада  стојимо,  на Видовдан 
1389. године истога дана и истога сата погинула су оба цара!... То је Газиместан 
на  ком  је Обилић...’  око мене попадали  војници. Погледам: љубе  земљу! Ваљда 
сам се и ја био сагнуо кад нисам приметио..." 15 

То раде и други народи. 16 и Грци и Руси. И Солжењицин је при повратку у Ру 
сију клекао и пољубио "свету мајчицу земљу". Већ је напоменуто како су, Србима 
који су далеко, у писмима слали мало земље из завичаја. 

Карактеристично је да емигранти првог таласа у САД, који су у Србији већином 
билиземљорадници, нисухтелида се запосленафармама. Разлозисубилибројни (же 
ља за брзом зарадом, немање почетног капитала, као и одлазак у ненастањен предео), 
али суони"избегавањеземљорадњечестообјашњавали оваквимразмишљањима:" 17 

13 С.  Ми ја тови ћ,НароднамедицинаСрбасељакау Левчу и Темнићу, СЕЗб VII, II/4, Београд 1907, 
450. 

14 Ла ста  Ђапови ћ, Земља, веровања и ритуали, Етнографски  институт САНУ, Посебна издања 
књ. 39, Београд. 1995, 232. 

15 Јован  П е јчић , Дипломата и родољуб, Књижевне новине, лето 1998., наведено по успоменама 
МладенаСт.Ђуричића. 

То осећање повезаности са родним тлом, у нешто модификованом облику, налазимо у роману Ј . 
Ма рић : Кипарска абецеда. Ради сеомладима који сусрединомдеведесетих“гастарбајтовали” наКипру. 
Повратак: “Стигао си. ...и најзад после сто година стојишна најлепшем асфалту на свету. Боли те уво за 
пртљаг, боли те уво за све. Хоћеш још мало да уживаш док ти се стопала љубе са асфалтом.” (курзив 
Л. Ђ.) / Нолит, Београд 1998, 104/. 

16 Види и: Ca r l   Zückma yer , Erzählungen, "S. Fischer", Germany 1998.  story: Die Geschichte  eines 
Bauern  aus dem  Taunus  (1925); Немачки  војник  се  враћа  кући  из  I  светског  рата:  "Dann  stand  da  ein 
Mann ...der im sagte, dies sei nun deutcher Boden... Senffert kniete nieder und küßte diesen Boden .." ("Ту стоји 
једанчовек ..којимукаже, овоје сад немачка земља... Сенферт је клекао и пољубио ту земљу..") (p. 26). 

17 Мирјана  Пав лови ћ, Срби у Чикагу, проблеми етничког идентитета, Етнографски институт 
САНУ,Посебна издања књ. 32, Београд 1990, 35.
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"Ако одем да радим земљу, где треба да останем цеониз година, ја се бојим даме 
не та земља не веже за се. Мене је земља родила, па имам слабост за њу, и можда 
би ми било немогуће да  је  оставим таман онда када видим на њој прве плодове 
свога рада. А ја бих да се вратим на стари крај; на њ мислим увек, и нећу да му се 
изневерим." 18 

Стога су се они најчешће запошљавали у индустрији и рудницима. 
СтеванНемања, првивладариз династијеНемањића, који се прикрајусвогживо 

та замонашио и последње године провео на Атосу где је основао српски манастир 
Хиландар, јена самртирекаосвомесинусв. Сави: "АкоБогувременомбудеповољи, 
сакупив грешнемоје кости беднога тела, пренећеших у земљу мојихљуди, и положи 
ћеш их у цркву коју сам сазидао у месту званом Студеница, у манастиру пресвете 
Богородице." 19 

Да почивају у својој земљи била је жеља и неких великана српске културе као 
нпр. великог реформатора српског језика и сакупљача народних умотворина, Вука 
Караџића,  затим  песника  Бранка  Радичевића,  Јована Дучића,  Растка Петровића, 
епископаНиколаја Велимировића идругих који суумрлидалеко од своје домовине. 

То осећање и умирућих и живих, то неписано правило да треба почивати у сво 
јој земљи, присутно је кроз целу српску историју. 

У Србији је током XIX и XX века било много ратова. Безбројне су приче о же 
нама које су на воловским колима путујући кроз зараћена подручја тражиле своје 
погинуле  синове,  мужеве,  браћу.  Тражиле  их  да  би  их  пренеле  и  сахраниле  на 
њиховој земљи. 20 То описује и Слободан Селенић, савремени српски писац, у два 
своја романа, од којих је последњи "Убиство с предумишљајем" и филмован. 

То схватање присутно је и на српским војничким гробљима из Првог светског 
рата. На острву Виду где је море било "плава гробница" српских ратника, у капе 
ли, у посуди, стоји српска земља. Слично је и на Зејтинлику код Солуна. А кад се 
подизала  костурница  Забрњак,  погинулима у Кумановској  бици  код Куманова  у 
Македонији, доношена је земља и материјал из свих крајева Србије. 

Два савремена истраживача наше  емиграције, М. Павловић 21  и М. ЛукићКр 
становић 22  су ми уступиле следећи податак. Многим Србима емигрантима  је по 
следња жеља да буду  сахрањени у својој  земљи, Србији. Како рођаци из разних 
разлога нису у могућности да им испуне ту жељу, они понесу нешто земље из Ср 
бије и њом поспу покојников гроб. Тако, симболично испуњавају покојникову по 
следњу жељу, која се сматра светом и има посебан термин  аманет. 

То  осећање  и  умирућих  и живих  да  треба  почивати  у  својој  земљи  и  земљи 
својих предака вероватно проистиче из специфичног схватања смрти. Мртви, по 
веровању, својом смрћу не престају да припадају своме народу и своме роду, они 

18 П.  Слепч евић , Срби у Америци, Белешке о њиховом  ставу,  раду  и  националној  вредности, 
Женева 1917, 37, 38; наведено по М. Павловић, op. cit., 35. 

19  Теод оси ј е  Хиланда рац ,  Житије  св.  Саве,  "Старе  српске  биографије"  у  редакцији  Д . 
Богдан ови ћа , Просвета, Београд 1968, 97. 

20 Уфељтону Бори слава   Ра ткови ћа  ОслобођењеКосова иМетохије 1912. године наишла самна 
следеће: “Многи српски војници из патриотских побуда носили су уза се, најчешће ушивено у појасу, 
грумен  своје  земље да  би  у  случају погибије при  сахрани  имали  у  гробу  то  знамење  свог  завичаја. 
/Политика,недеља 9. мај 1999, 26/. 

21 Мирјана  Пав ловић , op. cit. 
22  Мирослава   Луки ћ Крстан ови ћ,  Срби  у Канади,  Етнографски  институт САНУ, Посебна 

издања књ. 36, Beograd. 1992.
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посредно настављају да учествују у животу својих потомака. Верује се да, ако су 
благонаклони, доприносе плодности земље и њива. 

Стога се њима посвећује пажња, посебно на Бадње вече и Ускрс, празнике за 
нови вегетациони циклус. Нпр.  обредна  вечера на Бадње  вече  састоји  се  из  јела 
која су везана за култ покојника. Покојници се призивају у помоћ и у кризним си 
туацијама. Тако у неким народним тужбалицама њих позивају у помоћ за одбрану 
земље. 23 

Такво схватање смрти, уствари, с једне стране умирућима обезбеђује сећање и 
пажњу, и на неки начин наставак живота, а живима пружа утеху и осећање неке 
врсте заштите. Отуда је осећање да треба почивати "у земљи својих људи", како је 
у XII веку рекао велики српски жупан, Стеван Немања, присутно све до данас. 

Дакле, "земља, тело традиције где постојање чини саставни део бића"  како рече 
српска песникиња ДесанкаМаксимовић  може се посматрати и као симбол етници 
тета. 

Lasta ÐAPOVIĆ 

EARTH AS A SYMBOL OF ETHNICITY 

Word earthzemlja − in Serbian language has a whole line of meanings which are in other lan 
guages denoted with distinct terms. There is a great link between people and the earth and a huge 
number of rituals which reflect this. Rituals connected to inhabiting some place and by which pe 
ople want to insure happy life as much for their own family as for the whole community are very 
interesting and characteristic. But grave (graveyard) as the final settlement of an individual con 
nects community by very specific rituals to the earth witch they live on. Therefore, the earth from 
that place of life and death can represent symbol of ethnicity. 

23 Татомир  Вуканови ћ, Народне тужбалице, Врање 1972, 153154.


