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Дра ган Ста нић

КОСОВОИМЕТОХИЈА:
ЈУЧЕ,ДАНАС,СУТРА

Оку пив ши се у Ма ти ци срп ској да по раз го ва ра мо о „Ко со ву 
и Ме то хи ји: ју че, да нас, су тра”, ду бо ко смо све сни ко ли ко је то 
ва жна и бол на те ма. Сто га ни је ни ма ли број оних ко ји ми сле да 
ти ме не тре ба да се ба ви мо, те да пре пу сти мо да се од лу ке ве ли ких 
си ла и цен та ра по ли тич ке мо ћи до не су и без из ја шња ва ња нас ко јих 
се то нај ди рект ни је ти че. Ва жно је од мах, на са мом по чет ку, ре ћи 
да сва ки уче сник да на шњег раз го во ра ре пре зен ту је је ди но и ис кљу
чи во са мо га се бе и соп стве но схва та ње дру штве но од го вор ног ми
шље ња, го во ре ња и де ло ва ња. Ми ов де не про го ва ра мо у име не ка
квих ор га ни за ци ја, удру же ња, пар ти ја и сл. Ми ов де не про го ва ра мо 
ни у име Ма ти це срп ске ко ја нам је пру жи ла ме сто на ко јем мо же мо 
сло бод но да го во ри мо и од го вор но да раз ме њу је мо ми сли. Сто га 
мо лим да се ни шта од ста во ва ко је бу де мо из но си ли не при пи су је 
ни ко ме до ли ис кљу чи во на ма ко ји те ста во ве из но си мо.

У ор га ни за ци ји овог ску па од лу чи ли смо се да по зо ве мо оне 
срп ске пи сце, на уч ни ке, кул тур не рад ни ке ко ји су ја сно ис ка за ли 
свест о зна ча ју Ко со ва и Ме то хи је у срп ској про шло сти, са да шњо сти 
и бу дућ но сти. То су ма хом чла но ви Ма ти це срп ске или са рад ни ци 
ње них пу бли ка ци ја и про гра ма за јав ност. Мно ги ин те лек ту ал ци, 
на жа лост, због огра ни че но сти вре ме на, због тре нут не од сут но сти 
или за у зе то сти, ни су да нас са на ма, али се искре но на да мо да ће 
би ти у при ли ци да на не ким дру гим ме сти ма ка жу оно што би у 
ова квој при ли ци мо гли и мо ра ли да ка жу. Исти на је да су мно ги 
од њих, већ одав но, у но ви на ма, ча со пи си ма или књи га ма ја сно 
ис ка за ли свој став о про бле ми ма Ко со ва и Ме то хи је. 

Ва жно је зна ти да за овај раз го вор „Ко со во и Ме то хи ја: ју че, 
да нас, су тра” не по сто је ни ка кве по ла зне осно ве, а ако би смо мо
ра ли да их не ка ко на зна чи мо, он да би смо мо гли ре ћи да их тре ба 
пре по зна ти ис кљу чи во у све му оно ме што Ко со во и Ме то хи ја зна
че у срп ској, бал кан ској, европ ској и свет ској исто ри ји и кул ту ри. 
Исто та ко, не по сто ји ни ка ква оба ве за да сво ја ми шље ња, ов де 
из ре че на, мо ра мо до во ди ти до не ка кве за јед нич ке плат фор ме овог 
ску па. Од ова кве раз ме не ми шље ња не оче ку је се ни ка кво да ље за
јед нич ко, по го то во не по ли тич ко де ло ва ње. Исто вре ме но, уче сни ке 
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овог раз го во ра ни шта не спре ча ва да се ан га жу ју на на чин на 
ко ји ми сле да тре ба то да учи не. У сфе ри кул ту ре, си гу ран сам, 
уче сни ци овог раз го во ра су сре та ће се у ра зним при ли ка ма кад се 
те ма бу де да ље пре тре са ла. Да на шњи наш раз го вор не под ра зу
ме ва ни ка кву за јед нич ку по ла зну осно ву ни ти крај њу ис хо ди шну 
тач ку. Овим ску пом ми, пре све га, же ли мо да из пер спек ти ва раз
ли чи тих стру ка и ин ди ви ду ал них схва та ња ка же мо што шта ко ри
сно за бу ду ће да не ка да ва ља учи ни ти не ке ва жне ко ра ке ка по сте
пе ном, по ли тич ком ре ша ва њу овог про бле ма. 

Уну тра шњи, срп скосрп ски ди ја лог о Ко со ву у Ма ти ци срп
ској се во ди од ка ко је уста но ва фор ми ра на 1826, а у срп ској кул ту ри 
се он во ди још од 1389. го ди не. И по след њих де це ни ја, а на ро чи то 
го ди на, у Ма ти ци срп ској је об ја вљен ве о ма ве ли ки број књи жев них, 
на уч них, ре ли гиј ских, фи ло зоф ских тек сто ва ко ји су за хва ти ли у то 
кул ту ро ло шко бес ценбла го ка кво је на Ко со ву ства ра но. Та ко је 
на стра ни ца ма Ле то пи са Ма ти це срп ске би ло по себ них ру бри ка, 
па и чи та вих те мат ских бро је ва, ко ји ма је овај нај ста ри ји свет ски 
књи жев ни ча со пис, ко ји кон ти ну и ра но из ла зи бли зу 200 го ди на, 
по све тио ду жну па жњу сло же но сти пи та ња ко је Ко со во и Ме то хи ја 
отва ра ју. Због све га то га овај да на шњи скуп је за Ма ти цу не са мо 
тре нут на оба ве за не го и трај на пре о ку па ци ја ко ја не ће пре ста ти 
ни у бу дућ но сти. Ако је Ко со во за нас Ср бе мо ме нат ка да се, сим
бо лич ки го во ре ћи, из исто ри је ушло у веч ност, он да на сли чан 
на чин сва ки при пад ник срп ске кул ту ре мо ра осе ти ти на лог ка ко 
исто ри је та ко и веч но сти, ка ко кон крет них људ ских де ша ва ња та ко 
и све у куп ног бо гат ства ду хов ноисто риј ско га зна че ња. Гра де ћи са 
свим тим до га ђа њи ма бли зак, ин тим ни од нос, чо век срп ске кул ту
ре и са мог се бе и кул ту ру ко јој при па да уз ди же до ме ста на ко јем 
се уз ви ше ни сми сао про ја вљу је кроз на ше вре ме ни то, крх ко и про
ла зно по сто ја ње.

Са свим сам си гу ран да не мо рам ов де при сут не по себ но под
се ћа ти на то да кул ту ра ди ја ло га у Ма ти ци срп ској на ла же да све 
раз го во ре, укљу чу ју ћи и оне о нај не при јат ни јим мо гу ћим те ма ма, 
је смо у ста њу да из ве де мо мир но, ра ци о нал но и ар гу мен то ва но. 
Остра шће ност би ло ко је вр сте ни шта нам не ће по мо ћи у по ку ша
ји ма да са гле да мо мо гу ћа ре ше ња про бле ма, а уко ли ко би се не у рав
но те же на остра шће ност по ја ви ла, по ста ла би озбиљ на смет ња за 
ар ти ку ла ци ју ва ља них ста во ва. Сто га вас мо лим да се уз пу ну по
све ће ност, искре ност и отво ре ност раз го во ра, др жи мо и го спод стве
не, ви те шке уз др жа но сти и да, при том, има мо на уму да се све мо же 
ре ћи то ном и на чи ном ва ља ног, ар гу мен то ва ног ми шље ња. Уз по
моћ из гра ђе не кул ту ре ди ја ло га уве рен сам да мо же мо до ћи до ста
во ва, пред ло га и ре ше ња ко ји ће учи ни ти да Ко со во и Ме то хи ју, 
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кадтад, вра ти мо у над ле жност срп ског на ро да ко ји се ду хов но 
уз ди гао баш на том по љу, те ко ји је тим уз ди за њем уз ди гао и ово 
ме сто.

Не ка са да, а и на ве ке ве ко ва, Го спод бу де са на ма!*

* Увод на реч на окру глом сто лу „Ко со во и Ме то хи ја: ју че, да нас, су тра” 
из ре че на у Ма ти ци срп ској 17. но вем бра 2017. го ди не.
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Епи скоп бач ки др Ири неј

ПитањеКосоваиМетохије−
суштинскопитањеСрпстваданас

Ува же ни го спо ди не пред сед ни че Ма ти це срп ске, ува же ни 
пред став ни ци др жав ног вр ха Ср би је, го спо до ака де ми ци, про фе
со ри и сви оста ли уче сни ци овог раз го во ра, чла но ви, са рад ни ци 
и при ја те љи Ма ти це срп ске, го спо ђе и го спо до, бра ћо и се стре!

Ја сам у овом по след њем пе ри о ду – опро сти те ми што сво је 
крат ко из ла га ње по чи њем лич ном за ме ни цом ја – био у при ли ци 
да ре а гу јем на не ке ста во ве, па и на па де на Срп ску Пра во слав ну 
Цр кву због ње ног по гле да на бол ну ра ну Ко со ва и Ме то хи је. На
рав но, као и ов де да нас, го во рио сам оно што сам осе ћао и ми слио, 
у сво је име, без ика кве ин струк ци је и без ика квог зва нич ног цр кве
ног по кри ћа, али сам био све стан, што же лим и са да да на гла сим, 
да, кад год не ко из на ше Цр кве, од па ро хиј ског све ште ни ка до Па
три јар ха, го во ри на ову те му, увек ће по сто ја ти не ко уну тра шње 
са звуч је, не ка спон та на и уна пред за јем че на со ли дар ност и јед но
ми  сли је у оном што је глав но. У де та љи ма и спо ред ним ства ри ма 
би ће мо жда раз ликâ и фи несâ, али у оном што је су штин ско не ће 
их би ти. За што то ис ти чем? За то што же лим да вам пре не сем сво је 
скром но лич но уве ре ње да ће се исто де си ти и у овом све на род ном 
или све срп ском ди ја ло гу, ко ји се на раз не на чи не, ин сти ту ци о нал
но и не ин сти ту ци о нал но, не пре кид но во ди, као што је го спо дин 
пред сед ник Ма ти це с пра вом на гла сио, од Ко сов ске бит ке до да нас, 
а во ди ће се до кле год бу де срп ско га на ро да и срп ске др жа ве или 
срп ских др жа ва. То је на ша трај на те ма, а не са мо пи та ње ге о гра
фи је, по ли ти ке, ме ђу на род них од но са и то ме слич но га. Као што, 
да кле, вер ни ци на ше Цр кве, а они су и огром на ве ћи на на ше га на
ро да, има ју у су шти ни исти до жи вљај ово га про бле ма, ве ру јем да ће 
и на ша ствар на – а не са мо зва на – ду хов на, ин те лек ту ал на, на уч на, 
умет нич ка и кул тур на ели та та ко ђе на кра ју ис кри ста ли са ти јед
но зна чан, ако не и јед но гла сан став, ко ји ће од ра жа ва ти са бор но 
осе ћа ње и ста но ви ште чи та во га срп ско га на ро да, а не са мо гра ђа на 
Ср би је, бу ду ћи да се овај ди ја лог ти че свих Ср ба, чак и оних ко ји 
жи ве на Но вом Зе лан ду. Пра во на став о ста ту су Ко со ва и Ме то хи
је ни ко не мо же од у зе ти ни јед ном Ср би ну.



12

Хтео бих, по што ме вре мен ски окви ри, с пра вом по ста вље ни, 
оба ве зу ју да не бу дем пре оп ши ран, да, мо жда не скром но, на ве дем 
и ау то би о граф ски по да так да сам као млад мо нах сво је пр во ме сто 
слу жбо ва ња имао упра во у Ме то хи ји. Од та да па до да нас Ко со во 
и Ме то хи ја су и јед на од цен трал них те ма мо га соп стве но га жи во
та и раз ми шља ња. (На по ми њем да сам та да по ла Ме то хи је про шао 
пе шке јер на ма мо на си ма по кој ни вла ди ка Па вле, по то њи Па три јарх, 
ни је до зво ља вао да, ка да се не ко за у ста ви и хо ће да нас по ве зе, ко
ри сти мо ње го ве услу ге. Имао је сво је аскет ске раз ло ге. Го во рио је: 
са мо пе шке, а ко ра ча ју ћи мо ли те се Бо гу!) Пи та ње Ко со ва и Ме то
хи је, да нас су штин ско пи та ње Срп ства, тре ба по сма тра ти упра во 
у кљу чу ко ји је по ста вио го спо дин пред сед ник Ма ти це, са на дом 
у бу дућ ност, на Бо га пре све га. Оно има раз не ди мен зи је. Ја ћу се 
огра ни чи ти са мо на не ке за ко је ми слим да ни су до вољ но за сту пље
не у на шем јав ном дис кур су, па ни у „уну тра шњем” ди ја ло гу ко ји, 
ова ко или она ко, на ини ци ја ти ву др жа ве или без ње, тра је и тра ја ће.

По чео бих са пи та њем на зи ва. Ми смо ола ко при хва ти ли да 
се тај део на ше отаџ би не на зо ве Ко со во и Ме то хи ја, јер то и је су 
ње го ва два глав на са став на де ла. Те две ре чи, ме ђу тим, у до бр ом 
со вјет ском ма ни ру, ко ји је био и ма нир на ших ко му ни ста, – ако се 
при свој ни при дев наш и име ни ца ко му ни ста мо гу до ве сти у не ку 
ко хе рент ну сми са о ну ве зу, – бр зо су спо је не у ро го бат ну скра ће ни
цу Ко смет, па је ду го, ду го вре ме на то и би ло пре о вла ђу ју ћи на зив 
за Област, убр зо, та ко ђе ни ма ло слу чај но, пре и ме но ва ну у По кра
ји ну. У на шим ме ди ји ма ве ћи ном је ко ри шћен тер мин Ко смет, 
ма ли број љу ди се слу жио из ра зом Ко со во, а ско ро ни ко пу ним на
зи вом Ко со вои Ме то хи ја. Де ли мич ни по вра так том пу ном на зи ву 
то ком не ко ли ко по след њих го ди на зна ча јан је ко рак у ис пра вља њу 
ове на ше срп ске не про ми шље но сти. Јер, они ко ји су ме ња ли исто
риј ске, ве ков не на зи ве и уво ди ли но ве ни су то чи ни ли слу чај но 
не го план ски, ра чу на ју ћи на циљ ко ји ће по сти ћи и ко ји су у ве ли
кој ме ри по сти гли.

Имао сам при ли ке да у јед ној књи зи ви дим ве ли ки број ста
рих ка ра та те на ше, срп ске зе мље. Ни на јед ној ста рој ау стриј ској 
кар ти или на не ким дру гим кар та ма та област, та да још у са ста ву 
Ото ман ског Цар ства, не на зи ва се друк чи је до Ста ра Ср би ја. То 
је у ства ри био на зив ко ји је у то вре ме код нас био вла да ју ћи, ако 
не и је ди ни. Да је тај на зив оп стао, у гла ва ма оних ко ји да нас хо ће 
да са ми, без нас, од лу чу ју о бу дућ но сти тог де ла срп ске зе мље сли
ка о њој би мо ра ла би ти друк чи ја. Уве рен сам, шта ви ше, да ве ћи на 
оних ко ји би да од лу чу ју уме сто нас, од но сно про тив нас, не зна ни 
где се тач но та област на ла зи, а по го то ву не схва та у че му се са сто
ји ње на да на шња про бле ма ти ка. Ни је ис кљу че но да ве ћи на њих 
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сма тра да је то ал бан ска те ри то ри ја ко ју су Ср би у ме ђу вре ме ну 
за у зе ли. Слич но стран ци ту ма че и пи та ња ве за на за Бо сну и Хер
це го ви ну и за да на шњу Хр ват ску. Али да су би ли су о че ни са чи ње
ни цом да не ма Ср би на ко ји ту област зо ве друк чи је осим Ста ра 
Ср би ја, мо ра ли би да из то га из ве ду бар не ка кав, ма и нај ма њи, 
за кљу чак.

Игра на зи ви ма ни је при ме ње на са мо на про стор Ко со ва и Ме
то хи је. То је би ла оп шта по ли ти ка, сра чу на та на сла бље ње срп ске 
све сти о це ло ви то сти сво је зе мље и сво га на ро да. На ве шћу као 
при мер и реч Сан џак. Шта зна чи Сан џак? Не зна чи ни шта. У тур
ско вре ме, у тур ској зва нич ној но мен кла ту ри, Ра шка област је при
па да ла Но во па за р ском сан џа ку, јед ном од мно гих сан џа ка или окру
га у Ото ман ској Им пе ри ји. Исти слу чај има мо и ов де код нас. Шта 
зна чи Вој во ди на? Исто што и Сан џак, то јест ни шта. Вој во ди на као 
Вој во ди на in ab strac to ни ка да ни је по сто ја ла у Ау стри ји, где је ина
че би ла ство ре на. По сто ја ла је Срп ска Вој во ди на, срп ски ен ти тет 
уну тар ау стриј ске – ка сни је ау стро у гар ске – др жа ве. По што је срп
ски пред знак из бри сан, ни ма ло слу чај но, мо же мо да се пи та мо: да 
ли је то Вој вод ство Лих тен штајн, или Мо на ко, или не ко вој вод ство 
у Пољ ској, или шта уоп ште да нас тре ба да зна чи вој вод ство без 
вој во де и без ика кве ге о граф ске од ред ни це? То је бе сми сли ца – као 
кад би смо не ку др жа ву на зва ли са мо пој мо ви ма као што су кра ље
ви на, ре пу бли ка, фе де ра ци ја, еми рат, без кон крет ног обе ле жа ва ња 
ње ног ре ал ног су бјек ти ви те та. По сто је, след стве но, са мо кон крет
не и ре ал не кра ље ви не (Ве ли ка Бри та ни ја, на при мер), ре пу бли ке 
(Ср би ја, на при мер), фе де ра ци је (Ру ска Фе де ра ци ја, на при мер), еми
 ра ти (Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти, на при мер) и та ко да ље. На ша 
ствар на, а не са мо зва на ели та тре ба, по мо ме ми шље њу, по сте пе
но, па ра лел но са на зи вом Ко со во и Ме то хи ја, – ко ји не сме мо скра
ћи ва ти на Ко со во, а још ма ње на „Ко смет”, – да у оп ти цај и у јав ни 
дис курс вра ћа и из раз Ста ра Ср би ја. Мо жда ова иде ја не ком из гле
да као не ва жан де таљ, као игра ре чи без прак тич не вред но сти. Ја 
у то ни сам уве рен: екс пе ри мен ти са на зи ви ма и тер ми ни ма су се и 
до са да по ка за ли као ва жни, на ро чи то у про па ганд ним ра то ви ма 
ко ји су се во ди ли и ко ји се во де. 

Дру го што бих на гла сио је сте да у на шем дис кур су о Ста рој 
Ср би ји, по ред ра зних ди мен зи ја бол ног и тр но ви тог про бле ма са 
ко јим смо ду жни да се но си мо, има мно го дра го це них са зна ња и 
ста во ва, али не до вољ но је, чи ни ми се, за сту пље но осе ћа ње за
вет ног, иден ти тет ског ка рак те ра Ко со ва и Ме то хи је. Мно ги да нас 
ра ди је го во ре о ко сов ском ми ту не го о Ко сов ском За ве ту. Ме ни 
лич но, у крај њој ли ни ји, не сме та тер мин мит. На ши ствар ни ин те
лек ту ал ци зна ју да мит ни је ни ка кав ома ло ва жа ва ју ћи, пе жо ра ти ван 
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на зив, ни ти ука зу је на не што сум њи во, ле ген дар но, бај ко ви то, не го 
за пра во зна чи исто што и За вет. Уо ста лом, већ у Или ја ди и Оди се ји 
мит је исто што и ло гос. Ло гос пак са др жи у се би сми сао, ни је тек 
бр бља ње. Ипак, наш тра ди ци о нал ни тер мин је сте За вет: он нам је 
та ко при сан и бли зак, има нај ду бљу уну тра шњу но ту, иза зи ва тре
пе ре ње на ших ду ша и ср да ца. За вет на ми сао ни је, чи ни ми се, код 
нас до вољ но на гла ше на иа ко тре ба да се за ми сли мо над чи ње ни
цом да је баш она глав ни са др жај и глав на вред ност те све ште не 
те ри то ри је за нас. 

Она не мо же би ти из гу бље на ако ми не ура ди мо све да је из
гу би мо. Њу нам не мо же оте ти ње на при вре ме на оку па ци ја, ма ко
ли ко би ла ду го трај на, као ни узу р па тор ска вла да ви на по бу ње них 
Ар ба на са. Трај но је мо же оту ђи ти са мо наш при ста нак на без ду шни 
дик тат спо ља. (Уз гред, ево опет при ли ке да под се тим на про па ганд
но ра то ва ње име ни ма и на зи ви ма: раз ми сли мо о то ме ка ко се од 
Ар ба насâ и Ар на утâ, пре ко Шип тарâ, до шло до Ал ба на ца, ко ји 
ина че са ми се бе ни кад не зо ву Ал бан ци ма не го са мо Шип та ри ма...) 
За вет ни ка рак тер те зе мље ви ди се већ на пр ви по глед: на ње ној 
ма лој те ри то ри ји на ла зи се пре ко хи ља ду и пет сто ти на ма на сти ра, 
цр ка ва и цр кви шта, као и дру гих све ти ња и спо ме ни ка кул ту ре. 
При том та мо по сто је са мо срп ске све ти ње и срп ски спо ме ни ци 
– не ма ар ба на шких. И што има му сли ман ских бо го мо ља и спо ме
ника, они су тур ски, а не ар ба на шки, осим ако не про гла си мо се о
ске бе гов ске ку ле за вр хун ска до стиг ну ћа умет но сти и ства ра лач
ког ду ха уоп ште. Ду хов на под ло га свих зби ва ња у исто ри ји јед ног 
на ро да је сте она ко ја да је сми сао тим зби ва њи ма и омо гу ћу је да не 
бу ду за бо ра вље на не го да бу ду до жи вље на као све та оба ве за за 
бу дућ ност. А без вер но сти За ве ту ко ји нас је кроз исто ри ју про вео 
и до вео до да на шњи це не ће би ти ни бу дућ но сти.

Тре ћи еле ме нат ко ји бих са да и ов де по ме нуо је сте де фе ти зам, 
пот пу на без вољ ност и апа ти ја до бр ог де ла на ше јав но сти (Ру си 
за то има ју леп из раз: по ра жен че ство). На ши до бро вољ ни „по ра
жен ци” за сту па ју на из глед праг ма тич ну, а у ства ри пот пу но неод
го вор ну, са мо у би стве ну по зи ци ју. Они ве ле: Ко со во је из гу бље но; 
ево, већ две де це ни је не ма мо др жав но га при су ства на ње му; Ре зо
лу ци ја 1244 УН не зна чи за нас ни шта; нај бо ље би би ло да се ми 
тог ба ла ста осло бо ди мо... Сви ми ов де при сут ни чу ли смо и про
чи та ли ова кве по ру ке мно го пу та. Али оне су, ре као бих, још ве ћи 
про ма шај (реч грех у свом из вор ном зна че њу зна чи про ма шај) не го 
прет ход но по ме ну те те зе. Та ко зва но ре ал по ли тич ко ста ње на те
ре ну, на и ме, и ка да не тра је два де сет го ди на не го два ве ка или два 
ми ле ни ју ма, не од лу чу је ис ход. „Бој не би је сви је тло оруж је већ бој 
би је ср це у ју на ка.”
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На ве шћу оп ште по зна ти при мер је вреј ског на ро да. Пре ско ро 
две хи ља де го ди на, Је ру са лим и ње гов храм, ду хов ни цен тар и сто
жер то га на ро да, би ли су раз ру ше ни, име Је ру са лим за бра ње но, а 
на ње го вим ру ше ви на ма осно ван рим ски град Ели ја Ка пи то ли на. 
Ни је дан Је вре јин ни је имао пра во да ста ну је у том гра ду не го су 
сви ра се ље ни у све про вин ци је Цар ства. Ка кву на ду су они мо гли 
има ти да ће Је ру са лим јед ног да на по но во би ти оно што је био, њи
хо ва пре сто ни ца и цен тар њи хо вог исто риј ског би ћа и жи во та? Па 
ипак, то се оства ри ло по сле ско ро две хи ља де го ди на, али за хва
љу ју ћи то ме што су они и у упра во опи са ним усло ви ма сва ке го ди
не за Пас ху јед ни дру ге по здра вља ли ре чи ма: „До го ди не у Је ру са
ли му!” За што ми не би смо мо гли бар је дан пут ре ћи: „До го ди не у 
При зре ну, до го ди не у Пе ћи”? Уме сто да се не ки љу ди ме ђу на ма 
из ја шња ва ју да тре ба за бо ра ви ти и от пи са ти „ба ласт”, – а то су по 
пра ви лу љу ди ко ји ни ка да ни су кро чи ли на тле Ко со ва и Ме то хи је 
или, ако је су, то их се ни је ко сну ло, – за што не би смо мо гли да бар 
не што на у чи мо из ви ше ми ле ни јум ског ис ку ства јед ног ве ли ког 
исто риј ског на ро да? 

Ево и је дан све жи ји при мер – Ки пар. Ки пар је про шао го ре 
не го ми на Ко со ву и Ме то хи ји, и то за хва љу ју ћи истим ве ли ким 
си ла ма због ко јих смо ми про шли ка ко смо про шли. Да је Тур ска 
оку пи ра ла и цео Ки пар, ре зул тат би био исти, за то што је ве ли ким 
си ла ма за па да Тур ска ва жни ја не го не ки Ки пар или чак не го чи
та ва Грч ка. Не што ма ње од по ло ви не остр ва та ко је стра да ло да 
у ро ку од го ди нудв е да на ви ше ни је по сто јао го то во ни ка кав траг 
ви ше ми ле ни јум ског при су ства грч ког жи вља на остр ву. Исто риј
ски ма на стир Све тог апо сто ла Вар на ве, осни ва ча Цр кве на Ки пру, 
и мно го број не цр кве или су по ру ше не, или обе све ће не, или пре тво
ре не у џа ми је и раз не дру ге објек те. Са крал но и умет нич ко бла го 
Тур ци про да ју по све ту, а он да бо га ти ји ки пар ски Гр ци иду па то 
по но во ку пу ју, ако и ка да што на ђу, и вра ћа ју на Ки пар. Ни ка да, 
ме ђу тим, на Ки пру, где имам мно го при ја те ља и где ре ла тив но че
сто би вам, слу жбе но и при ват но, ни од ко га, ап со лут но ни од ко га, 
ни сам чуо да је ре као: „Дај да за бо ра ви мо! Не ка Тур ци др же по ла 
остр ва, а ми ово на ше по ла, и жи ве ће мо”. Ни ка да ни сам чуо ни да 
ико го во ри о „тур ском Ки пру”, па ни о тур ском де лу Ки пра. Је ди ни 
из раз ко ји ки пар ски Гр ци упо тре бља ва ју је сте из раз ка те хо ме на, 
што зна чи оку пи ра на те ри то ри ја. А ка ко се ми из ра жа ва мо? Син
таг му „Ко со во је Ср би ја” за ме ни ла је срам на син таг ма „Ср би ја и 
Ко со во”. У ме ди ји ма на ла зи мо осло вља ва ње Та чи ја, Ха ра ди на ја и 
оста лих во ђа кри ми нал них кла но ва као да су у пи та њу нор мал ни 
др жав ни ци и при род ни парт не ри за раз го вор. За хва лан сам ов де 
при сут ни ма го спо ди ну Ни ко ли Се ла ко ви ћу и го спо ди ну Мар ку Ђу
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ри ћу што не са мо да не под ле жу то ме гре ху или про ма ша ју не го му 
се и ак тив но су пр от ста вља ју, по пут свих све сних и са ве сних Ср ба. 

Ни је ни у Ау стро у гар ској Им пе ри ји по ло жај срп ског на ро да 
био бли став, па ипак, уз огром ни и све о бу хват ни ду хов ни на пор 
Срп ске Цр кве и ње ног на ро да, укљу чу ју ћи, на рав но, и де лат ност 
Ма ти це срп ске, он је оп стао и над жи вео Двој ну мо нар хи ју та ко 
да су да нас Срем, Ба нат и Бач ка ин те грал ни део Ср би је. Украт ко 
ре че но, Ко со во и Ме то хи ја су за нас све та зе мља, као што је Па ле
сти на за Је вре је, хри шћа не и му сли ма не све та зе мља због та мо шњих 
све ти ња. Исто та ко би Пећ или При зрен мо гли, ма кар у умет нич
ком дис кур су или у сло бод ни јем све ча ном ка зи ва њу, да се озна че 
као срп ски Је ру са лим и срп ски Ца ри град, слич но као што је из раз 
Срп ска Ати на по стао ле па књи жев на озна ка за Но ви Сад или Срп ски 
Си он за Кар лов це. Та кви без о па сни а под сти цај ни на зи ви до при
но си ли би осе ћа њу исто риј ског кон ти ну и те та и би ли од по мо ћи 
у на по ри ма да се одр жа вају и не гу ју не за бо рав, исто риј ско се ћа ње 
и од го вор ност за са да шњост и бу дућ ност.

На да, ка жу, уми ре по след ња. Ја ми слим да на да не уми ре ни
ка да. Са мо у бу ду ћем Цар ству Бож јем ће се ве ра и на да, за у век де
ло твор не у исто ри ји, сли ти у јед но, а на по слет ку, за јед но, ули ти у 
веч ну љу бав. Не би смо сме ли од у ста ја ти од на де ни ти од схва та ња 
да Ко сов ски За вет ни је ни шта дру го до исто риј ска и ду хов на при
ме на иде је Но во га За ве та на наш на род, ње го во би ће и ње го ву исто
риј ску суд би ну. Упр кос све му, ми, хва ла Бо гу, да нас ни смо ни у 
по ло жа ју Је вре ја по сле рим ског осва ја ња Је ру са ли ма и ра за ра ња 
је ру са лим ско га хра ма, ни у по ло жа ју на ше бра ће ки пар ских Гр ка 
по сле тур ске ин ва зи је се дам де се тих го ди на про шло га ве ка, ни у 
по ло жа ју Курдâ и дру гих. На про тив, ми ни смо пот пу но уса мље ни. 
На ша не гда шња по ли тич ка „ели та” је ис кљу чи ви кри вац за чи ње
ни цу да се ме ђу на род на рас пра ва о пи та њу Ко со ва и Ме то хи је не 
во ди у Са ве ту без бед но сти не го – о па ра док са! – ме ђу они ма ко ји су 
ис пла ни ра ли, ор га ни зо ва ли и оства ри ли оку па ци ју на ше за вет не 
зе мље. Они тре ба да нам по мог ну у ре ша ва њу про бле ма? Па он је, 
са њи хо вог аспек та, де фи ни тив но ре шен! Не го во рим ово као по ли
тич ка лич ност – јер то и ни сам – ни ти, као епи скоп, и кад у жи во ту 
го во рим у чи сто по ли тич ком пој мов ном и тер ми но ло шком кљу чу 
не го увек, ко ли ко сам у ста њу, са исто ри о соф ског, те о ло шког и те
ле о ло шког ста но ви шта, ко је сма трам за ду бље, пре суд ни је и ду го
трај ни је од би ло ка квих ге о по ли тич ких ана ли за и за кљу ча ка. 

Су о че ни смо, да кле, са ве ли ким, моћ ним др жа ва ма и вој ним 
са ве зи ма ко ји сма тра ју да Ко со во и Ме то хи ју или Ста ру Ср би ју 
тре ба за у век отрг ну ти од Ср би је. Исто вре ме но по сто је ве ли ке си ле 
ко је има ју огро ман ути цај и без ко јих се не мо же до не ти ни јед на 
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од лу ка те вр сте, а то су Ру си ја и Ки на, ко је за сту па ју потпуно су
про тан став и до сад успе шно оне мо гу ћа ва ју атлан ти стич ки Drang 
nach Osten уоп ште и оти ма ње на ше ју жне по кра ји не по себ но. До
ма ћи де фе ти сти, но си о ци ду ха по ра жен че ства, твр де да је „куц нуо 
час” да ка же мо: „Из во ли те, при ја те љи и су се ди Шип та ри, ali as Ар
на у ти и, на рав но, Ал бан ци, узми те на по клон оно што ни кад ни је 
би ло ва ше!” Ко њи ма или пак на ма да је та кво пра во? Ако би смо та ко 
по сту пи ли, то не би био са мо до бро вољ ни и трај ни гу би так Ко со ва 
и Ме то хи је не го и по сте пе ни са мо у би стве ни гу би так Ср би је, са 
не са гле ди вим по сле ди ца ма по Срп ство у це ли ни. Сва је при ли ка да 
би смо вре ме ном по ста ли не ка вр ста „мо дер них” европ ских но ма да
апа три да. Не би ло то га ни у на шим по ми сли ма, а ка мо ли у ствар
но сти!
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Мар ко Ђу рић

ОКРУГЛИСТО„КОСОВОИМЕТОХИЈА:
ЈУЧЕ,ДАНАС,СУТРА”

Ва ше пре о све штен ство, по што ва ни го спо ди не ге не рал ни се
кре та ру пред сед ни ка Ре пу бли ке, го спо ди не пред сед ни че Ма ти це 
срп ске, ува же не да ме и го спо до. Ка да је да ле ке 1826. го ди не у 
Пе шти осно ва на Ма ти ца срп ска, а он да и 1864. го ди не пре се ље на 
у Но ви Сад, ње ни уте ме љи ва чи и чла но ви ни су мо гли зна ти да ће 
за ви ше од по ла ве ка моћ на ца ре ви на у ко јој су та да жи ве ли пре
ста ти да по сто ји, а да ће се овај Но ви Сад, ова Срп ска Ати на, на ћи 
у гра ни ца ма срп ске др жа ве. Они су се, ме ђу тим, на да ли да ће се 
то јед но га да на до го ди ти и пре да но су ра ди ли на то ме да тај дан 
до ђе што пре, ства ра ју ћи од го ва ра ју ће дру штве но рас по ло же ње. 
Са мо стал на срп ска др жа ва про ис те кла је из вој них и ди пло мат ских 
по бе да срп ског на ро да ју жно од ре ке Са ве, али је њен оп ста нак на 
по ли тич кој кар ти Евро пе био мо гућ за хва љу ју ћи чи ње ни ци да су 
про свет не и кул тур не ин сти ту ци је по пут Ма ти це срп ске бла го
вре ме но по че ле да ства ра ју ад ми ни стра тив ни апа рат, те кул тур ну 
и на уч ну ин фра струк ту ру, што је Ср би ји омо гу ћи ло да за са мо не
ко ли ко го ди на из фе у дал ног пре ра сте у мо дер но и функ ци о нал но 
дру штво. По чи њем овим крат ких исто риј ским освр том ка ко бих 
на гла сио зна чај да на шњег ску па и те жи ну ре чи ко је ће на ње му 
би ти из го во ре не. Као што је го во рио ве ли ки вла ди ка Пе тар Пе тро
вић Ње гош: „На да не ма пра во ни у ко га до у Бо га и у сво је ру ке”. 
Та ко и ми да нас у Ср би ји не ма мо пра во да се на да мо да ће нам пи
та ње Ко со ва и Ме то хи је ре ши ти не ко дру ги, да ће се тим пи та њем 
ба ви ти не ки дру ги на ро ди, не ке дру ге кул тур не, ин те лек ту ал не 
и јав не ин сти ту ци је осим оних на ших. У то ме и је сте вред ност и 
ква ли тет ини ци ја ти ве ко ју је по кре нуо пред сед ник Алек сан дар 
Ву чић да се кроз уну тра шњи ди ја лог са бе ре мо и оку пи мо око 
ба вље ња овом те мом. На ла зи мо се у ин сти ту ци ји на ста лој на ини
ци ја ти ву не ко ли ко да ле ко ви дих ро до љу ба, ко ја сво јим по сто ја њем 
по твр ђу је да се ве ли ки на ци о нал ни про јек ти мо гу ре а ли зо ва ти са мо 
нај ши ром дру штве ном ини ци ја ти вом и ру ко во ђе ни нај чи сти јим 
осе ћа јем ода но сти сво ме на ро ду и др жа ви. А има ли у овом тре нут
ку ва жни јег на ци о нал ног пи та ња од Ко со ва и Ме то хијe? Прет ход
ни ци слав не ми си је Ма ти це срп ске и са вре ме ни ци ње них ра них 
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да на до жи вља ва ли су Ста ру Ср би ју и Вој во ди ну као ин те грал ни 
део срп ског на ци о нал ног про сто ра. Од Јо ва на Ра ји ћа пре ко Јо ва на 
Сте ри је По по ви ћа на овом про сто ру по ни ца ли су на ци о нал ни рад
ни ци, бар до ви Срп ства, ко ји су у срп ској на ци о нал ној све сти и кул
ту ри гра ди ли и учвр шћи ва ли кон ти ну и тет са вре ме ног но во ве ков ног 
Срп ства са сред њо ве ков ном срп ском др жа вом. Тај кон ти ну и тет 
је до да нас не рас ки нут. Ни је слу чај но вла ди ка Ње гош као нај зна
чај ни ји про но си лац ко сов ске иде је у срп ској ми сли и кул ту ри био 
да ро да вац и члан Ма ти це срп ске. За то је Ма ти ца срп ска, иа ко те
ри то ри јал но ве за на за се вер не срп ске кра је ве, у вред но сном и, ако 
хо ће те, иде о ло шком сми слу јед на ко ко сов ска ко ли ко и вој во ђан ска 
ин сти ту ци ја. Мо жда је чак и ви ше ко сов ско ме то хиј ска, јер Ко со во 
и Ме то хи ја је су би ли и да нас је су ве зив но тки во но во ве ков не срп
ске на ци о нал не иде је. По ми њем да нас да ле ко ви дост и ро до љу бље 
на ших пре да ка јер за њих ни је би ло не ре ши вих на ци о нал них про
бле ма и нео ства ри вих на ци о нал них иде ја. Бу дућ ност срп ског на
ро да и др жа ве за на ше прет ке је би ла иде ја во ди ља, ствар сва ко днев
не и по ли тич ке и ства ра лач ке прак се. Оту да ми је, као чо ве ку ко ме 
је до па ла част да уче ству је у ло ги стич кој по мо ћи овом уну тра шњем 
ди ја ло гу, нео бич но ва жно што смо да нас ов де у овом пан те о ну 
срп ске на у ке и умет но сти где је ко сов ско ме то хиј ска иде ја цве та ла 
и ра сла. Уну тра шњи ди ја лог о Ко со ву и Ме то хи ји смо за по че ли и 
во ди мо га са на дом да ми, што би ре као Ми лан Ра кић: „де ца овог 
ве ка”, ни смо ло ши ји љу ди и ма њи ро до љу би, да ни смо ма ње вред ни 
и спо соб ни да се но си мо са на ци о нал ним про бле ми ма и иза зо ви
ма, не го што су то би ли на ши слав ни пре ци. При том про бле ми са 
ко ји ма се ми да нас но си мо, мо же мо да ка же мо, да за и ста ни су ма њи 
од про бле ма прет ход них ге не ра ци ја, па ни од оних са ко ји ма су се 
су о ча ва ли на ши су на род ни ци у вре ме осви та мо дер не срп ске др жа
ве. Си гу ран сам да би се осни ва чи Ма ти це срп ске: Јо ван Ха џић, 
Ђор ђе Стан ко вић, Јо сиф Ми ло вук и Пе тар Ра јић, пре зри во и са не
ве ри цом на сме ја ли ка да би ви де ли де фе ти зам са ко јим се мно ги у 
на шем дру штву да нас од но се пре ма пи та њу Ко со ва и Ме то хи је. За 
љу де њи хо вог фор ма та и ко ва, на вик ну те да ства ра ју и жи ве ве ли ке 
и ам би о ци о зне пла но ве, то на про сто не би био иза зов ма њи од иза
зо ва за ко ји мо же мо да ка же мо да је до сто јан њи хо вог вре ме на, ра да, 
тру да и пре га ла штва. Ве ру јем и знам да у срп ском на ро ду има и 
му дро сти и сна ге и од луч но сти да се Ко со вом и Ме то хи јом ба ви мо 
од го вор но и успе шно, ка ко та зе мља на шег за јед нич ког иско на и 
за слу жу је. Са ве ли ким не стр пље њем оче ку јем да чу јем ста во ве не
ких од нај му дри јих срп ских гла ва о овом од суд ном пи та њу. Хва ла.
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Саопштења





Зо ран Авра мо вић

БОРБАЗАКОСОВОИМЕТОХИЈУ
УНОВИМОКОЛНОСТИМА

Исто ри ја је „про из ве ла” но ву чи ње ни цу: Ал бан ци на Ко со ву 
и Ме то хи ји про тив у став но су про гла си ли не за ви сност 17. фе бру а ра 
2008. а не ке др жа ве (пре те жно из Европ ске уни је) при зна ле су срп
ску по кра ји ну као не за ви сну др жа ву. Та вој на и прав на агре си ја 
пре ма Ре пу бли ци Ср би ји ни је има ла ни ка квог осно ва у ме ђу на род
ним пра ви ли ма већ у по ли тич кој во љи за о да ног де ла „ме ђу на род
не за јед ни це”. Ство ре но је јед но ано мич но ста ње са да ле ко се жним 
по сле ди ца ма. А по че ло је, сва је при ли ка, ово змиј ско клуп ко да се 
од мо та ва и у вре ме со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. До бри ца Ћо сић у 
Лич ној исто ри ји јед ног до ба (ЛИЈД, 15. 11. 1992) пи ше да је не мач
ки ми ни стар спољ них по сло ва Кла ус Кин кел зах те вао 1992. го ди не 
да Ко со во до би је спе ци јал ни ау то ном ни ста тус и по што ва ње људ
ских пра ва у По кра ји ни. Не што слич но је тра жио и фран цу ски шеф 
ди пло ма ти је Ро лан Ди ма. Упр кос свим по ли тич ким и гра ђан ским 
чи ње ни ца ма. По чет ком 1993. го ди не, на пре го во ри ма о ра ту у БиХ 
у Же не ви, пре го ва ра чи Венс и Овен по зи ва ју Ћо си ћа на ве че ру и 
раз го вор ис кљу чи во о Ко со ву. От ку да та те ма? Они ис пи ту ју ми
шље ње До бри чи но и за вр ша ва ју раз го вор ти ме да тре ба ћу та ти о 
КиМ у на ред них пет го ди на (ЛИЈД, 5. 1. 1993). Нај о па сни је упо зо
ре ње сти гло је из Аме ри ке. Бил Клин тон је упу тио пи смо Сло бо да ну 
Ми ло ше ви ћу, 3. 3. 1993. го ди не, у ко јем пи ше: „у слу ча ју су ко ба на 
Ко со ву ко ји би био иза зван са срп ске стра не САД ће би ти спрем не 
да по ша љу вој не сна ге на Ко со во и у Ср би ју” (ЛИЈД, 3. 3. 1993). 
Гру па аме рич ких кон гре сме на на че лу са Ели о том Ин ге лом бо ра
ви ла је на Ко со ву 13. 4. 1993. го ди не и ли де ри ма ал бан ских пар ти ја 
обе ћа ла по моћ САД у оства ри ва њу ци ље ва „ре пу бли ке Ко со ва”. 

Да кле, ви ди мо да је ин ва зи ја на КиМ и Ср би ју при пре ма на 
го то во де це ни ју (а мо жда и ду же). Чи ње ни ца је да се НА ТО план 
бом бар до ва ња при пре мао дав но пре 1999. го ди не. Ср би ја се да нас 
на ла зи пред огром ним на ци о нал ним, др жав ним и по ли тич ким 
пи та њи ма: Шта мо же или шта мо ра да чи ни Ср би ја у но вим исто
риј ским окол но сти ма ство ре ним по сле 1999. и 2008. го ди не?

И у но вим окол но сти ма оп ште на ци о нал ни став мо ра да се из
гра ди на јав ном ди ја ло гу у ко ме уче ству ју: 1. по ли ти ча ри у вла сти 
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и опо зи ци ји ко ји до но се од лу ке, 2. струч на и ин те лек ту ал на јав ност 
ко ја раз ма тра мо гућ на ре ше ња, 3. прав ни ци ко ји кон стру и шу нор
ма тив ни по ре дак.

У срп ској ди ску си ји о КиМ ис кри ста ли са ле су се три оп ци је. 
Јед на сма тра да је КиМ део Ре пу бли ке Ср би је, дру га пред ла же да 
се КиМ по де ли на срп ски и ал бан ски део а тре ћа, мар ги нал на, да 
се Ср би ја од рек не КиМ.

Ау тор ово га ра да бра ни иде ју о КиМ као нео дво ји вом де лу 
Ср би је. Пр ви ар гу мент је да се ни по што не мо же при ста ти на фет 
аком пли НА ТО ство рио ко сов ску др жа ву, да се не мо же при ста ти 
на про те ри ва ње Ср ба са КиМ и да је исто риј ско кре та ње не пред
ви ди во.

Нај ва жни је пи та ње у ди ја ло гу о КиМ сва ка ко је мо гућ ност 
ус по ста вља ња што чвр шће уну тар срп ске са гла сно сти у бор би за 
КиМ. Ко у тој бор би има во де ћу уло гу? Др жа ва, цр ква, ин те лек
ту ал на јав ност, ме ди ји, обра зо ва ње?

Прет ход но, две ва жне на по ме не о по ру ка ма ко је се ша љу из 
ино стран ства и де ла на ше јав но сти а ти чу се ре ша ва ња КиМ про
бле ма.

Пр ва. Од мах тре ба од ба ци ти иде ју о ко нач ном ре ше њу про
бле ма КиМ. По сто је бар че ти ри раз ло га због ко јих ино стра на игра 
са „ко нач ним ре ше њем ста ту са” ни је из во дљи ва. Пр ви је исто риј
ска свест о овом де лу Ср би је. Не што што се ве ко ви ма та ло жи ло 
у све сти на ро да не мо гућ но је из бри са ти, ка ко на ду жу ста зу та ко 
ни на пра сно до не тим од лу ка ма. У том сми слу је зич ке акро ба ци је 
у сти лу окре ни мо се бу дућ но сти и оста ви мо про шлост пси хо ло шки 
и со ци јал но не мо гућ не су ства ри. 

Дру ги раз лог је ка рак тер на ста лог ста ња на Ко со ву и Ме то хи
ји ко ји са да тре ба ре ши ти. Са да шње при ли ке на КиМ на ста ле су 
као по сле ди ца не за ко ни тог бом бар до ва ња Ср би је 1999. го ди не, али 
и ору жа ног устан ка ко сов ских Ал ба на ца 1997. и 1998. го ди не про
тив сво је др жа ве. 

Тре ћи раз лог је су штин ски за иде ју пра вич но сти. Ка да „ме ђу
на род на за јед ни ца” уни вер за ли зу је ко сов ско ме то хиј ски слу чај у 
сми слу да све ма њин ске за јед ни це у др жа ва ма све та до би ју пра во 
на сво ју др жав ност, он да Ср би не би мо гли да ста вља ју при го во ре 
прав ног ка рак те ра.

Че твр ти раз лог: о ста ту су КиМ не су де са мо Ср би већ јед на ко 
ино стра ни фак тор и ко сов ски Ал бан ци по мог ну ти Ал ба ни јом.

Дру га. Ко сов ски Ал бан ци и ве ћи део ЕУ и Аме ри ке на сту па ју 
са те зом да је Ко со во „ре ал ност”. Мо же ли срп ска стра на да оспо ри 
ову те зу? Отва ра се пи та ње зна че ња пој ма. Ре ал но ни је про ста пер
цеп ци ја. У оно што ви ди мо увек су ма ње или ви ше упле те не на ша 
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ми сао, же ља или во ља, а по том и је зик ко јим са оп шта ва мо са др жај 
опа жа ња.

Дру го пи та ње ти че се још ва жни јег: шта све ула зи у круг ре ал
но сти? Ре ал но је и оно што пред ста вља ва же ћи нор ма тив ни по ре дак 
би ло ко је уста но ве. Дру гим ре чи ма, ако је ова кво ста ње на Ко со
ву и Ме то хи ји да нас ре ал ност, то је још ви ше и Устав Ре пу бли ке 
Ср би је, ме ђу на род не прав не нор ме или Ре зо лу ци ја 1244. 

Штабитребалодарадидржава?На пр вом ме сту др жа ва би 
тре ба ло да из гра ди у нај ве ћем мо гућ ном сте пе ну је дин стве ну по
ли ти ку пре ма Ко со ву и Ме то хи ји, и на том по слу уну тра шње 
по ли ти ке раз ли ке не би сме ле да бу ду пре пре ке (ци ље ви, сред ства, 
по вра так про те ра них Ср ба). Др жа ва, а то зна чи да пред сед ник, 
вла да и пар ла мент (власт и опо зи ци ја) из гра де ко сов ско ме то хиј ски 
кон сен зус ко ји је од ви тал не ва жно сти за по ли тич ку бу дућ ност 
Ср би је.

Сло бо дан Јо ва но вић је тач но уо чио да срп ски на ци о нал ни 
ка рак тер исто риј ски об ли ку је на ци о на ли зам (спој пра во слав не 
ве ре и на ци о на ли зма оства рен је још под Тур ци ма), а они ко ји ра
ства ра ју на ци о нал но је дин ство су по ли тич ке стран ке ко је су коб са 
дру гим стран ка ма схва та ју као рат и бор бу. По ли тич ке лич но сти 
су ко пи је пар тиј ског его и зма. Срп ски по ли ти чар ви ше ми сли на 
се бе и свој лич ни успех не го на оп шта пи та ња. Он, сма тра Сло бо дан 
Јо ва но вић, „не схва та по ли ти ку као јав ну слу жбу већ као при ли
ку за са мо и сти ца ње”. Срп ски по ли ти ча ри су би ли или „ре ал ни”, 
спрем ни да за рад вла сти жр тву ју сва на че ла, или иде а ли сти, ко ји 
су стал но кри ти ко ва ли ка ко би из бе гли од го вор ност.

Срп ска др жав на му дрост, при че му не ми слим са мо на де лу
ју ће функ ци о не ре већ и на све по ли тич ки обра зо ва не и упу ће не 
лич но сти из ван ин сти ту ци ја вла сти, тре ба да про на ђе ре ше ње за 
др жав ну по ли ти ку пре ма по на ша њу Аме ри ке и ЕУ у од но су на УН 
и на Ре пу бли ку Ср би ју. Та др жав на му дрост тре ба да нам од го во
ри шта пла ни ра ју, ка кве су на ме ре ове гру пе др жа ва. У по ступ ку 
про тив прав ног при зна ва ња Ко со ва и Ме то хи је, др жа ве о ко ји ма 
је реч су за о би шле УН. Та чи ње ни ца слу ти на још ве ће зло. Јав не 
из ја ве стра них ди пло ма та (Аме ри ке) да ће они по мо ћи сво је по
ли тич ке фа во ри те та ко ђе је јед но од пи та ња за др жав ну му дрост 
Ср би је.

На су шна је по тре ба да се оба ви јед на вр ста „по де ле по сла” у 
јав ном су о ча ва њу са но вим окол но сти ма по во дом ко сов ског иза
зо ва и, у скла ду с тим, од ре ђи ва ње прав ца стра те шког де ло ва ња. 
Увек ће по сто ја ти раз ли ка из ме ђу оних ко ји по ли тич ки де лу ју и 
оних ко ји по ли тич ки ми сле. 

Шта се оче ку је од др жа ве?
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– Да ис пра ви оно што се ис пра ви ти мо же: 1. по вра так исе ље них 
и про те ра них (при мер Ис точ но Са ра је во), 2. вра ти ти КиМ у УН;

– Да ра ди на што ши рем кон сен зу су (при мер су јав ни, струч ни 
раз го во ри);

– Да бор ба за на ци о нал не и др жав не ин те ре се бу де из над пар
тиј ских (јав ни раз го во ри о овом про бле му);

– Да се мар ги на ли зу ју стран ке ко је по др жа ва ју НА ТО оти ма
ње КиМ (без ула ска у ве ли ке ко а ли ци је);

– Да се бо ри за ан тро по ло шку ком по нен ту др жа ве (ква ли тет ни 
и др жа ви ло јал ни љу ди) а не са мо за ин сти ту ци је;

– Да ак тив но на сту па пре ма про ал бан ским др жа ва ма у Евро пи 
и све ту. Не тре ба под вла чи ти чи ње ни цу о жи ла вим де ло ви ма за
пад не по ли тич ке јав но сти ко ји су увек про тив срп ских ин те ре са 
и пра ва. Срп ска др жав на му дрост, при че му не ми слим са мо на 
де лу ју ће функ ци о не ре већ и на све по ли тич ки обра зо ва не лич но
сти из ван ин сти ту ци ја вла сти, тре ба да про на ђе ре ше ње (так ти ку) 
за др жав ну по ли ти ку пре ма по на ша њу Аме ри ке и ЕУ у од но су на 
Ср бе и Ре пу бли ку Ср би ју. (Пре го во ри са ко сов ским Ал бан ци ма 
су пре го ври са Аме ри ком и не ким др жа ва ма ЕУ);

– Да ана ли зи ра дру штве не и по ли тич ке про це се у ал бан ском 
ста нов ни штву на КиМ (пра зне се се ла и сма њу је на та ли тет).

УлогаСрпскеправославнецркве. Ин сти ту ци ја ко ја је ин те
гри са ла срп ски на род кроз ве ко ве, а по себ но од па да де спо то ви не 
1459. до Пр вог срп ског устан ка и 1878. го ди не, има и да нас нај ва жни
ју ду хов ну и мо рал ну сна гу у бор би за Ко со во и Ме то хи ју. Пећ ка 
ми тро по ли ја је у тур ском цар ству би ла два ве ка ду хов на жи жа 
срп ске све сти и по сто ја ња. Број ни ма на сти ри, цр кве и цр кви шта 
су ме ста исто риј ског ко ре на и бу дућ но сти. Пра во слав на цр ква је 
кроз ве ко ве са чу ва ла по јам са бор но сти. Она чу ва на род ни и вер ски 
иден ти тет. Али, ни је тај иден ти тет у мо ли тва ма, сла вље њу ро ђе ња 
и вас кр са Ису са Хри ста, чи та њу бо го слу жбе них књи га и дру гим 
об ре ди ма. Са бор ност на ро да и свест о при па да њу овој ве ри ме ђу 
хи ља да ма дру гих ве ра је она ду хов на и мо рал на сна га на ше цр кве. 

Да нас, у пост на тов ским усло ви ма цр ква мо ра да нај пре ује ди
ни вла ди ке, мо на штво и све штен ство (слу чај Ар те ми ја), да де лу је 
и ван ол та ра и да хра бри на род да оста је и да се вра ћа на КиМ, да 
де лу је у са ве зу са др жа вом, и да тра жи по др шку та мо где ре ли гиј
ски мо гу да је по тра же.

Штачиниинтелектуалнајавност?По треб но је нај пре осве
тли ти са вре ме не чи ни о це ко ји до при но се од су ству кон сен зу са 
ме ђу Ср би ма око те мељ них пи та ња оп стан ка и раз вит ка. По сма тра
ње дру штве ног и по ли тич ког жи во та срп ског на ро да од 1990их по
ка зу је да су глав ни уче сни ци ове рђа ве игре не ки кру го ви ин те
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лек ту а ла ца (про фе со ри, на уч ни ци, књи жев ни ци) и по ли ти ча ри 
(бив ши и са да шњи). Основ ни по ка за те љи њи хо вог од но са пре ма 
др жа ви су схва та ње вла сти, од нос пре ма дру гим на ро ди ма и вла
сти том на ци о нал ном ин те ре су. У њи хо вом по ли тич ком по на ша њу 
и ми шље њу ка рак те ри стич не су бр зе и стра сне про ме не, без раз
ма тра ња њи хо вих по сле ди ца.

У срп ској по ли тич кој кул ту ри ни је још увек из гра ђе но ра зум
но је дин ство у схва та њу вла сти као сред ства за остври ва ње оп штих 
ин те ре са. Власт се обо жа ва или се мр зи са ја ким пар со нал ним на
бо јем. Уче сни ци у по ли тич ком де ло ва њу ис по ља ва ју еу фо рич но 
по на ша ње: из не у ме ре не по хва ле вла сти иде се у те шко оп ту жи
ва ње вла да ју ћих по ли ти ча ра, чак и „зба ци ва ње с вла сти” ле гал но 
иза бра не вла де.

По сто је пра ве раз ва ли не у схва та њу це ло ви тих ин те ре са срп
ског на ро да. На сле ђе ни ре ги о на ли зам не ки ак те ри на срп ској ин
те лек ту ал нопо ли тич кој сце ни екс пло а ти шу до гра ни ца ап со лу
ти зо ва ња по себ но сти. Ма ло је на ро да ко ји су то ли ко за о ку пље ни 
сво јим ре ги ја ма. Јед на ко је ка рак те ри сти чан и кри тич ки од нос 
пре ма до га ђа ји ма у ко ји ма уче ству је срп ски на род или не ки ње
го ви де ло ви. Та кав од нос је при ро дан и по же љан. Ме ђу Ср би ма, 
ме ђу тим, по сто ји је дан слој ин те лек ту а ла ца ко ји се на сла ђу је у 
оп ту жи ва њи ма вла сти тог на ро да за фа ши зам, а мо гло би се твр
ди ти да ужи ва у не сре ћа ма срп ског на ро да. Та кав са до ма зо хи зам 
не ма из гле де да по ста не до ми нан тан, али је вр ло агре си ван. 

Срп ски ин те лек ту ал ци и по ли ти ча ри ге не ри ра ју те мељ не 
раз ли ке у од ре ђи ва њу оп штих схва та ња о ин те ре си ма и пла но ви ма 
срп ског на ро да. Ка да су Ср би би ли из ба ци ва ни из Кра ји не и ка да су 
па да ле НА ТОбом бе по Ср би ма 1995, део срп ске ин те ли ген ци је 
ни је се чуо. Но вем бра 1996. за по че ле су де мон стра ци је јед ног де ла 
опо зи ци је и сту де на та ко ји су си па ли мр жњу про тив вла сти у Ср би
ји. О овој чи ње ни ци тре ба раз ми шља ти. А све се то до га ђа у усло
ви ма сна жног спољ но по ли тич ког при ти ска, бло ка де, изо ла ци је!

У бор би за Ко со во и Ме то хи ју не уче ству ју сви срп ски ин те
лек ту ал ци. Не ки су „на пр вој ли ни ји”, а не ки су на стра ни про тив
ни ка. 

Бор ба па три от ских ин те лек ту а ла ца је углав ном ен ту зи ја стич ка. 
По је дин ци се по ја вља ју у јав но сти са сво јим по зи тив ним на ци о нал
ним гле ди шти ма и ма њеви ше успе шно их ар гу мен ту ју. Шта ра де 
ор га ни зо ва но дру штво и др жа ва? Да ли др жа ва тре ба да по мог не 
њи хо во ор га ни зо ва но де ло ва ње? На рав но. По себ но ка да је реч о 
на уч ној и струч ној по ле ми ци са гле ди шти ма ко ја до ла зе са За па да. 
Број ни стра ни на уч ни ци пи шу ла жи под фир мом стру ке. На то 
тре ба од го во ри ти. 
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Др жа ва тре ба да пре ко ин сти ту та фи нан си ра ис тра жи ва ња 
стра них пу бли ка ци ја о Ср би ји, Ко со ву и срп ском на ро ду. Ми не
ма мо атом ску бом бу, али има мо па мет. Алек са Ђи лас је 2008. го
ди не кри тич ки пи сао у По ли ти ци о књи зи Са бри не Ра мет у ко јој се 
Ср би окри вљу ју за рат не до га ђа је на про сто ру СФРЈ. Али, он је то 
сам учи нио. Дру ги при мер: Жан Жи ли јар, фран цу ски исто ри чар, 
об ја вио је књи гу Фа ши зам ко ји на ди ре. Ту књи гу је го то во исте 
го ди не пре вео и об ја вио Б92 (1999). Књи га је пре пу на оп ту жби 
Ср ба за бан ди ти зам и фа ши зам (о тој књи зи на пи сао сам кри ти ку: 
„На о ру жа но не зна ње, ра си зам и мр жња” Со ци о ло шки пре глед, бр. 
3–4, 1998, стр. 409–417). То су со ли стич ки на сту пи. Али, ра ди се о 
то ме да др жа ва тре ба пре ко ин сти ту та да фи нан си ра ис тра жи ва ња 
стра них пу бли ка ци ја о Ср би ји, Ко со ву и срп ском на ро ду и да их 
об ја вљу је на је зи ку на ко ме се та књи га по ја ви ла. То је на чин де
ло ва ња оних ин те лек ту а ла ца (на уч ни ка) ко ји де ле јав ну бор бу за 
Ко со во и Ме то хи ју.

Медијскеслободеиинтересдржаве.Раз ма тра ње од но са 
др жа ве и ме ди ја зна чај но је због јед ног кључ ног пи та ња: ка ко и 
где од ре ди ти гра ни це из ме ђу сло бо де ме ди ја и ин те ре са др жа ве? 
Схва та ње по ко ме др жа ва не би сме ла да се ме ша у ме ди је мо же 
се сма тра ти иде а ли стич ким и уто пиј ским. У кон крет ноисто риј
ским окол но сти ма, овај од нос се раз ли чи то идеј но и прав но за сни
вао и прак тич но ре ша вао. Др жа ва се већ сво јим по сто ја њем ме ша ла 
у ме диј ски жи вот сво јих гра ђа на и уста но ва. 

Шта мо же мо да оче ку је мо од др жа ве у по гле ду ње ног од но са 
пре ма сло бо ди ме ди ја и бри ге за Ко со во и Ме то хи ју?Сва ка вла да 
ути че на ме ди је ра зно вр сним сред стви ма. По ли тич ки ути цај је не
из бе жан, не са мо због по зи ци је мо ћи већ и због ло гич не по тре бе 
вла де да оба ве шта ва јав ност о сво јим ко ра ци ма. Дру ги на чин ути
ца ја вла де на ме ди је је ње на уло га у до но ше њу за ко на у пар ла мен ту, 
сред ства ко ји ма ути че на ре гу ли са ње ме ди ја и об ли ци кон тро ле.

Ка ко сто ји ствар са ме ди ји ма у Ср би ји ка да је реч о Ко со ву и 
Ме то хи ји? Има на ви јач ких штам па них и елек трон ских ме ди ја ко ји 
у отво ре ној или при кри ве ној фор ми на ви ја ју за ал бан ску ствар или 
се про ти ве др жав ним ин те ре си ма. Про сто је не чу вен сте пен неод
 го вор но сти не ких елек трон ских и штам па них ме ди ја пре ма овом 
пи та њу. Јед на ана ли за о то ме ка ко су из ве шта ва ли штам па ни ме
ди ји Блиц, По ли ти ка, Да нас и Днев ник о бор би Ру си је у Са ве ту 
без бед но сти УН про тив при зна ва ња Ко со ва и Ме то хи је по ка зу је 
као на дла ну ан ти др жав ни ин те рес на стра ни ца ма ових ме ди ја 
(Н. Ву ко вић: „Ру ски ве то у срп ским ме ди ји ма”, Прав да, фељ тон, 
де цем бар 2007).
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Где су гра ни це ме диј ских сло бо да? Да ли срп ска др жа ва ко
ри сти сва ле гал на сред ства да за шти ти др жав не и на ци о нал не 
ин те ре се?

Да ли сло бо да јав ног оба ве шта ва ња под ра зу ме ва де ло ва ње 
ме ди ја без гра ни ца у сло бо ди? Дру гим ре чи ма, да ли је ме ди ји ма 
све до зво ље но? Узми мо за при мер де ло ва ња ме ди ја про тив на цио
нал них и др жав них ин те ре са са ста но ви шта од бра не Ко со ва и Ме
то хи је. Ов де има мо на де лу ме ди је ко ји не по шту ју вред ност исти не 
а ни основ не на ци о нал не и др жав не ин те ре се. Нор мал но је да све 
кључ не ор га ни за ци је и уста но ве јед не др жа ве де лу ју је дин стве но 
у од бра ни ин те гри те та сво је др жа ве. Ако се Ср би ји од у зи ма део 
те ри то ри је, по ли тич ко оче ки ва ње је да ће сви ста ти у од бра ну прав
ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је. Ако је то по стиг ну то у др жа ва ма 
ко је су 1999. бом бар до ва ле Ср би ју, ако су та мо ме ди ји је дин стве но 
де ло ва ли са сво јим вла да ма, зар је мо гућ но да у Ср би ји у вре ме ње не 
од бра не од оти ма чи не де ла те ри то ри је део ме ди ја де лу је у ко рист 
не при ја те ља? Да, то је мо гућ но јер реч је о сло бо ди ме ди ја. Али, шта 
ту ра ди др жа ва? Она ни је без ин стру мена та за сво је де ло ва ње, али 
као да их је за бо ра ви ла.

У Ср би ји се на гло ши ри схва та ње уло ге ме ди ја ко је не под ле
же ни ка квим огра ни че њи ма а, ка ко ви ди мо, ни јав ним кри ти ка ма. 
Ту уло гу не ке ме диј ске ку ће раз у ме ју као сло бо ду ме ди ја. Ка ко 
са да сто ји ствар са не ким днев ним ме ди ји ма у Ре пу бли ци Ср би ји, 
има мо пу но раз ло га за за бри ну тост. Ову бри гу по ја ва ча про дор 
ино стра ног ме диј ског ка пи та ла ко ји на отво рен или при кри вен 
на чин на сто ји да ути че на об ли ко ва ње срп ског јав ног мње ња и на 
до но си о це од лу ка.

Образовањеиваспитањекаостратешкизадатак. Ано мич
но ста ње ко је је ство ре но при зна ва њем Ко со ва и Ме то хи је упр кос 
Ре зо лу ци ји УН 1244 до при не ће ви со ком сте пе ну ин стру мен та ли
за ци је срп ског обра зо ва ња на основ но школ ском и сред њо школ ском 
ступ њу, а у до број ме ри и ви со ког обра зо ва ња. Тре ба оче ки ва ти 
да ће оне др жа ве из ЕУ и Аме ри ка по ку ша ва ти да те му Ко со ва и 
Ме то хи је ис ти сну из обра зов ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је, а за 
ра чун ал бан ског обра зо ва ња. То зна чи ми ни ма ли зо ва ње ко сов ског 
ду хов ног на сле ђа у срп ској кул тур ној и обра зов ној све сти. Већ 
са да по сто је по ку ша ји са ко сов ско ал бан ске стра не да се вер ско
ар хи тек тон ско на сле ђе укло пи у не по сто је ћу ко сов ску кул тур ну 
исто ри ју.

При ти сак на сва ки обра зов ни си стем про из во ди да ле ко се жне 
по сле ди це. Ра чу на се са зна њи ма, вред но сти ма, вас пит ним мо де
ли ма и ши ром кул тур ном све шћу до ла зе ћих ге не ра ци ја. Обра зо ва
ње ни је са мо сер вис дру штва за по пу ња ва ње рад но про фе си о нал них 
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уло га већ и нај ва жни ја кул тур на ма ги стра ла фор ми ра ња лич но сти. 
Зна ња и вред но сти из исто ри је вла сти тог на ро да су те мељ сва ког 
на ци о нал ног иден ти те та, а без тог окви ра не мо гућ но је за ми сли
ти раз вој и са зре ва ње сва ке мла де осо бе. Про ме на иден ти тет ског 
са др жа ја во ди не из бе жно про ме ни основ них цр та при пад но сти 
вла сти тој кул ту ри.

У прет по ста вље ној ино стра ној стра те ги ји за бо ра вља ња Ко со
ва и Ме то хи је од стра не срп ског на ро да, обра зо ва ње ће би ти глав на 
по лу га. Упра во из тог раз ло га срп ско обра зо ва ње већ са да би тре
ба ло да се при пре ми. Шта та оба ве за под ра зу ме ва? Ко со во и Ме то
хи ја тре ба да бу де део зна ња, вред но сти и по на ша ња у обра зо ва њу. 
Дру гим ре чи ма, што ви ше на став них и ван на став них ак тив но сти 
у ко је ће би ти укљу че ни са др жа ји о Ко со ву и Ме то хи ји.

Пр во, на став ни пла но ви и про гра ми, на ро чи то из обла сти 
кул ту ро ло шких пред ме та, тре ба ло би да об ли ку ју зна ња и вред
но сти о Ко со ву и Ме то хи ји као кључ ном де лу срп ске исто ри је (о 
то ме сам пи сао у ра до ви ма „Тра ди циј ски кул тур ни обра зац Ср ба 
Ко со ва и Ме то хи је” и „Ка рак те ри стич на зна че ња кул ту ре ко сов ских 
Ср ба” у књи зи Со ци о ло ги ја и књи жев ност, Ра шка шко ла, 2008). 
У окви ру ових на став них пред ме та, кроз раз ли чи те са др жа је, ак
тив но сти, об ли ке и ме то де ра да, нео п ход но је не го ва ти кул ту ру 
и тра ди ци ју Ко со ва и Ме то хи је.

У уџ бе ни ци ма из ових пред ме та тре ба ло би укљу чи ти тек сто
ве ко ји са др же ко сов ске те ме. Од по себ не је ва жно сти да ди дак
тич коме то дич ки апа ра ти са др же пи та ња и про бле ме из ко сов ске 
про бле ма ти ке.

По ред на ста ве, у про це су усва ја ња зна ња о исто ри ји вла сти тог 
на ро да ва жну уло гу има ју и раз ли чи те ван на став не ак тив но сти. 
Има ју ћи у ви ду да де ца нај бо ље уче кроз ис ку ство, је дан од на чи на 
да се ди рект но упо зна ју са кул ту ром и тра ди ци јом Ко со ва и Ме
то хи је је сте ор га ни зо ва ње екс кур зи ја до ма на стир ских це ли на на 
Ко со ву и Ме то хи ји.

Шко ле би тре ба ло да ор га ни зу ју на град на так ми че ња са те ма
ма о Ко со ву и Ме то хи ји из ра зних об ли ка ства ра ла штва (ли ков ни 
ра до ви, ли те рар ни ра до ви, му зи ка, игра, фол клор).

У окви ру шко ла, а и ши ре у са рад њи са јав ним ме диј ским 
сер ви сом, тре ба ло би ор га ни зо ва ти обра зов не кви зо ве у ко ји ма би 
се шко ле так ми чи ле у по зна ва њу исто ри је и кул ту ре Ко со ва и Ме
то хи је.

За јед нич ка дру же ња, по се те (де ца из шко ла са Ко со ва и де ца 
из шко ла у Ср би ји). За јед нич ка ле то ва ња, зи мо ва ња, шко ле у при
ро ди.
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Закључак.Ко со во и Ме то хи ја ће још ду ги низ го ди на и де
це ни ја би ти не ре ше но пи та ње за све оне ко ји хо ће да га от му из 
устав но прав ног са ста ва Ре пу бли ке Ср би је. У та квим окол но сти ма 
Ср би ја и срп ски на род тре ба ло би да се при пре ме на де ло ва ње 
ду гог тра ја ња. Ис ку ство је по ка за ло да са мо чврст став у од бра ни 
соп стве них на ци о нал них ин те ре са мо же да при ну ди ино стра не 
осва ја че КиМ да про ме не сво ју по ли ти ку пре ма овој по кра ји ни. 
То зна чи да све кључ не уста но ве и ор га ни за ци је др жа ве, цр кве, 
ме ди ја, обра зо ва ња и па три от ских ин те лек ту а ла ца мо ра ју да ра чу
на ју на му дру бор бу за Ко со во и Ме то хи ју на ду жу ста зу. За прав ни 
ста тус КиМ и по вра так ста нов ни ка про те ра них са КиМ. Стра те шки 
пут де ло ва ња Ср би је у од бра ни КиМ тре ба да се кон цен три ше на 
ис пра вља ње ко ло сал не не прав де и бе за ко ња др жа ва и вла да ко је 
су уче ство ва ле у бом бар до ва њу. Оне су оба ве зне у скла ду са иде
јом ме ђу др жав не пра вич но сти да се ко ри гу ју и да оста ве Ср бе и 
ко сов ске Ал бан це у тра га њу за ста бил ним до го во ром о сво јим 
ко лек тив ним ин те ре си ма. За што би Ср би ја при ста ла да по пра вља 
ру ше ви не др жав не згра де ка да то тре ба да учи ни ру ши тељ? У 
оп штем по слу од бра не КиМ нај ве ћи срп ски не при ја тељ би ће ма ло
ду шност, нео р га ни зо ва ност и по ли тич ке стра сти не ких стра на ка 
и гру па, а не моћ на ма не скло ног ино стран ства. А то је основ ни 
раз лог да се на ор га ни зо ван на чин ан га жу ју сви они јав ни де лат
ни ци ко ји мо гу да по мог ну у бор би за прав ду Ср би је у чи јем је 
сре ди шту Ко со во и Ме то хи ја.
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Бран ко Баљ

УНУТРАШЊИДИЈАЛОГ
УМАТИЦИСРПСКОЈ

ЈедновиђењебудућностиСрбијеиКосоваиМетохије

Ма ти ца срп ска у ко јој се на ла зи мо оба ве зу је нас да ми сли мо, 
го во ри мо и де ла мо у са гла сно сти са тра ди ци јом, са да шњо шћу и 
бу дућ но шћу ове уста но ве ко ја је од сво га по стан ка до да на шњег 
да на во ди ла ра чу на о ин те грал ним срп ским ин те ре си ма, од но сно 
о свим ди мен зи ја ма бив ство ва ња срп ског на ро да.

Про бле ми из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца тра ју ви ше од сто ти ну го
ди на и по ред ни за усту па ка ко је је учи ни ла Ср би ја и као та кви 
ни су ни до да на да на шњег ре ше ни, а ка ко вре ме иде и по ред за пад
њач ког уце њи вач ког по тен ци ја ла, од но сно мо ће ња мо ћи, не ће ни 
уско ро би ти ре ше ни. На и ме, то су про бле ми ко ји тра ју од При зрен
ске ли ге пре ко Кра ље ви не Ју го сла ви је, до вла да ви не КПЈ/СКЈ, 
ко ја је по да ри ла ау то но ми ју Ко со ву и Ме то хи ји уз до да так че ти ри 
оп шти не од стра не тзв. цен трал не Ср би је, до по ја ве Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа и са та ни за ци је ка ко ње га та ко и срп ског на ро да, уз 
све срд ну по моћ Сло ве ни је и Хр ват ске и су ко ба на Ко со ву и Ме то
хи ји, те Во ке ро вих без мер них ла жи ко је су би ле увод у бе сти јал но 
бом бар до ва ње Ср би је и ње них гра ђа на од стра не НА ТОа па до 
пла на Мар ти ја Ах ти са ри ја и ре чи Ри чар да Хол бру ка из ин тер вјуа 
ко ји је По ли ти ка пре не ла. 

На пи та ње: „Да ли ве ру је те срп ским ли де ри ма?” 
Хол брук је од го во рио: „Они спа да ју у ве ли ке ла жо ве са вре ме не 

исто ри је”.
А на оста ла два пи та ња: „Пут Ко со ва ка су ве ре ни те ту ће про

ћи кроз ви ше фа за?” и „Ка ко мо же да се убе ди Бе о град да при зна 
не за ви сност Ко со ва?”

Хол брук је од го во рио: „Кључ за то има Европ ска уни ја. Она 
мо ра ја сно да ста ви Ср би ма до зна ња да мо гу да би ра ју или да иду 
у прав цу Бри се ла или да за др же Ко со во. Ове две ства ри не иду за
јед но. ЕУ би тре ба ло да спо зна сво је ве ли ке мо гућ но сти ути ца ја 
и да их се не од рек ну тек та ко’’.

То је до ве ло до то га да не за ви сност др жа ве Ко со во при зна ју 
мно ге зе мље За па да (САД + ЕУ), та ко да речи које је из ре као аме



38

рич ки спе ци ја лац Хојт Ји ни су ни ка кав из у зе так, не го све до че ње 
о кон ти ну и ра ном при ти ску и уце њи ва њу Ср би је и срп ског на ро да 
ко ји тре ба за ре зул тат да има ју да се Ср би ја ли ши/од рек не 15% 
сво је те ри то ри је и сво га жи во то род ног ми та о Ко со ву и Ме то хи ји. 
По треб но је ис та ћи да сва ко ко го во ри о мит ској сли ци, а да при 
то ме ми сли на Ко со во и Ме то хи ју, тре ба да зна да се не ра ди о 
мр твом ми ту, не го о жи вот но род ном ми ту ко ји је у те ме љу срп ског 
иден ти те та. Уо ста лом, мит има ви ше фи ло зоф скопо ли тич ких, а 
по го то ву со ци о ло шких функ ци ја. Реч је, да ка ко, са мо о ин те ре
си ма моћ них ко ји се пред ста вља ју да трај но мо ће у мо ћи.

Јед ном ре че ни цом ис ка за но, пред Ср би ју За пад, им пли ци те 
и екс пли ци те, по ста вља вр ло број на огра ни че ња и иза зо ве: 

1) Санк ци је За па да (САД + ЕУ) пре ма Ру си ји, ко је би тре ба ло 
и Ср би ја да сле ди;

2) На пе ти од но си из ме ђу ЕУ и Тур ске;
3) По ја вљи ва ње про бле ма из ме ђу САД и Не мач ке;
4) Сум њи чав од нос За па да пре ма Ки ни, те до бри од но си Ки не 

и Ср би је;
5) Све зе мље Бал ка на су чла ни це НА ТОа или на пу ту да то по

ста ну, па за што би Ср би ја би ла из у зе так;
6) Еко ном ски је Ср би ја нај ви ше упу ће на на ЕУ;
7) Ве ћи на чла ни ца ЕУ (За па да) је при зна ла Ко со во и Ме то хи ју 

као са мо стал ну др жав ну тво ре ви ну и Ср би ја тре ба да нор ма
ли зу је од но се са Ко со вом укљу чу ју ћи и члан ство у УН ка да 
Ко со во ис пу ни ми ни мал не усло ве;

8) Из ра же на сум ња од стра не За па да пре ма чвр шћим од но си ма 
Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, итд. Сва ко ово огра ни че ња пред
ста вља штап у ру ка ма За па да пре ма Ср би ји.
Ме ђу тим, ако је то већ та ко, да ли то зна чи да Ср би ја има пра

во на сво је ин те ре се ко је За пад пре до ча ва као ви дљи ве: а то је члан
ство у ЕУ под прет по став ком су штин ског при зна ња Ко со ва као 
др жа ве!? Нео спор но је да је Ср би ја у по ли тич ком и еко ном ском 
сми слу усме ре на ка ЕУ. Ме ђу тим, под дик ти ра ним усло ви ма/огра
ни че њи ма Ср би ја не ће ре а ли зо ва ти сво је др жав не и на ци о нал не 
ин те ре се, те сход но то ме срп ско пи та ње на Бал ка ну оста је отво ре
но и на да ље ра њи во ка ко у иден ти тет ском та ко и у те ри то ри јал ном 
сми слу. Под нео ли бе рал ном па ра диг мом кре та ње ло го са ка пи та
ла у Вој во ди ни (ау стриј сконе мач ки ка пи тал), те у ју жној Ср би ји 
и Ра шкој (тур ски ка пи тал) под сво је но ге ба ци ће и по ли ти ку, пра во 
и мо рал, а мо же да под стак не и про ме не у иден ти тет ском сми слу. 
Уо ста лом, то се до га ђа на гло бал ном ни воу и спу шта се на ни во 
не раз ви је них или по лу ра зви је них др жа ва у еко ном ском сми слу, бу
ду ћи да се ра ди о нео ли бе рал ној (чи стој: нео ко ло ни јал ној) по хле пи 
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за при род ним ре сур си ма и људ ским по тен ци ја ли ма за ко ји они 
го во ре да су та ко ђе ре сур си.

Уз све то по зи ци ја срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни са мо 
је де ли мич но ре ше на Деј тон ским спо ра зу мом ко ји је де ро ги ран 
пре но сом мно гих овла шће ња са Ре пу бли ке Срп ске на Бо сну и Хер
це го ви ну.

Ру ко вод ство Ср би је у игри За па да и Ис то ка сво јим пред ста
вља њем мо ра да ку пу је вре ме има ју ћи на уму да на За па ду не ма 
ва ља ног раз у ме ва ња за срп ске др жав не и на ци о нал не ин те ре се а да 
Ис ток (Ру си ја и Ки на) на ни воу УНа и у еко ном ском сми слу ни су 
не ак ту ел ни, а што се Ру си је ти че, у иден ти тет ском сми слу наш 
на род је вр ло бли зак ру ском на ро ду, што све го во ри да ту по сто ји 
озбиљ на во ља за раз у ме ва ње на ших ин те ре са. Уо ста лом, не тре ба 
смет ну ти са ума да је Ис ток (Ру си ја) бит но ути цао на фор ми ра ње 
европ ског иден ти те та.

Нео спор но је да Ср би ју и срп ски на род За пад у по след њих 
27 го ди на вр ло ци нич но тре ти ра, а под текст, по ред не пра вед но сти, 
огле да се у ши ре њу сво јих ин те ре са, у ра спо ну од ге о по ли тич ких 
до ре ли ги о зних, пу тем де мон стри ра ња мо ћи, пре пу ним уце њи вач
ког по тен ци ја ла. По мом ми шље њу, је ди ни из лаз је у ја сном из ри
ца њу ин те ре са Ср би је и срп ског на ро да:

а) мо гу ћа по де ла Ко со ва и Ме то хи ја по мо де лу да и Ср би и 
Ал бан ци бу ду и гу бит ни ци и до бит ни ци, и 

б) отва ра њу пи та ња Ре пу бли ке Срп ске у сми слу још ин тен зив
ни јих и чвр шћих ве за са Ср би јом, ако не и пот пу них. Пр ви ко рак 
Ср би је био би ле гал ноле ги ти ман зах тев да се сва овла шће ња ко ја 
су да та РС и пре не та на ни во БиХ вра те РС, тим пре што је Ср би ја 
је дан од пот пи сни ка Деј тон ског спо ра зу ма.

Ја сно је да За пад не ће то до че ка ти са одо бра ва њем и раз у ме
ва њем, али је исто та ко ја сно да За пад ни је у по зи ци ји као 1989. 
го ди не, го ди не па да Бер лин ског зи да, као што је исти ни то да За пад 
ни је цео свет, иа ко се и да ље пре ма ње му од но си ка ко на им пе ри
ја лан та ко и на хе ге мо ни ја лан на чин.

Ово го во рим из сле де ћег раз ло га:
Ако Ср би ја при ста не на нор ма ли за ци ју од но са са Ко со вом 

по дик та ту За па да, укљу чу ју ћи и сто ли цу у Ује ди ње ним на ци ја
ма, у до глед но вре ме би ће све де на на Бе о град ски па ша лук, има
ју ћи у ви ду сво је рас кол нич ке ели те: по ли тич коеко ном ске, а ако 
се то ме при до да од ла зак мла дих и шко ло ва них љу ди из Ср би је у 
свет и ло ша де мо граф ска си ту а ци ја он да го вор о про бле ма тич ном 
оп стан ку на шег на ро да и др жа ве мо же по ста ти ствар ност.
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Ми ро Вук са но вић

KOСОВОИМЕТОХИЈА,ИСТИНАИПАМЕТ

Знам, до бро сам упам тио, по глед мај ке док је при ча ла о про
го ну из Ме то хи је. Отац је био мо би ли сан 1941. Има ли су два ма ла 
си на. Ста ри ји је био бо ле стан и не по кре тан. Мла ђи ни је био још 
про хо дао. Но си ла их је уз Ру гов ску кли су ру, па пре ко го ло мет ног 
Ча ко ра. Има ла је са мо за ве жљај ко ји је оте ла, бе же ћи ис пред но жа 
и пу шке. Ви де ла је ка ко Шип та ри узи ма ју све што је оста ви ла у 
ку ћи и око ку ће. Ви де ла је ка ко ку ћу об у зи ма пла мен. Це ло ме то
хиј ско се ло у ко јем су би ле на се ље не срп ске по ро ди це не ста ло је 
у јед ном да ну. Де цу је до не ла на го лу до ли ну. На пра ви ли су јој со
би цу, уз по ја ту, и да ли три ов це. Ста ри ји син је умро. Отац је ра њен. 
Са ве знич ки док то ри су му од се кли но гу, до ку ка. Ни кад ни су по
же ле ли да се вра те у ме то хиј ско по ље. Ни су пи та ли ко им је спа
лио све што су има ли. То им је би ло за бра ње но. Ре кли су, под за
кле твом, да не ће ни куд са сво је пла ни не.

Кад год чу јем име од мет ну тог де ла Ср би је, си лом на де ну то, 
по ми слим на си ро тињ ски збег у клан цу и по ми слим на ме тох Па
три јар ши је, на сва ки ме тох свих хи ља ду и три сто ти не и пе де сет 
све тих ме ста, она мо, где по том ци оних ко ји су ро ди те љи ма спа ли
ли ку ћу и од у зе ли има ње, та кви, ства ра ју сво ју др жа ву на срп ској 
зе мљи. По ми слим и на при ја те ља ко га ви ше не ма, на пе сни ка Мо
ми ра Вој во ди ћа, ко ји је био у истом збе гу по го ре ла ца, ко ји је о то ме 
са ста вљао ан то ло гиј ске со не те. По ми слим и на ле ген ду да ве ћи на 
срп ских по ро ди ца, у Цр ној Го ри на ро чи то, по ве зу је свој да ле ки 
ро до слов са све то род ном ко сов ско ме то хиј ском ло зом. Та ко се чу ва 
тра ди ци ја и крај ма на сти ра ко ји је за ду жби на си нов ца Све тог Са ве, 
и то из 1252. го ди не, и то у Мо ра чи.

То ли ко на по чет ку о на шем по чет ку да би се ви де ло, ова ко, у 
при ме ру, за што не мо же мо мир но да го во ри мо о Ко со ву и Ме то хи ји, 
у би ло ко јем до бу.

Не знам ка ко смо мо гли да при ста не мо на под ва лу и да, све 
че шће, јав но, уме сто Ко со во и Ме то хи ја го во ри мо ту ђи на зив ко ји 
бе жи од ме то ха, од име на за има ње ко је при па да срп ском пра во слав
ном ма на сти ру. Пу не су сред њо ве ков не хри со ву ље њи хо вих име на. 
Са мо у јед ној кра ља Ми лу ти на, нај ве ћег за ду жби на ра не ма њић ког, 
за ње го ву Бањ ску, има их не ко ли ко сто ти на, а сва ко име ма лих 
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ме ста је срп ско. Пре ма то ме, пр во мо ра мо да се др жи мо пра вих 
име на, да ре дов но го во ри мо и пи ше мо – Ко со во и Ме то хи ја. Да не 
при хва та мо под ва лу као што смо ра ни је без остат ка при ми ли да 
ка же мо Ал бан ци за сво је ста нов ни ке ко ји се бе зо ву Шип та ри, или 
реч ире ден та, ка да су се по бу ни ли ко зна по ко ји пут и за тра жи ли 
да узму као свој од у век наш део зе мље, или као што ре дов но го во
ри мо за Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђу да је то југ Ср би је, а ни је, 
југ Ср би је је она мо, под При зре ном, не кад цар ским срп ским гра
дом где је да нас ма ла Ми ли ца је ди но срп ско де те.

По гре шно име но ва ње до но си по гре шно ми шље ње, на го ни 
да под све сно при ма мо ту ђу лу ка вост као пра ви ло ко је при ме њу
је мо. Мо ра мо, да кле, све да на зи ва мо пра вим име ни ма: из вор но, 
пре ци зно, ја сно.

Као што је баш та ко, на по чет ку по зна те рас пра ве о Ње го шу, 
Иво Ан дрић ис пи сао оса мље ну ре че ни цу:

Ова је дра ма по че ла на Ко со ву.
Је сте, то зна мо и по твр ђу је мо исто риј ским чи ње ни ца ма. Тач но 

је да су Ср би стра да ли на Ко со ву 1389. и да је то по че так стра да
ња ко је тра је. Тач но је, та ко ђе, да смо пре шест сто ти на и два де сет 
и осам го ди на на Ко со ву из гу би ли, али је, та ко ђе, тач но да Ко со во 
и Ме то хи ју ни смо из гу би ли. Та мо су и да нас Ср би, срп ски ду хов ни 
и кул тур ни спо ме ни ци, ку ће и има ња. Та мо срп ско име нај ду же 
и нај у пор ни је одо ле ва злу и злим при ли ка ма.

Ње гош у Ви јен цу има стих:
О Ко со во, грд но су ди ли ште!
Знао је „тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли” да је грд но не што 

ужа сно, ру жно да не мо же да бу де ру жни је, опа сно и на о па ко, као 
што је знао да је су ди ли ште име за тра гич ну суд би ну, за пре су ду 
до не ту без прав де и пра вич но сти, као што је знао да ће та кво кр
ва во ме сто да бу де спр же но ва тром као Со дом. Па је то и ка зао 
пе снич ком кле твом, за кле твом и за ве том.

Иво Ан дрић је оса мио Ње го шев стих:
Не ка бу де што би ти не мо же!
Ре као је уз бу дљи вим на чи ном да та ко стра шну ло зин ку ни је 

на шао ниг де у свет ској ли те ра ту ри и да смо под та квом де ви зом 
во ди ли све осло бо ди лач ке по кре те, од Ка ра ђор ђа до на ших да на. 
Та ко је Ан дрић пи сао 1934, али су на ши да ни увек исти.

Мо рао је, ова ко, лич но, да нас, пи сац да го во ри у за да тој не
во љи, јер та кво лич но ни је при ват но. Оно је ме та фо рич ни при мер 
ко ји мо же на свој на чин да ка же сва ки Ср бин: сва ко ме је по не ки 
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пре дак не стао на Ко со ву и сва ко ме је го ре ло не што ње го во у Ме
то хи ји. И мо рао је пи сац да опо ме не се бе и дру ге ко ли ко је опа сна 
игра ре чи ма без по кри ћа и на пре ва ру на мет ну тим име ни ма. И 
мо рао је из срп ске књи жев но сти да узме ма кар два име на и са мо 
три при ме ра да би и та ко по же лео да бу де што би ти не мо же.

А све да би, при за вр шет ку, на све тлост из нео сво ја основ на 
ста но ви шта, за бри ну та и твр да, до зи ва ју ћи сло жност, по прав ке и 
до пу не, све по тач ка ма чи ји рас по ред је рав но пра ван.

Пр во
Ср би ја и не сме и не мо же да при зна да је њен део Ко со во и Ме

то хи ја по стао са мо зва на или би ло ка ква др жа ва Ко со во. Ср би ју у 
та квом при род ном по ступ ку шти ти сва ка др жа ва ко ја ни је при
зна ла на сил но одва ја ње Ко со ва и Ме то хи је. Увек тре ба по ми ња ти 
да су та кве др жа ве Ки на, Ру си ја, Ва ти кан, не ко ли ко зе ма ља Европ
ске уни је и де се ти не др жа ва из дру гих де ло ва све та.

Дру го
Ср би ја мо ра да учи ни све што је као ма тич на зе мља ду жна 

да Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји жи ве и ра де сло бод но, да има ју све 
што има ју љу ди ко ји су сво ји на сво ме.

Тре ће
Срп ска пра во слав на цр ква, све на ци о нал не, на уч не, кул тур

не и про свет не уста но ве у Ср би ји ду жне су да из у ча ва ју, шти те и 
об на вља ју срп ске спо ме ни ке ду хов но сти и кул ту ре на Ко со ву и 
Ме то хи ји.

Че твр то
Ср би ја ће и да ље да бу де под при ти сци ма, прет ња ма и уце на

ма, али мо ра на ћи до вољ но сна ге, му дро сти и ве шти не да се од у
пре, али ни кад на гло, гла вом у зид, на сво ју ште ту, већ да упор но 
сто ји на две но ге ко је се зо ву – исти на и па мет.
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Слав ко Гор дић

ПЕТПОДСЕЋАЊА

Др жав ни ци, ди пло ма те, прав ни ци и еко но ми сти мо гу и мо ра
ју ви ше зна ти и уме ти од нас не у пу ће них у по себ на зна ња и уме
ња. То је јед на, не спор на, исти на о по де ли ра да. По сто ји, ме ђу тим, 
и дру га, друк чи ја, с на гла ском на по зва њу пре не го ли на по себ ном 
зна њу. Она се ти че ин те лек ту а ла ца и ства ра ла ца. Ин те лек ту а ла ца, 
ко ји се, у сар тров ском сми слу ре чи, ба ве оним што их се не ти че. 
Ства ра ла ца, ко ји ма је, по по ет скопа ра док сал ној де фи ни ци ји Ма
ри не Цве та је ве, жи вот – спе ци ја ли тет. Уко ли ко, да кле, се би по ла
ска мо са мо свр ста ва њем у јед ну, или у обе ове ску пи не, сле до ва ће 
нам и пра во из ја шња ва ња о не до ми сли во ва жном и сло же ном пи
та њу ко је да нас при ти ску је, као мо ра, ову зе мљу и овај на род.

1. Жи ви мо у пост се ку лар ном вре ме ну и мо же мо, без за зо ра 
и бо ја зни, опет ре ћи да је Ко со во и Ме то хи ја на ша све та зе мља. То 
по нај пре зна чи да ни је реч о пу кој те ри то ри ји, те да отуд не мо же 
би ти го во ра ни о по де ли те ри то ри је или раз ме ни те ри то ри ја. Исто
ри ча ри бо ље од ме не зна ју о Ме тер ни хо вој слав ној из ја ви ка ко је 
Ита ли ја са мо ге о граф ски по јам, што му Ита ли ја ни ни кад ни су 
опро сти ли, ма да је у ча су из ри ца ња ова из ја ва при лич но до бро 
опи си ва ла фак тич ко ста ње. За нас ни кад Ко смет не сме би ти са мо 
ге о граф ски по јам, и то би био пр ви оба ве зу ју ћи ак си ом за че ти ри 
гру пе пре го ва ра ча из пр ве ре че ни це овог за пи са.

2. Да прак ти ча ри и праг ма ти ча ри, ко ји се по пра ви лу ди че јед
но смер ним ре а ли змом ова кве сво је ори јен та ци је, има ју авер зи ју 
пре ма исто ри ји и да су скло ни да ра чу на ју вре ме од ско ра, или чак од 
сво је ина у гу ра ци је у јав не по сле ни ке, по зна та је и обес хра бру ју ћа 
чи ње ни ца. Са мо бих их под се тио, у кон тек сту на ше те ме, да су, 
не та ко дав но, по ста ти сти ци из 1889. Ср би чи ни ли ви ше од пет ше
сти на ста нов ни штва Ко со ва и Ме то хи је. Ре кох не та ко дав но: тад 
су Шан тић, Ду чић и Ра кић би ли мла ди ћи. Да је нај ста ри ји од њих 
имао сре ћу, или не сре ћу, да до че ка 1941, не би се мо гло ре ћи да је 
про ме нио све том у ви со ким го ди на ма. Ни је, да кле, 1889. та ко да
ле ка, не го су су ро ви и број ни на сил ни из го ни и стра да ња ко ји од тад 
до да нас та ко и то ли ко про ме ни ше по ме ну ту де мо граф ску сли ку.

3. Сра чу на то и ис трај но из ру ги ва ње де ла срп ске ели те с ми
том и мит ском све шћу не би сме ло за ве сти да на шње и су тра шње 
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ак те ре у ре ша ва њу ко смет ског пи та ња. Мит је не рет ко по сто ја
ни ји, па и ствар ни ји од ствар но сти, па и ње но бит но од ре ђе ње. И 
да не ма Ње го ша, Ан дри ћа и Зо ра на Ми ши ћа, зна ли би смо и осе
ћа ли ка ко је ко сов ски за вет, или ко сов ско опре де ље ње, у те ме љу 
на шег иден ти те та и на шег ци ви ли за циј скокул тур ног обра сца. 
Чи та ју ћи у ру ко пи су књи гу не дав но пре ми ну лог Ми ла на Ра ду ло
ви ћа, по са ве то вао сам ау то ра да на слов ну озна ку срп ски кул тур
ни обра сци пре и на чи из плу рал не у син гу лар ну. Та ко је и учи нио, 
јер, ка ко и ка зу је ње го ва књи га, на де лу је срп ски кул тур ни обра
зац, чи ја је су шти на све то са вље и ко сов ски за вет, док су дру ге 
фор ме тек ње го ви хи брид ни и сим би о тич ки ва ри је те ти. И ова је 
исти на оба ве зу ју ћа, осим ако не же ли мо да по рек не мо се бе са ме.

4. Сад за ста јем на вр ло осе тљи вом пи та њу – пи та њу це не и 
жр тве. Част оним по ли ти ча ри ма и оним ака де ми ци ма ко ји су по
хи та ли са из ја ва ма ка ко ми не ма мо де це за но ве ра то ве. И да их 
има мо, бо ље је да не бу де ра то ва. Бо ље је жи ве ти с про бле ми ма, 
не го их оруж јем ре ша ва ти. Па ипак, ипак мо рам да се за пи там ко
ли ко је упут но охра бри ва ти про тив ни ке „пред у сре тљи вим” ста
во ви ма из ко јих про из ла зи да су наш ин те гри тет, су ве ре ни тет и 
сло бо да ствар на год бе – ма кар, по јед ној по лу ре че ни ци Жор жа Ба
та ја, „на че ло овог ствар ног све та до и ста ни је ра зум већ на год ба...” 
Под се ћам да је ло ги ка и ети ка ал бан ских се це си о ни ста пот пу на 
су прот ност на шем ми ро твор ству. „Ка да ко сов ска стра на по ми ње 
си лу и пре ти на си љем ако не до би је уступ ке, до ла зи те у си ту а ци ју 
да је лак ше пла ти ти не го стра хо ва ти”, ка же је дан ви со ки пред став
ник тзв. ме ђу на род не за јед ни це. Вра ћам се сад Шан ти ћу, ма да се 
оп шти ред ства ри, а по го то во на ша спрем ност на жр тву, умно го
ме раз ли ку ју од си ту а ци је пред бал кан ске ра то ве и Ве ли ки рат. При 
то ме, пе сма о ко јој је реч – „Се о ба” (из 1902) – ни је у бли жем те мат
ском срод ству с про бле ма ти ком ко јом се ов де и да нас ба ви мо. Ипак 
под се ћам на по ен ту те пе сме: „Не иди те, бра ћо, од род но га пра га, 
/ Јер му че ној зе мљи му че ни ка тре ба... // Тре ба му шке сна ге и ви
те шких ру ка, / Тре ба Оби ли ћа и сло бод них ла ва... / Тре ба ва ше 
смр ти и ва ши јех му ка...” Де вет го ди на доц ни је (1911) Тин Ује вић 
ће на пи са ти: „Тај по след њи окрут ни стих, то не сми ље но тре ба, 
тре ба смр ти, тре ба му ка, тре ба му че ни ка, то је ве ли ка ри јеч, да ле
ко од обич ни јех рас пла ка но сти отаџ бин ских сти хов них је ре ми ја да, 
ве ли ка ри јеч ко ју је тре ба ло ка за ти, и то упра во да нас! То је бла
го сло вље на, ве ли ка без об зир на ри јеч до ба че на по но сно по пут за
по ви је ди, ко ја ис ти че ну жност жр тве и на ла же без у вјет ност при
је го ра хе рој ско га (...) Сми сао је, да кле, ње го ве па три от ске по е зи је 
про по ви је да ње ср ча но сти, не у стра шљи во сти: не пла чи мо, бо ри мо 
се (...) Ка ко је ње го ва вје ра сло бо да и до мо ви на, ње гов је мо рал 
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енер ги ја му жа.” То ли ко о дав нопро шлом вре ме ну Шан ти ћа и 
Ује ви ћа. Или мо жда, фок не ров ски ре че но, све што је про шло ни је 
и мр тво – ни је чак ни про шло.

5. Не за ви сно од то ка и ис хо да ин тер ног ди ја ло га ко ји те че, 
Ма ти ца, Ака де ми ја, СКЗ, ви со ко школ ске ин сти ту ци је и дру ге адре
се с ко јих до ла зи мо има ју и при ли ку и оба ве зу да про ми шље но и 
ис трај но не гу ју свест о исто риј ском, са крал ном и кул тур ном зна
ча ју и зна че њу Ко сме та ка ко у те ку ћем та ко и у бу ду ћем вре ме ну. 
Ни је вре ме за „од мор од епо пе је”, ка ко је у јед ном друк чи јем ча су 
Ста ни слав Ви на вер ви део и по здра вио Бра ни сла ва Ну ши ћа и ње
го во де ло. Бри гом за књи гу, за дух ме диј ских са др жа ја, за на став не 
пла но ве и про гра ме, за иден ти тет ски од го вор но усме ре ње на уч них 
и умет нич ких про је ка та и удру же ња, а по себ но жи вим при су ством 
на Ко со ву и Ме то хи ји оних ме ђу на ма ко ји ма то здра вље до пу шта, 
мо же се мно го по сти ћи. До ду ше, оно што мо гу цен три из вр сно сти 
увек је, бар на пр ви по глед, не са мо друк чи је не го и ма ње од оног 
што мо гу цен три мо ћи. Али, да па ра фра зи рам јед ног Ен гле за, се ме 
је увек скри ве но и увек сит но – али је се ме.
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Вла ди мир Да ви до вић

ОКРУГЛИСТО„КОСОВОИМЕТОХИЈА:
ЈУЧЕ,ДАНАС,СУТРА”

До бро ве че и хва ла сви ма што смо у при ли ци да у овом бро
ју још увек при сут них, са гле да мо ис ход на шег да на шњег ра да. 
При су ству јем овом ску пу у име рад не гру пе за пру жа ње по мо ћи 
ди ја ло гу о Ко со ву, за ду жен за јед ну од гру па, ко ју ко ло кви јал но 
зо ве мо ин те лек ту ал ни део. Њу чи не уни вер зи те ти, на уч ни ин сти
ту ти, на ци о нал не ин сти ту ци је – ка ква је и Ма ти ца срп ска. Же лим 
да вам за хва лим што сте се ода зва ли у ова ко ре пре зен та тив ном 
бро ју. Без об зи ра на то што су мно ги аспек ти ко ји су да нас по ме
ну ти по зна ти, они за и ста спа да ју у жи во тки во срп ског на ци о нал
ног би ћа и ле по их је по но во чу ти.

На жа лост, при па дам ма ло број ном кор пу су оних ко ји не ма ју 
че сто при ли ку да ужи ва ју у дру штву исто ми шље ни ка, она ко ка ко 
сам да нас ужи вао. На и ме, че сто уче ству јем у пре го во ри ма са они
ма ко је, ка ко нас оба ве зу је од го вор ност др жав не функ ци је, зо ве мо 
при ја те љи ма, иа ко лич но имам друк чи је ми шље ње. Ка да чу јем 
ова кве до дат ке „ин те лек ту ал ној му ни ци ји” за на шу не баш пре
пу ну тор бу ар гу ме на та, за и ста осе ћам за до вољ ство.

Дра го ми је што ће овај збор ник би ти још јед на зве зда на сјај
ном не бу ко је осве тља ва и Ма ти ца срп ска, као нај ста ри ја на ци о нал
на ин сти ту ци ја ко ју наш на род има и у ко јој ће се на ћи по пи са не 
све ове иде је и све ове оце не ко је смо да нас чу ли, а ко је пред ста вља
ју нео бо ри ви те за у рус ар гу ме на та, без об зи ра на по ли тич ке окол
но сти у ко ји ма ће мо и са да и убу ду ће мо ра ти да де лу је мо. Не ке од 
сум њи, не ке од бо ја зни ко је су ов де из ре че не, раз у мем искре но, 
људ ски. Пу но је љу ди збу ње но оним што се да нас че сто на зи ва по
ли тич ка ко рект ност. 

Ка да сам ишао у шко лу, до ста дав но, учи ли смо да се при де ви 
гра де од име ни ца. Па сам се пи тао, на  при мер, ка ко је то по стао 
на зив за бо шњач ки је зик, ко ја је то име ни ца ко ја би би ла Бо шња. А 
он да ми је об ја шње ње по ну дио пред сед ник јед не су сед не др жа ве, 
на ста ле из бив ше Ју го сла ви је, ар гу мен том да је у пи та њу по ли тич
ки је зик. Он да је та ди ле ма пре ста ла да ме му чи, јер об ја шње но ми 
је, ви ше ни смо у сфе ри на у ке већ у сфе ри по ли ти ке. А у тој сфе ри 



50

по ли тич ки ар гу мен ти су са мо је дан у ни зу аспе ка та о ко ји ма мо
же мо да раз го ва ра мо. 

Да нас, нео п те ре ће ни та ко зва ном по ли тич ком ко рект но шћу, 
ин те лек ту ал ци, пи сци, књи жев ни ци, на уч ни ци из го во ри ли су оне 
ре чи ко је би сва ки че сти ти гра ђа нин ове зе мље же лео да чу је из 
пер спек ти ве на уч не, ма те ри јал не исти не, из пер спек ти ве ин те лек
ту ал ног по ште ња. То су раз ло зи због ко јих сам се на кра ју ја вио, 
да вам за хва лим на ва шем све ко ли ком по ште њу, на ко рект но сти, 
на мо гућ но сти да под кро вом Ма ти це срп ске, за и ста по ка же мо да 
има мо ин те лек ту ал не, али и дру ге сна ге да про цес ре ша ва ња овог 
по ли тич ког тре нут ка, ако хо ће те ове по ли тич ке ре ал но сти, мо же
мо да са гле да мо са мо као је дан про ла зни тре ну так по ли тич ке 
ре ал но сти. А тре ну так у свет ској исто ри ји не зна чи пу но.

Све до ци смо да је по ли тич ка ре ал ност би ла да је Ал ба ни ја 
би ла под ки не ским ути ца јем, па под ру ским ути ца јем, па је сад и 
под аме рич ким ути ца јем. Да кле, ре ал но сти се ме ња ју. Че сто по ми
њем ре че ни цу ко ју је за Ср би ју у Пр вом свет ском ра ту из ре као 
Кај зер, а у Дру гом свет ском ра ту Фи рер: „То је свр ше на ствар”. И 
је дан и дру ги рат тра ја ли су че ти ри го ди не. Пре ма то ме, сви они 
ко ји го во ре о то ме да је на ша ре ал ност свр ше на ствар, мо ра ју да 
ра чу на ју да вољ но или не вољ но ци ти ра ју и Хи тле ра. Мо жда не 
зна ју за то, али је то та ко. На ма по ли тич ка ко рект ност не до зво ља
ва да то ка же мо. Не до зво ља ва ју нам од го вор но сти функ ци ја ко је 
вр ши мо. Ал и овај кор пус, на уч ни, ин те лек ту ал ни и умет нич ки, 
не ма ап со лут но ни ка кву пре пре ку да ства ри на зи ва пра вим име
ни ма. И због тог по ште ња са ко јим су мно ги да нас го во ри ли, же
лим да вам у име на ше рад не гру пе за под сти цај овог ди ја ло га још 
јед ном за хва лим и да, на рав но, за хва лим Ма ти ци срп ској и на го
сто прим ству и на то ме што на ста вља тра ди ци ју на ста лу под овим 
сим бо лом – пе ча том ко ји све до чи да смо ов де ве о ма ду го у истом 
или слич ном по ло жа ју. 

Исто ри ја се не по на вља, али се по на вља ју мо де ли људ ског по
на ша ња. Да кле, ја чи тла чи, и то зна мо, јер смо ус пе ли да пре ва зи
ђе мо и си ту а ци је кад смо би ли нај сла би ји. Ли ни ја на шег ме ђу на
род ног по ло жа ја је, по мом ми шље њу, да нас ла га но уз ла зна. 

Дав них го ди на, проф. Ру жа Ћук са Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, ба ве ћи се де мо граф ским ис тра жи ва њем, ре ги стро ва ла 
је на Ко со ву, ак о се до бро се ћам, ок о 680 ме то да при ти ска на Ср бе 
због ко јих се љу ди исе ља ва ју. Об ја ви ла је књи гу ко ја је пред ста вље
на 1986. го ди не у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти. На том 
на уч ном ску пу где је пре зен то ван је дан на уч ни збор ник са ре зул
та ти ма на уч ног про јек та ко ји ни кад ни ко оспо рио ни је, устао је ака
де мик Иван Мак си мо вић и ре као: „Го спо до, ова кав на уч ни ре зул тат 
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зах те ва да се Ака де ми ја огла си”. Та ко је до шло до чу ве ног, озло
гла ше ног Ме мо ран ду ма Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
Пр ва вер зи ја тог ме мо ран ду ма је би ла на уч ни текст, са на уч ном 
апа ра ту ром. А он да је на ко ми си ји за ње го ву из ра ду до не та од лу ка 
да се осло бо ди на уч ног апа ра та, да не ма фу сно те, не го да то бу де 
обра ћа ње при ме ре но Цен трал ном ко ми те ту СК Ју го сла ви је. Да кле, 
пар тиј ски дру го ви из Ака де ми је пи са ли су пар тиј ским дру го ви ма 
у Цен трал ном ко ми те ту. Ово го во рим да по ка жем да смо и на кон 
три де сет го ди на му ка на истом за дат ку, са истим ди ле ма ма, са 
истим про бле ми ма и са мо гу ће слич ним при ти сци ма. 

Где је бит на раз ли ка? Др жа ва се ово га пу та не огра ђу је од 
сво јих ин те лек ту а ла ца, не вр ши при ти сак на њих да се од рек ну 
сво јих уве ре ња, не го под сти че дру штве ни ди ја лог и оче ку је да чу је 
за и ста по ште но ми шље ње, без прет ход них усме ре ња. Же ли мо да 
чу је мо шта се у овом тре нут ку не са мо у ин те лек ту ал ним, не го и 
у при вред ним и у свим дру гим сло је ви ма дру штва ко ји су по при
ште овог ди ја ло га, ми сли о то ме на ко ји на чин тре ба ре ша ва ти 
про бле ме. Из тог ка та ло га иде ја, а ре зул тат це ле ове рас пра ве би ће 
са мо ка та лог, ни шта ви ше, он и ко ји по Уста ву во де по ли ти ку, узе
ће из ње га оно што у да том тре нут ку бу де мо гу ће да се ис ко ри сти, 
она ко ка ко их Устав на то и овла шћу је и оба ве зу је. 

До зво ли те на кра ју и јед ну лич ну оп сер ва ци ју. Пр ви пут се, 
као но ви члан Ма ти це, под овим кро вом обра ћам чла но ви ма Ма
ти це. Због то га сам по себ но по но сан што је то на ову те му. Хва ла.
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Јо ван Де лић

ОЛЕГИТИМИТЕТУИ
КОСОВСКОМЗАВЈЕТУ

У увод ном мо но ло гу у Гор ском ви јен цу, на Лов ће ну, у „глу хо 
до ба но ћи” док „свак спа ва”, Вла ди ка Да ни ло ус по ста вља европ
ски, бал кан ски и на ци о нал ни – срп ски – исто риј ски кон текст до
га ђа ја пред ко јим се на ла зи.

Ње гов „са да шњи тре ну так” је с кра ја XVII сто ље ћа и Вла ди ка 
осје ћа да је тај тре ну так у ди рект ној исто риј ској ве зи с пре лом ним 
до га ђа ји ма што су се зби ли од дру ге по ло ви не XIV сто ље ћа. Ако 
се има у ви ду да је Ње гош ове сти хо ве на пи сао и об ја вио при је 
170 го ди на, он да је ја сно да је раз мак из ме ђу пр вих до га ђа ја ко ји 
се у увод ном мо но ло гу спо ми њу и вре ме на на стан ка то га мо но ло
га без ма ло шест сто ље ћа. 

До га ђа ји у свјет ској исто ри ји су и он да и да нас у не по сред ној 
ве зи, па се, ка ко би ре кла Иси до ра Се ку лић, у по е зи ји сна жно 
осје ћа „по трес ве ко ва”.

Вла ди чин мо но лог је дуг – има 88 сти хо ва – али са жи ма сто
ље ћа, ну де ћи за стра шу ју ћу ви зи ју исто ри је без пра ва и прав де. 
Од 54. до 58. сти ха са же та је оку па ци ја Ср би је:

Ма ла ли је жер тва сва Ср би ја
од Ду на ва до мо ра Си ње га?

На трон сје диш не пра во узе ти,
по но сиш се скип тром кр ва ви јем.

Трон срп ски је не пра во узет и са ње га се вла да скип тром кр ва
ви јем.

Вла ди ка, да кле, оспо ра ва ле ги ти ми тет ту ђин ске вла сти на не
пра во узе том тро ну, оте том кр вљу и на си љем. Бор ба за сло бо ду, 
као нај ве ћи из раз чо вје штва код Ње го ша, има свој ле ги ти ми тет и 
сво је пра во. Не пра во узе то – оте то – тра жи да се пра во вра ти, да се 
по но во ус по ста ви ко смич ка и исто риј ска рав но те жа. А ле ги ти ми тет 
се пам ти сто ље ћи ма и ус по ста вља по сли је по ла ми ле ни ју ма, ако 
се са чу ва исто риј ско пам ће ње и сам ле ги ти ми тет.

Чу ва ње ле ги ти ми те та зна чи оспо ра ва ње пра ва исто риј ском 
раз бој ни штву и на си љу над исто ри јом и на ро ди ма.



54

Ма ло је шта но во под ка пом не бе ском. Нај ве ћу опа сност Вла
ди ка ви ди у но вој так ти ци „де мон ског ме си је” ко ји ну ди при ви ле
ги је и удо бан жи вот, ку пу ју ћи та ко иден ти тет сво јих про тив ни ка. 
„До бар” и „удо бан” жи вот се ску по пла ћа:

Па им по че де мон ски ме си ја
Ла жне вје ре пру жат по сла сти це.

Вла ди ка не ма ни шта дру го да су прот ста ви осим за вје та пре тка 
и ко сов ску жр тву, од но сно ко сов ски за вјет, ко сов ски мит и – ка ко 
би Иво Ан дрић ре као – ко сов ску ми сао:

Су чим ће те изаћ пред Ми ло ша
и пред дру ге срп ске ви те зо ве,
ко ји жи ве до кле сун це гри је? –

Али ко сов ски за вјет не ну ди ни по сла сти це, ни шар га ре пе, 
ни бо љи жи вот – ни шта од ово зе маљ ских пред но сти, а ва ља жи
вје ти на зе мљи.

То га су свје сни и Ње гош, и ње гов вла ди ка Да ни ло, и Вук Ми
ћу но вић, а још ви ше Му стајка ди ја и ње го ви љу ди. Ње гош да је 
сна жну и му дру кри ти ку ко сов ског за вје та упра во из пер спек ти ве 
Му стајка ди је, јед ног од нај у бје дљи ви јих ју на ка Гор ског ви јен ца. 
Му дар, обра зо ван, лу кав, сја јан бе сјед ник ко ји про си па „ме де не 
ри је чи”, Му стајка ди ја ће опо ме ну ти „ма ло људ ство” на сто је ћи 
да га при ве де ра зу му и бо љем жи во ту.

Ње гов дуг од го вор вој во ди Ба три ћу пре тва ра се у мо но лог, 
од но сно у кри ти ку ко сов ског за вје та, хри шћан ства као де пре сив не 
и ре пре сив не ре ли ги је и хим ну Стам бо лу ка ква на срп ском је зи
ку ни је на пи са на. Му стајка ди ја је из ра зи то мо де ран ми сли лац и 
са вре ме ни кри ти ча ри хри шћан ства и ко сов ског за вје та са мо по
на вља ју ње го ве иде је и не зна ју ћи да то чи не.

По што је пр во од ба цио сва ку по ми сао на по вра так ста рој вје
ри – хри шћан ству – ка ди ја по ка зу је вјер ност „чи стој вје ри” – исла му 
– при хва ће ној већ двје ста го ди на, а он да се по зи ва на Све чев ар гу
мент су ро ве си ле. Све тост ње го вог Све ца ле жи у то пу зу:

Што ће сла бо рас кр шће ли по во
пред остро гом ви то га че ли ка?

Све тац пра ви мах не ли то пу зом,
од уда ра за и гра му зе мља

ка ко пра ва по врх во де ти ква.
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Пр во, да кле, то пуз, и то Све чев – при јет ња ба ти ном. Мо дер но 
до ба про ми је ни ло је са мо сред ства и уса вр ши ло тех ни ку: ба ти на 
до ла зи из стра тос фе ре, а то су бом бе са оси ро ма ше ним ура ни ју мом.

На овај ар гу мент Му стајка ди је од го во ри ће Вла ди ка Да ни ло 
у ци гло два сти ха (1155. и 1156) от пи су ју ћи на по ни жа ва ју ће ул ти
ма тив но ве зи ро во пи смо:

Ко ме за кон ле жи у то пу зу,
тра го ви му смр де не чо вје штвом.

Му стајка ди ја за тим пре ла зи на кри ти ку ко сов ског за вје та и 
хри шћан ства, од но сно пра во сла вља:

Ма ло људ ство, што си за сље пи ло?
Не по зна јеш чи стог ра ја сла сти,
а бо риш се с Бо гом и с љу ди ма,
без на да ња жи виш и уми реш, –

кр сту слу жиш, а Ми ло шем жи виш!
Крст је ри јеч јед на су хо пар на,
Ми лош ба ца у не сви јест љу де,
ал у пјан ство не ко пре ће ра но.

Бо ље и ефект ни је кри ти ке хри шћан ства и ко сов ског за вје та 
ми не зна мо, а на пи сао ју је онај ко ји је и крст, и Ми ло ша, и ко сов
ски за вјет нај ви ше уз ди гао – Ње гош. „Ма ло људ ство” не ма ни ка квог 
из гле да у су да ру са нај моћ ни јом ца рев ном. Пет сто ти на мом ча ди, 
и још два пут то ли ко, ко ју по ми ње Вук Ми ћу но вић хра бре ћи Вла
ди ку, сми је шна је чи ње ни ца у од но су ве ли ких бро је ва. Уз то, мит 
и ре ли ги ја за сље пљу ју чо вје ка, па он не уми је ра ци о нал но да ми
сли ни ти да при хва ти рај на зе мљи – дру гу вје ру ко ја до но си бо љи 
жи вот – „чи стог ра ја сла сти”. Та кав жи вот ко ји во де Цр но гор ци је 
„без на да ња”, у зна ку мит ског сље пи ла и ре пре сив не и де пре сив не 
ре ли ги је. Ми лош је си нег до ха ко сов ског за вје та, а од ње га се гу би 
спо соб ност ра ци о нал ног ра су ђи ва ња, па да „у не сви јест” и за нос, 
од но сно „у пјан ство не ко пре ће ра но”.

Кри ти ча ри ко сов ског за вје та по сли је Ње го ша ни је су ре кли 
ни шта но во, а по го то ву не – ни шта та ко бри љант но. Они су не да
ро ви ти на сљед ни ци и ду хов ни по том ци Му стајка ди је.

А ка ко су ову му дрост при хва ти ли Ње го ше ви Цр но гор ци?
Са ци нич ном за хвал но шћу и још ве ћом од луч но шћу на од бра

ну. Кнез Јан ко ће ре ћи, по ди жу ћи те а трал но ка пу у знак нај ве ће 
за хвал но сти:
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Ефен ди јо, ова ко ти хва ла!
Ли је пу ни иш чи та при ди ку

што тра жи ли, оно смо и на шли.

Да ју ћи кри ти ку ко сов ског за вје та из пер спек ти ве Му стајка
ди је, Ње гош је два ви је ка уна при јед обе сна жио све бу ду ће кри ти ке 
то га за вје та и учи нио их јад ним.

Да кле, ва ља очу ва ти ле ги ти ми тет на оба срп ска ко сов ска тро
на – цр кве ни и др жав ни – и оста ти до сто јан за вјет ник ко сов ског 
за вје та, за вје та ко ји ни кад ни пре ма ко ме ни је био агре си ван, већ 
уви јек од брам бе ни, хри сто лик, но во за вјет ни.
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Ђор ђе Ђу рић

ОКРУГЛИСТО„КОСОВОИМЕТОХИЈА:
ЈУЧЕ,ДАНАС,СУТРА”

ДВАИСТОРИЈСКАПРИМЕРАОДГОВОРА
НАКРИЗУ

Број не су из ре ке о „ко ри сти и ште ти исто ри је за чо ве ка”, ко је 
ука зу ју да не ма мно го ко ри сти од „учи те љи це жи во та”, као на при
мер она ко ја ка же да нас исто ри ја учи то ме да нас исто ри ја ни че му 
не учи или она да се ни шта не ме ња та ко бр зо као про шлост. Ја сно 
је сви ма да не по сто ји при ме ње на исто ри ја. Ме ђу тим, за чу ђу ју ће је 
ко ли ко слич но сти мо же мо на ћи не са мо у про це си ма већ и у до
га ђа ји ма из про шло сти са они ма ко ји ма смо са вре ме ни.1 

При мер за то су де це ни је са по чет ка XX и по чет ка XXI ве ка. 
За Ср бе је XX век по чео Пре вра том у ко ме је вла да ра уби ла ње го ва 
вој ска, и то њен нај е лит ни ји део – гар диј ски офи ци ри. Да нас би смо 
их на зва ли спе ци јал ним је ди ни ца ма. Спољ на по ли ти ка је до шла 
под ути цај си ла он да шњег За па да (Фран цу ске и Бри та ни је) и Ру
си је, а ам ба са до ри ових зе ма ља су се че сто ме ша ли у уну тра шње 
по сло ве.2 Уве ден је пар ла мен та ри зам по узо ру на За пад. Срп ско 
дру штво, и по ред убр за не мо дер ни за ци је и ре фор ми, у мно гим 
сег мен ти ма ни је би ло спрем но да пре у зме све те ко ви не пар ла мен
та ри зма.3 Та ко је због не мо гућ но сти да се у скуп шти ни фор ми ра 

1 По ред пра во ли ниј ског – ес ха то ло шког ме то да у исто ри о гра фи ји по сто ји 
и ци клич ни мо дел про у ча ва ња исто ри је. Под овим мо де лом не под ра зу ме ва мо 
че сто по на вља ну фра зу да се исто ри ја по на вља. Не ки фи ло зо фи исто ри је ко ји 
су се ба ви ли и те о ри јом исто ри је, по пут Да ни лев ског, Лам прех та, Шпен гле ра 
и Тојн би ја, твр ди ли су да се у исто ри ји, на рав но, не по на вља ју до га ђа ји, али да 
се од ре ђе не фор ме раз во ја дру штва ци клич но по на вља ју код свих на ро да и ци
ви ли за ци ја (по њи ма се са вре ме ни ци ма мо гу сма тра ти Пла тон и Ге те, Фи ди ја 
и Мо царт, Со крат и Ру со итд.).

2 До ду ше, та да је ру ски имао нај ви ше мо ћи. За све из не те тврд ње по сто
је обим ни до ка зи у ли те ра ту ри и ар хив ским ис тра жи ва њи ма, али ов де не ма 
про сто ра да се де таљ ни је обра зла же сва ка од ових тврд њи.

3 Јован Скер лић је го во рио да кад у Па ри зу па да ки ша, у Бе о гра ду отва ра ју 
ки шо бран, алу ди ра ју ћи на окре ну тост бе о град ских ин те лек ту а ла ца фран цу ској 
кул ту ри и че сто не кри тич ко пре у зи ма ње све га што од та мо до ла зи. Устав из 1903. 
го ди не (за пра во не знат но из ме ње ни устав из 1889, ко ји је усво јен не по сред но 
пре сту па ња Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа на пре сто) га ран то вао је чист пар ла мен та ри
зам, ка кво га у то вре ме ни је би ло ни у свим зе мља ма За пад не Евро пе, а ка мо ли 
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ста бил на ве ћи на у пе ри о ду од 1903. до 1914. го ди не сме ње но чак 
17 вла да. Пра вље не су и рас ту ра не по ли тич ке ко а ли ци је, че сто се 
ишло на ван ред не из бо ре (чак 5 пу та у овом пе ри о ду).4 По ли тич
ке стран ке су при бе га ва ле де ма го ги ји, оп ту жи ва ле јед на дру гу за 
из да ју на ци о нал них ин те ре са. Број не афе ре ве за не за кон це си је, 
скла па ње зај мо ва, ку по ви ну то по ва и на о ру жа ња, ко руп ци ју у 
др жав ној упра ви и вој сци по тре са ле су јав ност и ру ши ле вла де.

Као сред ство при ти ска на Ср би ју ве ли ке европ ске си ле су ко
ри сти ле тзв. за ве ре нич ко, за пра во офи цир ско пи та ње. Си ле, пре 
све га Ен гле ска, ул ти ма тив но су тра жи ле од срп ског кра ља нај пре да 
офи ци ри ма за ве ре ни ци ма из 1903. бу де су ђе но, а по том да бу ду 
укло ње ни из ње го ве око ли не.5 Краљ и вла де су се ду го опи ра ли 
овим зах те ви ма, а ово тзв. за ве ре нич ко пи та ње ре ше но је тек 1906. 
го ди не, ка да је Ни ко ла Па шић, уз ве ли ке нов ча не от прем ни не 
укло нио ове офи ци ре са дво ра и из вој ске.

Ср би ји су уве де не санк ци је – Ца рин ски рат, и тра ја ле су пу
них 5 го ди на. 

Ка да је ок то бра 1908. го ди не Ау стро у гар ска про гла си ла анек
си ју Бо сне и Хер це го ви не, покрајинe на ко ју је Ср би ја по ла га ла 
исто риј ско и при род но пра во (Ср би су та мо би ли ап со лут на ве ћи на), 
у Бе о гра ду је до шло до ма сов них де мон стра ци ја. Па ље не су ау стро
угар ске за ста ве, др жа ни су па три от ски го во ри, чак је до шло и до 
ма њег на па да на пер со нал ау строугар ског по слан ства. Срп ска јав
ност је би ла огор че на овим ак том, ко ји је пред ста вљао гру бо кр ше
ње ме ђу на род ног пра ва ко је је по чи ва ло на Бер лин ском уго во ру 
из 1878.6 По сле по ла го ди не ди пло мат ске бор бе срп ску вла ду на
пу стио је и по след њи са ве зник, Ру си ја, и влада је мо ра ла да се по
ми ри са овим чи ном и да пот пи ше екс пли цит ну из ја ву ко јом при
хва та анек си ју.

У пр вој де це ни ји XX ве ка ве ли ке си ле су свим сред стви ма во
ди ле ди пло мат ску и еко ном ску бор бу да од ре де ку да ће про ћи тра са, 
за оно вре ме нај зна чај ни јег обе леж ја на прет ка – же ле зни це. Хо ће 
ли на бал кан ском про сто ру би ти из гра ђе на ја дран ска или баг дад ска 
же ле зни ца? Тра са ма и крај њим од ре ди шти ма слич ним прав ци ма 
да на шњих На бу ка, Ју жног или Тур ског то ка? До кра ја ни је ре а ли
зо ван ни је дан од ових про је ка та, из био је Ве ли ки рат, а по сле ње га 
су ге о по ли тич ке тран свер за ле из гле да ле са свим дру га чи је.

на Бал ка ну и у По ду на вљу, где су се још увек осе ћа ли оста ци ста ле шког и феу
дал ног си сте ма.

4 И то са мо пар ла мен тар не, јер је шеф др жа ве био краљ.
5 Овај при ти сак био је пра ћен ди пло мат ским бој ко том и изо ла ци јом.
6 Анек си јом Бо сне и Хер це го ви не пре кр шен је 25. члан Бер лин ског уго

во ра.
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Би ло би нео збиљ но на осно ву не ко ли ко пре по зна тљи вих ана
ло ги ја из ме ђу вре ме на 1903–1914. и вре ме на сто ле ће ка сни је из вла
чи ти за кључ ке. Ме ђу тим, очи глед но је да се не ки исто риј ски про
це си на ма кро пла ну по на вља ју и да се на сли чан на чин од ра жа ва ју 
на „ма ле” др жа ве. Оту да, би мо жда тре ба ло има ти у ви ду и не ке 
мо де ле од го во ра на кри зу из про шло сти.7

Два исто риј ска, раз ли чи та од го во ра на кри зу и њи хо ви ре зул
та ти су вр ло упе ча тљи ви. Пр ви је по сту па ње Ср би је у вре ме Анек
си о не кри зе, а дру ги су 27. март и април ски рат 1941.

Анек си о на кри за би ла је нај ве ћи иза зов за очу ва ње са мо стал
но сти Ср би је још од Бер лин ског кон гре са. По ред по ли тич ког при
ти ска пре ти ла је и ре ал на опа сност од вој не ин тер вен ци је Ау стро
у гар ске ко ја је ла ко мо гла до ве сти до гу бит ка не за ви сно сти Ср би је. 
Та ко ђе, овај спољ но по ли тич ки удар био је ве ли ки тест за уну тра
шњи по ли тич ки си стем за сно ван на прин ци пи ма пар ла мен тар не 
де мо кра ти је, као и за срп ско дру штво у це ли ни. У та квим окол но
сти ма ство ре на је вла да „че твор не ко а ли ци је”, ко ја је фор ми ра на 
на вр хун цу кри зе и тра ја ла од 24. фе бру а ра до 24. ок то бра 1909. 
го ди не. На ње ном че лу се на ла зио Сто јан Но ва ко вић а у Скуп шти
ни је има ла 159 од 160 по сла ни ка.8 Она је ус пе ла да одр жи ста бил
ност и од ло жи су коб са не сра змер но моћ ни јом Ау стро у гар ском. 
За хва љу ју ћи му дро сти, ис ку ству и од го вор но сти С. Но ва ко ви ћа, 
али и оста лих стра нач ких пр ва ка, пре све га Ни ко ле Па ши ћа, из
бег нут је рат ко ји је Ау стро у гар ска све сно про во ци ра ла. Ср би ја, 
иа ко је при вре ме но мо ра ла да се, и фор мал но, од рек не Бо сне и Хер
це го ви не, ни је за па ла у ду бо ку кри зу и са мо ра за ра ње. Са мо ко ју 
го ди ну ка сни је Бо сна и Хер це го ви на су се на шле у са ста ву но ве 
др жа ве.

Дру ги – лош при мер би ли су 27. март и април ски рат 1941. 
го ди не. Од го вор на кри зу 27. мар та је не сум њи во био па три от ски, 
али по ли тич ки си стем се убр зо по том рас пао. Др жав ни апа рат и 
вој ска би ли су ра зо ре ни де лат но шћу не при ја тељ ских слу жби и из

7 Ако реч кри за по сма тра мо у ње ном из вор ном зна че њу као тре ну так од лу ке.
8 Фо р ми ра ње ова ко ши ро ког бло ка га ран то ва ло је (пре ме спо ља) не са мо 

да ће од лу ке ко је бу ду до не те би ти спро ве де не, већ и (у уну тра шњој по ли ти ци) 
по де лу од го вор но сти, ко ја је спре чи ла ка сни је уну тра шње тр за ви це и евен ту ал
не де ма го шке ис ту пе. У том кон тек сту мо же мо по сма тра ти и из ве штај Ђор ђа 
Си ми ћа, та да шњег срп ског по сла ни ка у Бе чу, Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, ми ни
стру ино стра них де ла, од 26. фе бру а ра 1909, са мо два да на по сту па њу вла де 
„че твор не ко а ли ци је” на ду жност. Си мић из ве шта ва да је јав ност у Бе чу срп ски 
ка би нет у ко ји су ушле стра нач ке во ђе и ши ро ка ко а ли ци ја озна чи ла као јак и 
„рат ни ка би нет”, на ста вља ју ћи: „гу бе ћи при том из ви да да је дан јак ка би нет 
ко ји има за со бом цео на род, мо же да при ми на се од го вор ност ка ко за рат та ко 
и за ре ше ње спо ра из ме ђу нас и Ау строУгар ске мир ним пу тем мно го лак ше 
не го ка би нет, ко ји би био са ста вљен из пред став ни ка са мо јед не стран ке”.
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да јом на кључ ним ме сти ма и у кључ ним тре ну ци ма, док ве ћи на 
на ро да ни је има ла ја сну пред ста ву ко је су то гра ни це и вред но сти 
за ко је се тре ба од суд но бо ри ти. Усле ди ла је тра ге ди ја срп ског 
на ро да под оку па ци јом и у гра ђан ском ра ту. Др жа ву је ра зо ри ла 
спољ на си ла, а срп ско дру штво се ду бо ко по де ли ло и ско ро до 
да нас ни је об но вље но је дин ство.9 

Оно што Ко со во и Ме то хи ја зна че за Ср бе у про шло сти ни је 
са мо те ри то ри ја (Ко со во по ље је то по ним,10 а Ста ра Ср би ја је ши ра 
те ри то ри ја од да на шње на ше по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја), већ 
сим бол и ду хов но сти и др жав но сти. Сто га се не ра ди са мо о про
цен ту те ри то ри је, већ и о тач ки ослон ца ко ја нам не ће би ти ма ње 
по треб на у бу дућ но сти не го што је то би ла у про шло сти.

Оно што је још ве ћи иза зов од евен ту ал них ко рек ци ја гра ни ца11 
(или, не дај бо же од ри ца ња од Ко со ва и Ме то хи је), је сте ка ко да 
др жа ва и дру штво пре жи ве удар и са чу ва ју ста бил ност, ка па ци
те те за оп ста нак и ви тал ност да се у бу дућ но сти ак тив но де лу је 
на по врат ку оте тог. 

Из два ре че на при ме ра по ру ка и по у ка би мо гла би ти да мо ра 
по сто ја ти ја сна пред ста ва на че му по чи ва др жа ва.12 Из град ња ја
сног др жа во твор нопо ли тич ког иден ти те та је ду го ро чан про цес. 
Ср би су га јед ном уз, ве ли ке жр тве, мо дер ни за ци ју уста но ва и ве ру 
у ми си ју про све те из гра ди ли у XIX ве ку, а по сле 1918. су га се од
ре кли. Об но ва овог иден ти те та се мо же по сти ћи под сти ца њем па
три о ти зма у ње го вом нај ши рем сми слу. По след њих де це ни ја смо 
до шли у си ту а ци ју да они ко ји ово из го во ре или на то ме де ла ју 
бу ду на пад ну ти или исме ја ни. У оства ре њу овог ци ља на ци о нал не 
ин сти ту ци је Срп ска пра во слав на цр ква, вој ска, СА НУ, уни вер зи
те ти па и Ма ти ца срп ска има ју по себ ну уло гу и оне ће по сво јој при
ро ди де ло ва ти, уко ли ко не бу ду оме та не у то ме. Ре зул та ти се не 
ви де од мах, али и не про па да ју бр зо ка да до њих до ђе. У скло пу 
то га на ша јав ност не би сме ла да при ста је на на ме та ње те зе да нам 
не тре ба исто ри ја, да смо оп те ре ће ни про шло шћу и да смо ми то
ман ски на род, да је ко сов ски за вет мит. Мит је за пра во при ча о 
бу дућ но сти ко ја нам се ну ди као ла жна ал тер на ти ва оном што је смо.

9 Чет ни ци и пар ти за ни и да нас ра ту ју.
10 Чак и след бе ни ци Фри дри ха Ра це ла при хва та ју чи ње ни цу да по сто је 

ге о граф ске по зи ци је – тач ке ко је има ју по ли тич ки зна чај, по ло жај ко ји у се би 
са жи ма не са мо њи хо ву вој но стра те гиј ску или еко ном ску ва жност већ и сим бо
лич ку и ду хов ну ком по нен ту. Да ли их је мо гу ће уве ри ти да и Ср би има ју пра ва 
на та кве сво је тач ке – дру го је пи та ње. 

11 При че му би она је ди но има ла сми сла уко ли ко би мо гла би ти у функ ци ји 
очу ва ња по ме ну тих сим бо ла.

12 У вре ме Анек си о не кри зе Ср би ма је то би ло ја сно, у април ском ра ту не, 
јер по ли тич ки иден ти тет у Ју го сла ви ји ни је био из гра ђен на одр жи вим прин
ци пи ма. 
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Бо јан Јо ва но вић 

КОСОВСКОЧВОРИШТЕ

На ста ју ћи као део ин те грал ног срп ског ет нич ког, кул тур ног 
и ду хов ног про сто ра, Ко со во и Ме то хи ја су у окви ру те це ли не и 
до би ли из у зе тан зна чај за на ци о нал ну свест и кул тур ни иден ти тет 
Ср ба. У не по вољ ним исто риј ским окол но сти ма ово под руч је је 
по ста ло ме та агре сив не ал бан ске по пу ла ци је, од но сно ар ба на шке 
– ка ко се не кад на зи ва ла, или шип тар ске – ка ко је са ма се бе име
но ва ла, ко ја га је, ста вља ју ћи се на стра ну оку па то ра, по сте пе но 
осва ја ла и по ти ски ва ла Ср бе.

Уко ли ко се са гле да ју исто риј ски про це си ко ји су до ве ли до 
да на шњег ста ња, он да се мо же озна чи ти не ко ли ко ка рак те ри стич
них пе ри о да од ре ђе них пре лом ним до га ђа ји ма ко ји су би ли од пре
суд ног зна ча ја за ет нич ко пре о вла да ва ње Ал ба на ца на овом под
руч ју. Већ по сле Ко сов ске бит ке 1389. го ди не до ла зи до ме та на
ста зич ких до се ља ва ња ар ба на шког ста нов ни штва на Ко со во и 
Ме то хи ју ко је на кон па да срп ске сред њо ве ков не др жа ве 1459. го ди
не и ус по ста вља ња осман ске вла сти до би ја и ор га ни зо ва ни об лик 
ко ло ни за ци је срп ских под руч ја у окви ру тур ске по ли ти ке. За шти
ће ни тур ском вла шћу и при ви ле го ва ни због исте ве ре са Тур ци ма, 
исла ми зи ра ни Ар ба на си вр ше те рор над Ср би ма ко ји се или при
нуд но исе ља ва ју или оста ју по це ну при хва та ња исла ма и по то њег 
по ар ба на ше ња. 

Дру ги би тан до га ђај су ве ли ке се о ба срп ског ста нов ни штва 
1690. и 1739. го ди не, усло вље не по вла че њем ау стриј ске вој ске чи
јим су ус пе си ма у ра ту са Тур ском би ли под стак ну ти и Ср би да 
се су прот ста ве Осман ли ја ма, на кон че га се у опу сте ла ме ста на 
Ко со ву и Ме то хи ји на се ља ва ју Ар ба на си. 

На ред ни ва жан пе ри од на ста је у дру гој по ло ви ни XIX ве ка 
и ра та Ср би је, Цр не Го ре и Ру си је про тив Осман ског цар ства 1877– 
1878. Пре Бер лин ског кон гре са 1878. го ди не на ко јем је Ср би ја при
зна та за не за ви сну др жа ву, са те ри то ри јал ним про ши ре њем са осло
бо ђе ним Ни шким, Пи рот ским, То плич ким и Врањ ским окру гом, 
тур ске вла сти су у ци љу спре ча ва ња да де ло ви ју жне Ср би је и Ко
со во и Ме то хи ја при пад ну Ср би ма, Ср би ји или Цр ној Го ри фи
нан си ра ле гру пу сул та ну ло јал них Ал ба на ца ко ји су на ску пу у 
При зре ну 10. ју на 1878. го ди не до не ли свој про грам. За ла жу ћи се 
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за ау то но ми ју и ује ди ње ње свих обла сти на ко ји ма жи ве, без об зи
ра на то да ли су у ве ћи ни или ма њи ни, Ал бан ци тим сво јим агре
сив ним ан ти срп ским про гра мом ис ти чу пре тен зи ју за ства ра ње 
Ве ли ке Ал ба ни је за не ма ру ју ћи ин те ре се и пра ва Ср ба на том под
руч ју. Од та да па до 1912. го ди не са овог под руч ја на сил но је ра
се ље но ви ше од 150.000 Ср ба уме сто ко јих су на се ље ни ал бан ски 
ко ло ни сти. О том стра шном ви ше де це ниј ском те ро ру и зло чи ни
ма Ал ба на ца над Ср би ма из ве шта ва ли су за пад ни но ви на ри, што 
тре ба има ти у ви ду ка да се пи ше о ре ак ци ји срп ске вој ске по чет
ком XX ве ка то ком бал кан ских ра то ва за осло ба ђа ње Ко со ва и Ме
то хи је. 

Ко нач ним осло ба ђа њем ових под руч ја, ко ја по сле бал кан ских 
ра то ва ула зе у са став Ср би је, а на кон Ве ли ког ра та у са став Кра ље
ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, срп ско ста нов ни штво је мо гло да 
се вра ти на сво ја ве ков на ог њи шта. Ме ђу тим, ал бан ски сан о сво јој 
ве ли кој др жа ви се об на вља са но вом оку па ци јом то ком Дру гог свет
ског ра та. По др жа ни нај пре од стра не Ита ли ја на, а по сле њи хо ве 
ка пи ту ла ци је 1943. го ди не и од стра не Не ма ца, Ал бан ци ко ла бо
ри ра ју са на ци сти ма у окви ру вој нопо ли тич ког са ве за Дру ге при
зрен ске ли ге чи ји је циљ био до би ја ње по др шке за оства ре ње кон
цеп та Ве ли ке Ал ба ни је. Дру ги свет ски рат је обе ле жен стра шним 
ал бан ским зло чи ни ма над Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји. 

На ци о на ли стич ке ак тив но сти Ал ба на ца не пре ста ју ни на кон 
за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, јер 1946. го ди не фор ми ра ју у САД 
Тре ћу при зрен ску ли гу ко ја је ко ри сте ћи про па ганд ноди вер зант
ску бор бу и по моћ Ал ба ни је, као и прет ход не две ли ге, има ла за 
циљ ства ра ње Ве ли ке Ал ба ни је. Из ло же ни ал бан ском те ро ру, Ср би 
су на кон Дру гог свет ског ра та до шли и под удар но вих ко му ни стич
ких вла сти ко је у бор би про тив на вод ног ве ли ко срп ског на ци о на
ли зма и хе ге мо ни зма нај пре за бра њу ју по вра так срп ских ко ло ни
ста на Ко со во и Ме то хи ју а по том то ле ри шу ал бан ско на си ље над 
срп ским ста нов ни штвом. Је дан од узро ка да на шње си ту а ци је на 
Ко со ву и Ме то хи ји је ко му ни стич ки иде о ло шки кич ко јим се идеа
ли зо ва ло ста ње на овом под руч ју, та ко што се при кри вао те жак 
по ло жај Ср ба а сва ко ука зи ва ње на та кав по ло жај озна ча ва но је 
срп ским на ци о на ли змом. До но ше њем устав них аманд ма на ко ји ма 
је 1971. го ди не Ко со во и Ме то хи ја као ау то ном на по кра ји на Ср би
је ста вље на из ван над ле жно сти ре пу бли ке по гор шао се ио на ко те
жак по ло жај Ср ба на овом под руч ју. Ка да су 1986. го ди не об ја вље ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња тог по ло жа ја, кон ста то ва но је да су Ал бан
ци при ме њи ва ли број не на чи не да би из вр ши ли при ти сак на Ср бе 
ка ко би их при мо ра ли на исе ља ва ње. На кон пре зен та ци је тих ре
зул та та и су о че на са не за вид ним не са мо без бе до но сним већ и еко
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ном ским и по ли тич ким ста њем у Ср би ји у окви ру Ју го сла ви је, 
СА НУ је од лу чи ла да се огла си и за поч не рад на Ме мо ран ду му. 
Иа ко се не ле гал ним об ја вљи ва њем де ло ва рад ног и не до вр ше ног 
тек ста у штам пи на сто ја ло да се овај про је кат ком про ми ту је, оне 
ко ји су то учи ни ли убр зо су по ли тич ки по ра зи ли њи хо ви су пар ни
ци ко ји су од го во ри ли на по тре бу енер гич ни је и бр же ре ак ци је на 
ур гент но пи та ње Ко со ва и Ме то хи је. Осни ва њем ал бан ске те ро ри
стич ке ор га ни за ци је тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва 1994. го ди
не, ко ја се на па ди ма на срп ску по ли ци ју и вој ску и срп ске ци ви ле 
бо ри ла за не за ви сност Ау то ном не По кра ји не Ко со во и Ме то хи ја 
и ства ра ње Ве ли ке Ал ба ни је за по чео је рат на овом под руч ју. 

Избегавањетеснаца

Иа ко Ко со во и Ме то хи ја ни су ма тич на област ал бан ског ста
нов ни штва, ја сан је кон ти ну и тет њи хо ве те жње да ет нич ки за у зму 
овај про стор Ср би је. Прем да су сви оку па то ри и све иде о ло ги је 
под чи јим је окри љем успе вао ве ли ко ал бан ски на ци о на ли зам исто
риј ски по ра же ни, ње го ви ре зул та ти су оста ја ли све док за пад не 
си ле и НА ТО, по др жав ши ал бан ски те ро ри зам у бор би про тив 
срп ског ста нов ни штва и ре гу лар них срп ских по ли циј ских и вој них 
сна га 1999. го ди не, ни су оку пи ра ли ово под руч је и омо гу ћи ли Ал
бан ци ма да на ста ве са про га ња њем и уби ја њем Ср ба, а по том и 
да 17. фе бру а ра 2008. го ди не про гла се се це си ју овог де ла срп ске 
те ри то ри је. Јед но стра но про гла ша ва ње не за ви сно сти ау то ном не 
срп ске по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја од Ре пу бли ке Ср би је и ства
ра ње тзв. Ре пу бли ке Ко со во по др жа ле су и при зна ле во де ће зе мље 
За па да а под њи хо вим при ти ском и ма ње ва зал не др жа ве, по пут 
Цр не Го ре и Хр ват ске. 

Узро ци да на шњег ста ња на Ко со ву и Ме то хи ји има ју ду бо ке 
ко ре не и они ко ји на сто је да га са гле да ју и про на ђу од го ва ра ју ће 
ре ше ње те узро ке не узи ма ју до вољ но у об зир. Бу ду ћи да по ку ша је 
тих раз ма тра ња ка рак те ри шу бит не не до след но сти и про тив реч
но сти, сми сао сва ког пра вог ан га жма на био би да се нај пре исто
риј ски аде кват но схва ти овај за мр ше ни и у чвор ве за ни ко сов ско
ме то хиј ски про блем, а по том да се он и са гле да у рав ни отво ре ној 
пре ма бу дућ но сти. То ће омо гу ћи ти раз ма тра ње про бле ма у ши рем 
кон тек сту и из бе га ва ње те сна ца у ко јем ми мо и ла же ње по ста је 
дра ма тич но и не ми нов но во ди до тра гич них су ко ба. 

Са гле да но као ве ли ко на ци о нал но су ди ли ште, Ко со во је сре
ди шње, чвор но ме сто срп ског ду хов ног по сто ја ња, па је за то и на чин 
ре ша ва ња ње го вог про бле ма јед на од од ред ни ца на ше бу дућ но сти. 
У од су ству стр пље ња и по тре бе за ду гом по све ће но шћу ње го вом 
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ре ша ва њу и до ла зе иде је да овај чвор, по пут оног Гор ди је вог ко ји је 
Алек сан дар Ве ли ки ма чем раз ре шио, тре ба јед но став но пре се ћи. 
На рав но, ни шта по гре шни је од то га, јер се ни је дан про блем ко ји је 
на ста јао ве ко ви ма не мо же ре ши ти бр зо и ла ко. За то су и обе ћа ња 
по је ди них да на шњих по ли ти ча ра да ће у свом ман да ту ре ши ти 
ко сов ски про блем опа сна илу зи ја чи је би евен ту ал но оства ре ње 
у са да шњим не по вољ ним по ли тич ким окол но сти ма за Ср бе и 
Ср би ју има ло не са гле ди ве и да ле ко се жне не га тив не по сле ди це. У 
не по вољ ним ме ђу на род ним окол но сти ма ко је су и омо гу ћи ле оку
па ци ју ју жне срп ске по кра ји не и са мо про гла ше ње ње не не за ви сно
сти, Ср би ја се не мо же на да ти по вољ ном ре ше њу. Као што се у 
та квим при ли ка ма жи вот ни об ли ци уча у ре да би оп ста ли, та ко и 
ге то и зи ра ни Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји мо гу одо ле ти ис ку ше њу 
не стан ка са мо чу ва ју ћи свој на ци о нал ни и кул тур ни иден ти тет 
уз по моћ и по др шку Ср би је.

Ра све тли ти и раз би стри ти овај про блем зна чи има ти пр вен стве
но у ви ду од нос пре ма не ја сно ћа ма, па ра док сал но сти ма и пр о тив
реч но сти ма ко је све сно и не све сно скри ва ју пра ве на ме ре или их 
не до вољ но ја сно ис ти чу. За раз ли ку од не из ве сне бу дућ но сти, 
са да шњост, уко ли ко ни је при ли ка за про ме ном не га тив них по сле
ди ца про шло сти, је мо гућ ност да се оне аде кват но са гле да ју. Иа ко 
се, да кле, не га тив не стра не про шло сти мо гу по ри ца ти, по ти ски
ва ти и за бо ра вља ти, са да шњи тре ну так је при ли ка за не по сред но 
су о ча ва ње са њи ма. У из ве сном сми слу то мо же би ти и су о ча ва ње 
са соп стве ном сен ком, али је про стор та ме пре ви ше ве лик да би 
се огра ни чио са мо на сег мент свог не га ти ви те та. 

Најболнијасрпскареч

Све што су ал бан ски на ци о на ли сти и те ро ри сти учи ни ли 
Ср би ма и Ср би ји на Ко со ву и Ме то хи ји да би ет нич ки очи сти ли 
ово под руч је и про гла си ли се це си ју би ло је и у функ ци ји ве ли ких 
си ла За па да и НА ТО пак та. Од 1999. го ди не до да нас они су уни
шти ли ви ше од 150 срп ских цр ка ва и ма на сти ра са основ ним мо
ти вом и ци љем да из бри шу сва ки траг срп ског на ци о нал ног при
су ства на Ко со ву и Ме то хи ји и по ку ша ју да ство ре ет нич ки чи сту 
др жа ву. Исто вре ме но ме ђу на род не при ли ке ни су се про ме ни ле, а 
у том кон тек сту Ср би се још увек оп ту жу ју и про гла ша ва ју глав
ним крив ци ма за де ша ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји. 

Ка да се из рек не не што што бо ли, он да се, не ула зе ћи у ко рект
ност ка за ног, ис ти че да је то по сле ди ца су о ча ва ња са исти ном. Та
квим бо лом се на сто ји да до ка же на вод на исти ни тост ре че ног, али 
се при том за бо ра вља да ви ше од исти не бо ли лаж оли че на у сте
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ре о ти пу о Ср би ма ко ји де мон стри ра ју по је ди ни ин те лек ту ал ци и 
пи сци, по пут Бер на ра Ан ри Ле ви ја и Хер те Ми лер, у слу жби за пад
них цен та ра мо ћи, ка да на по зив сво јих ов да шњих исто ми шље ни
ка, фи нан си ра них и под сти ца них из истог из во ра, до ла зе у Ср би ју. 
Од ре ђе но исто риј ски ду бо ком на ци о нал ном тра у мом, Ко со во је 
по ста ло нај бол ни ја срп ска реч чи је по ми ња ње у овом кон тек сту 
са мо по ја ча ва тај екс трем но не при ја тан осе ћај. На рав но, они ко ји 
не осе ћа ју тај бол или га на но се дру ги ма слу же ћи се ва же ћим сте
ре о ти пи ма о Ср би ма, по твр ђу ју да је пре ви ше ин ве сти ра но у ла жи 
о ис кљу чи вој срп ској кри ви ци за су ко бе на Ко со ву и Ме то хи ји, 
као по вод ин тер вен ци ји и оку па ци ји овог де ла Ср би је, да би се оне 
са да рас пр ши ле не ким но вим уви дом и исти ном. Ме ста за та кав 
оп ти ми зам не ма јер је он од ре ђен ши рим кон тек стом од но са За па
да са Ру си јом и њи хо вим ри ва ли те том ко ји је пре ра стао у ди пло
мат ско не при ја тељ ство и рат санк ци ја ма. Бу ду ћи да се у тим окви
ри ма и од ви ја ко му ни ка ци ја из ме ђу Ср би је и Ал ба на ца са Ко со ва 
и Ме то хи је, сва ки до го вор ко ји би до вео у пи та ње ре зул та те те ве
ли ке ин ве сти ци је За па да у не за ви сно Ко со во ни је мо гућ. За пад не 
же ли и не при зна је би ло ка кав до го вор ко ји не би био у скла ду са 
ње го вим ин те ре си ма. Си ту а ци ја је иден тич на оној у Бо сни и Хер
це го ви ни пре из би ја ња ра та де ве де се тих го ди на, ка да су се срп ска 
и му сли ман ска стра на до го во ри ле о мир ном ре ше њу, при хва тив
ши тзв. „Ку ти ље ров план”, а што ни је од го ва ра ло За па ду, од но сно 
Аме ри кан ци ма ко ји су при ну ди ли Али ју Изет бе го ви ћа да од у ста не 
од по стиг ну тог до го во ра и уз обе ћа ну по моћ за поч не рат про тив 
Ср ба. Мо гу ће је, да кле, у са да шњој кон сте ла ци ји по ли тич ких сна га 
са мо да Ср би и Ср би ја бу ду у функ ци ји тог про јек та о тзв. не за ви
сном „Ко со ву” и да при хва та ју ул ти ма ту ме под окри љем на вод них 
до го во ра и по стиг ну тих ре ше ња. 

Сва ка да на шња рас пра ва о Ко со ву и Ме то хи ји је под озбиљ ном 
по ли тич ком сен ком већ за по че тих раз го во ра Ср би је са вла сти ма 
са мо про гла ше ног Ко со ва у окви ру „Бри сел ског спо ра зу ма” усло
вље ног пре го во ри ма Ср би је са Европ ском уни јом око при сту па ња 
овој ор га ни за ци ји. Бу ду ћи да је за вр ше так тог раз го во ра са Ко со
вом, ка ко ис ти чу европ ски зва нич ни ци, пред ви ђен као ме ђу соб но 
прав но о ба ве зу ју ће при зна ње две стра не, оправ да не су сум ње, из ра
же не у из ла га њу број них уче сни ка ор га ни зо ва них рас пра ва у окви
ру тзв. уну тра шњег ди ја ло га о Ко со ву и Ме то хи ји као и у Апе лу 
за од бра ну Ко со ва и Ме то хи је, да та кав по ра жа ва ју ћи ис ход не би 
био у функ ци ји за шти те на ци о нал них и др жав них ин те ре са Ср би
је. Ви де ће се уско ро да ли на ја вље на про ме на Уста ва Ср би је има за 
циљ и про ме ну прав ног ста ту са Ко со ва и Ме то хи је као са став ног 
де ла Ре пу бли ке Ср би је или ће и у но вом уста ву оста ти не про ме њен 
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ста тус ју жне срп ске по кра ји не. Од го ва ра ју ћи на пи та ње да ли је 
ре ше ње пи та ња КиМ мо гу ће у окви ру срп ског Уста ва, Ву чић је у 
ин тер вјуу за РТС 14. ја ну а ра 2018. го ди не ре као да се „пла ши да 
ре ше ње ни је мо гу ће”. Ти ме су оправ да не бо ја зни да се и ре ше ње 
пи та ња ју жне срп ске по кра ји не ви ди из ван по сто је ћег Уста ва. У 
том сми слу би се од ри ца њем од Ко со ва и Ме то хи је и њи хо вим при
зна њем де мар ка ци о на ли ни ја кри зног под руч ја по ме ри ла уну тар 
Ср би је и њен југ по стао но во жа ри ште ве ли ко ал бан ских пре тен зи ја.

Српскиуступци

Про блем Ср би је у овом по ли тич ком про це су је у не до след
но сти, од но сно не прин ци пи јел но сти. По ста вља се пи та ње: да ли 
Ср би ја за и ста сма тра Ко со во и Ме то хи ју сво јом те ри то ри јом, сво
јом по кра ји ном, а са мо про кла мо ва ну др жа ву „Ко со во” фик тив ном, 
ла жном и не до стој ном при зна ва ња или се са мо то де кла ра тив но 
ис ти че, а ствар но ма лопо ма ло от ки да од соп стве не су ве ре но сти 
и усту па тој др жа ви? Ус по ста вља ње гра нич них пре ла за ко ји ни су 
ви ше ад ми ни стра тив ни, до де љи ва ње ме ђу на род ног по зив ног те
ле фон ског бро ја, про тив у став но уки да ње срп ских ин сти ту ци ја, 
до пу шта ње учла ње ња у ме ђу на род не ор га ни за ци је, при че му је 
по на ша ње на ше де ле га ци је при ли ком учла ње ња Ко со ва у Ме ђу
на род ни олим пиј ски ко ми тет у нај ма њу ру ку би ло срам но, и низ 
дру гих усту па ка, ука зу ју на про блем срп ске до след но сти у очу ва
њу сво је су ве ре но сти. Иа ко при ста ја ње на тај пре го ва рач ки про цес 
под ра зу ме ва и од ре ђе ну праг ма тич ност у по ли тич ком по на ша њу, 
низ учи ње них усту па ка се већ пре тва ра у прин ци пи јел ност срп
ског усту па ња. Праг ма ти зам и по ли ти ка стал ног по пу шта ња иза
зи ва ју оправ да ну бо ја зан да тај пут не во ди ка очу ва њу Ко со ва и 
Ме то хи је као де ла срп ске те ри то ри је, јер је на де лу ус по ста вља ње 
пу за ју ће др жав но сти ме то дом „по сте пе ног ку ва ња жа бе”.

Стварностиправо

У сен ци тог про це са од ви ја се сми шље но од ла га ње фор ми
ра ња За јед ни це срп ских оп шти на као ду го тра ју ће по ни же ње ко ме 
су Ср би и Ср би ја из ло же ни на кон ни за учи ње них усту па ка дру гој, 
ал бан ској стра ни. Без од го ва ра ју ће за шти те, Ср би су пре пу ште ни 
стра шном те ро ру и обес пра вље но сти, не моћ ни да се од у пру на си
љу, па ље њу ле ти не, кра ђа ма и узур па ци ји имо ви не, про га ња њу и 
за тва ра њу осум њи че них за на вод не рат не зло чи не. Ор га ни зо ва но 
на си ље над Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји не пре ста је, а ре пре си ја 
чи ји се ин тен зи тет по вре ме но по ве ћа ва да би кул ми ни ра ла уби стви
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ма вр ши се са ци љем обе сми шља ва ња њи хо вог жи во та као сред
ства про те ри ва ња са овог под руч ја. 

Пред ло зи и иде је о на сил ном одва ја њу овог оку пи ра ног под
руч ја Ср би је ис ти чу тре нут ну ре ал ност као ар гу мент и тра же да 
се по шту је фак тич ко ста ње као основ и ње го вог прав ног по твр ђи
ва ња. Тра ди ци о нал ни прин цип чи је су ов це оно га је и пла ни на, 
на во ди се као ар гу мент ко ји је у са вре ме ном све ту из гу био зна чај, 
јер се у том све ту по ла зи од прав ног као ре ал ног и чи ње нич ног, па 
се и вла сни ком зе мље сма тра онај ко ји има та пи је на њу, чи ји су 
хра мо ви и ма на сти ри на њој. Ти пред ло зи и зах те ви до ла зе упра
во од стра не оних ко ји ка да су у пи та њу њи хо ви ин те ре си, ис ти чу 
упра во ва жност прав не ре ал но сти, пра во вла сни штва, због че га 
су спрем ни и да за ра те са мо да би од бра ни ли пра во по се да, пра во 
на сво ју те ри то ри ју. Бри та ни ја је, на при мер, због Фо кланд ских 
остр ва, уда ље них ви ше хи ља да ки ло ме та ра од ње них гра ни ца, 
за ра ти ла са Ар ген ти ном са мо за то што су Ар ген тин ци ко ри сти ли 
та го то во не на се ље на остр ва за ис па шу. Ме ђу тим, ка да је у пи та
њу Ср би ја, тај прав ни прин цип пре ста је да ва жи и ус по ста вља се 
по ли ти ка дво стру ких стан дар да по ко ји ма Ко со во и Ме то хи ја пред
ста вља ју по се бан слу чај на ко ји се не мо же при ме ни ти ва же ће пра
во. Ка ко су сви прав ни ар гу мен ти на стра ни Ср би је, ствар ност и 
тре ба уса гла си ти са њи ма. Уко ли ко се фак тич ка ре ал ност тре нут но 
не мо же про ме ни ти, не сме се при ста ти ни по ко ју це ну на про ме ну 
ме ђу на род не прав не ре ал но сти ко ја ја сно де фи ни ше Ко со во и Ме
то хи ју као део Ср би је. 

Основ на раз ли ка из ме ђу ствар ног и прав ног упу ћу је на основ ну 
ма три цу број них про тив реч но сти ве за них ка ко за нео д ре ђе но ста
ње на Ко со ву и Ме то хи ји, та ко и за на сто ја ња да се оно де фи ни ше 
и ре ши. Те кон тра дик тор но сти ка рак те ри шу не са мо европ ске и 
аме рич ке зва нич ни ке ка да се за ла жу за дво стру ке стан дар де, већ 
и оне ин те лек ту ал це ко ји у са гле да ва њу ко сов ско ме то хиј ског про
бле ма на сто је да бу ду објек тив ни и пра вед ни. Је дан од њих је и 
Мар тин Хај перц, ау тор књи ге Ма ки ја то ди пло ма ти ја – Ко со во, 
мр тви угао Евро пе, об ја вље не 2017. го ди не у из да њу бе о град ског 
„Ал ба тро са плус”, ко ји с пра вом ис ти че да је „Ко со во” по гре шан 
ко рак исто ри је, да је реч о ма фи ја шкој др жа ви и да је шо кант но и 
стра шно то што Евро па мо ра да са ра ђу је са чел ним љу ди ма те др жа
ве, као што су Та чи и Ха ра ди нај. Ме ђу тим, ука зу ју ћи да је кључ но 
пи та ње Ср би је и Ср ба у од но су пре ма Ко со ву не ње го во при зна ње, 
већ при хва та ње гу бит ка, он се, у ства ри, за ла же за ле га ли за ци ју 
про бле ма тич ног до бит ка. Уко ли ко је та ска ла ме ри ја од др жа ве, 
на ста ла оти ма њем де ла те ри то ри је јед не су ве ре не др жа ве, што 
по твр ђу је и ва же ћа ре зо лу ци ја УН, он да се по ста вља пи та ње ка ко 
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при хва ти ти ту оти ма чи ну и кра ђу као гу би так у кон тек сту европ
ског прав ног си сте ма у ко јем се то не мо же ле га ли зо ва ти без при
стан ка оште ће ног. У том сми слу се и вр ши при ти сак на Ср би ју да 
се ре ша ва њем спо ра и гра ни ца са „Ко со вом” до бро вољ но од рек не 
овог де ла сво је те ри то ри је и та ко ис пу ни услов при сту па ња Европ
ској уни ји. На ски ци ра ној ма пи на шег пу та ка ЕУ, на зна че на је и 
пу на нор ма ли за ци ја од но са Ср би је са Ко со вом, што под ра зу ме ва, 
ка ко се ис ти че, и ре ша ва ње пи та ње гра ни ца из ме ђу две ју др жа ва. 
Бу ду ћи да тај про цес пре го ва ра ња Ср би је са ЕУ не зна чи са мо ис
пу ње ње прав нотех нич ких усло ва, као што је ускла ђи ва ње за ко
но дав ства, већ има и по ли тич ки аспект ко ји под ра зу ме ва не до вољ
ност фак та и до ми нант ност во ље и сло бод не про це не чи ње ни ца 
на осно ву тре нут них или ду го роч них ин те ре са, што омо гу ћу је да 
се ре ша ва њем по сто је ћих отво ре но ви про бле ми као на чин про
лон ги ра ња оства ре ња же ље ног ци ља. 

За то је већ и са мо ин си сти ра ње на ис пу ње њу тог усло ва ко ји 
се ис ти че као „услов свих усло ва” про бле ма тич но јер се, има ју ћи 
у ви ду да је Ки пар при мљен у ЕУ са не ре ше ним про бле мом а да 
пи та ње сво јих гра ни ца ни су ре ши ле Сло ве ни ја и Хр ват ска пре 
ула ска у ову ор га ни за ци ју, он по ста вља са мо Ср би ји. Прем да се 
пре го во ри са ЕУ во де без ре фе рен дум ске од лу ке, ја сно је да се 
про ме на гра ни ца и њи хо во но во од ре ђе ње не мо же из вр ши ти без 
из ја шња ва ња гра ђа на Ср би је о том пи та њу. Уко ли ко је те ри то ри
јал ни ин те гри тет др жа ве не у пи тан, он да се и са мо пи та ње о то ме 
чи ни бес пред мет ним, па и пут у ЕУ не мо же во ди ти пре ко са мо
о дри ца ња и са мо по ни же ња. И док у Ср би ји већ по сто ји ко ло на 
оних ко ји би, уз не ки по клон у ша ре ној хар ти ји чи јим би се рас па
ки ва њем су о чи ли са пра зни ном као ве ли ким ни шта, при хва ти ли 
гу би так и пре ва ру као не што са мо ра зу мљи во и но р мал но, чи ни 
се да је да ле ко ве ћи број оних ко ји се са та квим ре ше њем и соп
стве ном уло гом у том про це су не сла жу. Пред Ср би јом је од суд но 
вре ме ко је ће уско ро по ка за ти да ли ће она кре ну ти стран пу ти цом 
ко ју за го ва ра ма њи на или ићи пу тем свог са мо по твр ђи ва ња, исто
риј ски до стој но и ча сно бра не ћи сво је на ци о нал не и др жав не ин
те ре се. Тај пут и да је на ду да се ве ли ки чвор не мо же пре се ћи, већ 
по ступ но раз ре ши ти и омо гу ћи ти да жи вот на овом под руч ју кре не 
да ље. 
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Ми лош Ко ва че вић 

ЗАРСЕОДРЕЋИСИМБОЛАНАЦИОНАЛНОГ
БИЋАСРПСКОГНАРОДА

Шта је дан фи ло лог мо же о Ко со ву ре ћи? Ма ло што се по ли
ти ке ти че, али вје ро ват но ви ше не го би ло ко дру ги кад тре ба из ре
ћи ар гу мен то ва ни суд о зна ча ју Ко со ва1 за срп ску кул ту ру, по
себ но срп ску књи жев ност и је зик. Ко со во је те мељ ни кри те ри јум 
у кла си фи ка ци ји еп ских на род них пје са ма – ко је је Евро па пре по
зна ла као нај ве ћи до при нос европ ској кул ту ри XIX ви је ка. Ко со
во је еп ска кла си фи ка ци о на во до дел ни ца: у сре ди шту је ко сов ски 
ци клус, док се оста ли ци клу си хро но ло шки пре ма ко сов ском од
ре ђу ју као прет ко сов ски и по ко сов ски. Је ди но се ко сов ски ци клус 
ис по ре ђи вао с Или ја дом. Та ко је би ло ви ше по ку ша ја ства ра ња 
ЛА ЗА РИ ЦЕ као епа о Ко со ву чи ја је основ на те ма би ла Ла за ре во 
опре дје ље ње, из не се но у пје сми „Про паст цар ства срп ског”: Ми ли 
бо же, шта ћу и ка ко ћу? Ко ме ћу се при во ле ти цар ству? ... зе маљ
ско је за ма ле на цар ство, а не бе ско увек и до ве ка. 

Већ је уо че но и пот цр та но да је „Ко сов ско опре де ље ње за нас 
пра во слав не Ср бе у XXI ве ку ве ће и те же не го ли што је то би ло 
пре 800 го ди на” (Б. Не шић). За што? За то што је код кне за Ла за ра 
по сто ја ла ди ле ма као ал тер на ти ва. А ка ко на ћи ал тер на ти ву за Ко
со во, ка да је Ко со во код на род ног пје ва ча, као гла са на ро да, би ло 
ком пен за ци ја за све што не ма мо, па чак и за мо ре. Ако имаш Ко
со во, и мо ре имаш, јер на род ни пје вач, у пје сми „Мар ко Кра ље вић 
и Љу ти ца Бог дан”, ка же: По ра ни ле три срп ске вој во де / Од Ко со ва 
уз кр шно при мор је! 

Ако су на род не пје сме би ле ле ги ти ма ци ја срп ске кул ту ре у 
Евро пи, ако су оне би ле про чи шће ни, ли те ра ри зо ва ни на род ни 
је зик, он да је и ло гич но да је Ву ко ва кри ла ти ца ко јом се ру ко во дио 
у ци је лој сво јој ре фор ми срп ско га је зи ка, а то је „уве сти на род ни 
је зик у књи жев ност” – за пра во кри ла ти ца ко ја упо ри ште на ла зи 
у на род ним пје сма ма, па сљед стве но то ме и у Ко со ву као њи хо вој 
нај зна чај ни јој те ми и ис хо ди шту. И за то док су Ср би, ка ко би то 

1 Тер мин Ко со во ов дје си нег до хал но, по прин ци пу pars pro to to, по ет ски 
упо тре бља ва мо у зна че њу пу ног тер ми на Ко со во и Ме то хи ја, ка кав је слу чај и 
у срп ској на род ној и умјет нич кој по е зи ји. 
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пје сник П. Па јић ре као, „чи та ли уши ма” – Ко со во ни је има ло ал тер
на ти ву. А ни је је има ло ни кад се Евро па оду ше вља ва ла срп ским 
на род ним пје сма ма, на осно ву ко јих је Ле о полд Ран ке Евро пу упо
знао са срп ском ре во лу ци јом. А срп ској уста нич кој ре во лу ци ји 
ис хо ди ште је срп ска кул тур на ре во лу ци ја ова пло ће на у на род ним 
пје сма ма, ко сов ском за вје ту и ко сов ској опо ме ни! 

Да нас смо у си ту а ци ји да се по но во опре дје љу је мо, не око 
цар ства не бе ског и зе маљ ског као цар Ла зар, не го око по ру ка и ври
јед но сти ко је та два цар ства но се. И за и ста, шта је чи ни ти они ма 
ко ји од лу ку, при је све га о по ли тич коправ ном ста ту су Ко со ва и 
Ме то хи је, тре ба да до не су, шта да им пре по ру чи мо? Ко со во и Ме
то хи ја ни су за цјен ка ње, тим се не мо же тр го ва ти! Јер ако ти ме 
тр гу је мо, ми тр гу је мо вла сти тим кул тур ним иден ти те том, тр гу је мо 
со бом као Ср би ма. Ка ко он да са чу ва ти Ко со во и Ме то хи ју? Упра
во очу ва њем срп ског кул тур ног иден ти те та. Ко со во и Ме то хи ја 
су ко ли јев ка тог иден ти те та, на сва кој сто пи те све те срп ске зе мље 
тај се иден ти тет (пре)по зна је и по твр ђу је. 

А те мељ ни кри те ри јум срп ског на ци о нал ног иден ти те та је сте 
срп ски је зик. Та мо гдје се срп ски је зик за ти ре и та мо гдје се не ги
ра ју ње го ве струк тур носе ман тич ке за ко ни то сти – та мо је срп ски 
на ци о нал ни иден ти тет и нај у гро же ни ји. А то је да нас упра во слу
чај на Ко со ву и Ме то хи ји и у Бо сни и Хер це го ви ни. Ла тин ска из
ре ка No men est omen (Име је знак) на нај бо љи на чин по ка зу је да 
се гу бље ње на ци о нал ног иден ти те та нај при је и нај ја сни је ви ди у 
име ну са мом. На не ки на чин све по чи ње и за вр ша ва се са име ном 
са мим као су шти ном. Као да то ме не ма ни ти мо же би ти бо љег по
ка за те ља од два ак ту ел на при мје ра ан ти срп ског је зич ког мар ке тин
га. При мје ри су вр ло слич ни, ма да не и по ду дар ни, па ће мо оба 
ов дје пр о ко мен та ри са ти. Је дан се од но си на Бо сну и Хер це го ви ну, 
а дру ги на Ко со во и Ме то хи ју. 

У Бо сни и Хер це го ви ни не ги ра ње и аси ми ло ва ње Ср ба и срп
ског је зи ка во ди се пре ко по ку ша ја Бо шња ка/Му сли ма на да свим 
жи те љи ма Бо сне и Хер це го ви не на мет ну тзв. бо сан ски је зик као 
зе маљ ски. 

Оп ште по зна то је да је у ври је ме ау стро у гар ске оку па ци је БиХ, 
с кра ја XIX и по чет ка XX ви је ка, гу вер нер Бе ња мин Ка лај про
гла сио у БиХ „бо сан ски је зик” као „зе маљ ски је зик” пре ко ко га је 
по ку шао да ство ри на ци ју „Бо са на ца”. Основ ни циљ је био да се 
пре ко на зи ва је зи ка („бо сан ски”) и на ње му уте ме ље ног на зи ва 
на ци је („Бо сан ци”) уки ну и Ср би и срп ски је зик у БиХ. За хва љу
ју ћи ве ли ком от по ру Ср ба, и срп ске цр кве, тај по ку шај ни је успио. 
Али је да нас по но во на дје лу „по вам пи ре на” Ка ла је ва је зич ка по
ли ти ка ко ја упра во ин си сти ра њем на „бо сан ском” као зе маљ ском 
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је зи ку же ли да с јед не стра не уки не Ср бе и срп ски је зик у БиХ, а с 
дру ге стра не уво ђе њем „бо сан ског” као зе маљ ског је зи ка у Ра шку 
област (ко ју му сли ма ни ни кад та ко не зо ву – не го ис кљу чи во Сан џак) 
же ле по ка за ти да је и Ра шка област дио Бо сне. На зив „бо сан ски 
је зик” та ко и код Б. Ка ла ја и код да на шњих бо шњач ких по ли ти ча ра 
и лин гви ста пред ста вља ка мен те ме љац за ми шље не бо сан ске на
ци је, чи ји би дио би ли и Ср би.

Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да се гло то ним „бо сан ски је зик” 
не из во ди из пу ног на зи ва др жа ве, не го „за сту па” са мо је дан њен 
кон сти ту тив ни дио. Ако се, на и ме, зе мља не зо ве Бо сна не го јој 
је зва нич ни на зив и у Ка ла је во и у да на шње до ба Бо сна и Хер це
го ви на, от куд то да се ни у име ну (за ми шље ног) на ро да ни у име
ну (пред ло же ног) је зи ка не ја вља тер мин „Хер це го ви на” не го са мо 
„Бо сна”? Ка ко то да „зе маљ ски је зик” ако је зе мља „Бо сна и Хер
це го ви на”, ни је „бо сан ско()хер це го вач ки” не го ис кљу чи во „бо сан
ски”? Гдје се при ина у гу ри са њу „зе маљ ског на ро да” и „зе маљ ског 
је зи ка” Бо сне и Хер це го ви не из гу би ла Хер це го ви на? 

С на уч ног, по себ но лин гви стич ког, ста но ви шта тер мин „хер
це го вач ки” без сум ње је имао ви ше упо ри шта од тер ми на „бо сан
ски”, јер су се и ко ди фи ка то ри и „про па га то ри” тзв. бо сан ског 
је зи ка по зи ва ли на ње го ву хер це го вач ку ди ја ле кат ску под ло гу. Па 
за што су он да про па га то ри и ко ди фи ка то ри зе маљ ског је зи ка сма
тра ли да тре ба „уз ди ћи хер це го вач ки ди ја ле кат на сте пен по себ
ног је зи ка, ко ји би се звао бо сан ски”, а не „хер це го вач ки је зик”, 
или бар „бо сан скохер це го вач ки”? 

Раз лог то ме је нај вје ро ват ни је, да не ка же мо си гур но, то што 
је Хер це го ви на уви јек би ла при о ри тет но или чак ис кљу чи во срп
ска зе мља, „зе мља Све то га Са ве”. И то с раз ло гом, јер Сте фан Не
ма ња у сво јој по ве љи Спли ћа ни ма из 1191. екс пли цит но Хум ску 
област на зи ва зе мљом „си на му Раст ка” (Б. Ле тић), а и за то што се 
онај по ко ме је Хер це го ви на и до би ла име, а то је Сте фан Вук чић 
Ко са ча, ок то бра 1448. у Ми ле ше ви овјен чао ти ту лом „хер це га од 
Све то га Са ве”, по ко јој су ње го ве зе мље до би ле да на шњи на зив 
Хер це го ви на. Осим то га, хер це го вач ки ди ја ле кат (п)остао је је ди
на осно ви ца Ву ко вог срп ског књи жев ног је зи ка. За то он уви јек и 
са мо им пли ци ра срп ски књи жев ни је зик, ко ји об је ди ња ва све Ср бе, 
без об зи ра гдје жи ве и ко га су „вје ро за ко на”. По јам Хер це го ви на 
то ли ко је исто риј ски и фи ло ло шки ве зан за Ср бе да га јед но став но 
ни Ау стро у гар ска, а при је то га ни Ото ман ска им пе ри ја, ни је мо гла 
при пи са ти као има нент ну цр ту би ло ком дру гом на ро ду. Бу ду ћи 
да је Хер це го ви на – и ствар но и „па лимп сест но” – би ла и оста ла 
срп ска зе мља, ни Ау стро у гар ска ни да на шњи Бо шња ци на том пој
му ни су мо гли те ме љи ти сво ју ан ти срп ску на ци о нал ноје зич ку 
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по ли ти ку у Бо сни и Хер це го ви ни. Ето за то је код њих из бјег нут 
тер мин хер це го вач ки не са мо као кон ку рент тер ми ну бо сан ски, 
не го и као дио сло же нич ког тер ми на зе маљ ског је зи ка, ко ји би, с 
об зи ром на име са ме зе мље – а то име је под сје ти мо се: Бо сна и 
Хер це го ви на – је ди но мо гао гла си ти „бо сан скохер це го вач ки”. 

Тер мин „бо сан ски је зик”, ме ђу тим, подрaзумијева са др жај 
„је зик Бо сне и Хер це го ви не”, и тим са др жа јем „по кри ва” све кон
сти ту тив не на ро де у Бо сне и Хер це го ви ни. У су од но су на зи ва за 
је зик, јед ног зе маљ ског: „бо сан ски”, и јед ног на ци о нал ног: „срп ски” 
– бо сан ски је ну жно над ре ђен и, бу ду ћи „зе маљ ски је зик”, под ра
зу ми је ва као сво је под ре ђе не пој мо ве на ци о нал не на зи ве је зи ка. 
Из тих раз ло га, ако би у Ре пу бли ци Срп ској био при хва ћен на зив 
бо сан ски је зик, он не би био рав но пра ван са срп ским је зи ком, не го 
би му био над ре ђен. Срп ски је зик био би са мо на ци о нал на ва ри јан
та „бо сан ског” као „зе маљ ског је зи ка”. Због то га срп ски на род као 
ау то но ман на род са ау то ном ним је зи ком у Бо сни и Хер це го ви ни, 
не мо же ни ти сми је при хва ти ти на зив „бо сан ски је зик”, бу ду ћи 
да се он не од но си на „је зик бо шњач ког на ро да”, не го на је зик свих 
ста нов ни ка Бо сне и Хер це го ви не. При хва та ње тог на зи ва био би 
по че так кра ја не са мо срп ског је зи ка у БиХ не го и срп ског на ро да 
у БиХ, а то ни ко од по ли тич ких пред став ни ка срп ског на ро да и у 
име срп ског на ро да не мо же при хва ти ти. Ни ти ико срп ско ме на
ро ду сми је пре по ру чи ва ти са мо у ки да ње и „ин те гри са ње” срп ског 
је зи ка у „бо сан ски”, а са мим тим и Ср ба у бо сан ским је зи ком про
јек то ва не „Бо сан це”. Уз то при хва та ње на зи ва „бо сан ски је зик” као 
ма њин ски је зик у Ср би ји зна чи по те за ње „бо сан ског пра ва” на 
Ра шку област, од но сно Сан џак. 

Ан ти срп ски је зич ки мар ке тинг ве зан за Ко со во и Ме то хи ју 
чак је мно го про зир ни ји. Зва нич ни устав ни на зив те срп ске по кра
ји не гла си Ау то ном на По кра ји на Ко со во и Ме то хи ја, или скра ће но 
АП КиМ. На зив „Ко со во и Ме то хи ја” има исту је зич ку струк ту ру 
као и „Бо сна и Хер це го ви на”. У оба слу ча ја ри јеч је о дво дјел ној 
ко ор ди ни ра ној кон струк ци ји: дви је обла сти ко је чи не да ту ге о граф
ску област по ве за не су са став ним ве зни ком И: Бо сна и Хер це го
ви на, Ко со во и Ме то хи ја. У оба слу ча ја че сто се си нег до хал но, по 
прин ци пу pars pro to to, по себ но у ли те рар ним тек сто ви ма и раз
го вор ном је зи ку за име но ва ње оби ју дво дјел них цје ли на упо тре
бља ва са мо пр ви дио: Ко со во (за Ко со во и Ме то хи ја), Бо сна (за 
Бо сна и Хер це го ви на). Та ква упо тре ба, ако ни је по ет ски не го по
ли тич ки мо ти ви са на – у под ло зи уви јек има ан ти срп ске раз ло ге. 
Ви дје ли смо већ шта су раз ло зи из бје га ва ња упо тре бе тер ми на 
„Хер це го ви на” по себ но у на зи ву „зе маљ ског” је зи ка и про јек то
ва ном на зи ву „зе маљ ске” на ци је. Из ба ци ва ња на зи ва „Ме то хи ја” 
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код Ал ба на ца мо ти ви са но је при је све га зна че њем те лек се ме. На
и ме, „ме то хи ја” из вор но зна чи „зе мља под упра вом ма на сти ра”. На
зив до ла зи од грч ке ри је чи ме тох, ко ја зна чи „за јед ни цу мо на ха 
ко ји об ра ђу ју ма на стир ску зе мљу”. Из то га је он да код Ср ба у сред
њем ви је ку „ме то хи ја” до би ла зна че ње „ма на стир ско има ње”, а то 
се зна че ње као при мар но за др жа ло и до да нас у срп ском је зи ку. 
Бу ду ћи да на зив Ме то хи ја ди рект но асо ци ра на Срп ску пра во слав
ну цр кву, а бу ду ћи да је на Ко со ву и Ме то хи ји ви ше од 1500 срп
ских цр ка ва и ма на сти ра, ни је ни чу до да код Ал ба на ца, по себ но 
код ал бан ских на ци о на ли ста, тај на зив има вр ло не га тив не ко но
та ци је. Зар је он да чуд но да су Ал бан ци ма на кло ње ни свјет ски 
моћ ни ци у Ре зо лу ци ји Са вје та без бјед но сти ОУН 1244, као и при 
јед но стра но про гла ше ној не за ви сно сти те српскe ау то ном не по кра
ји не из ње ног на зи ва из о ста ви ли ри јеч Ме то хи ја, на зи ва ју ћи ци
је лу по кра ји ну са мо име ном Ко со во (алб. Ko so va) са атри бу ти вом 
ре пу бли ка. Тај на зив, на жа лост, не ко ри сте са мо стра ни др жав ни ци 
и тзв. вла да Ко со ва и УН МИК – не го и ве ли ки број Ср ба и срп ских 
сред ста ва ин фор ми са ња, и у пи са ном и у го вор ном је зи ку.2 При
хва та ње но вог хо ро ни ма ко ји су на мет ну ли Ал бан ци за пра во зна чи 
при хва та ње ал бан ског ту ма че ња, а у зад њој кон се квен ци при хва та
ње „ре ал но сти на те ре ну”. Из то га он да про ис ти че да се и је зич ки 
об лик ет ни ка или де мо ни ма све че шће у срп ским ме ди ји ма упо тре
бља ва пре ма нор ми ал бан ског а не срп ског је зи ка. А по зна то је да 
се ста нов ник од но сно ста нов ни ца Ко со ва и Ме то хи је у срп ском 
је зи ку је ди но ис прав но зо ву Ко со вац и Ко сов ка, док Ал бан ци ста
нов ни ке Ко со ва на зи ва ју Ко со ва ри ма. 

Ин те ре сант но је да хо ро ни ми „Ко со во и Ме то хи ја” и „Бо сна 
и Хер це го ви на”, иа ко има ју исту је зич ку струк ту ру, не ма ју исто
вјет не скра ће ни це. Ова се два хо ро ни ма исти на мо гу скра ћи ва ти 
на исти на чин: тзв. „сло бод ним скра ћи ва њем” ко је под ра зу ми је ва 
ком би но ва ње ве ли ких и ма лих сло ва – БиХ и КиМ. Та кво по лу а кро
ним ско скра ћи ва ње је ди ни је на чин скра ћи ва ња хо ро ни ма Бо сна 
и Хер це го ви на, али не и хо ро ни ма Ко со во и Ме то хи ја. На и ме, ак ту
ел ни Пра во пис срп ског је зи ка Ма ти це срп ске (2010) у свом рјеч нич
ком ди је лу да је и вер ба ли зо ва ну скра ће ни цу за Ко со во и Ме то хи ју, 
на ста лу ком би но ва њем пр вих сло го ва дви ју име ни ца уз ре ду ко
ва ње ве зни ка: Ко смет.3 То ли ко је, да кле, мо гућ но сти ис прав ног 

2 Још јед ном тре ба на по ме ну ти да је та ква упо тре ба при хва тљи ва у срп
ском је зи ку са мо кад је си нег до хал на. 

3 Пи та ње је да ли је скра ће ни ца Ко смет уни ка тан при мјер твор бе вер ба ли
зо ва не скра ће ни ца у срп ском је зи ку, на ста ле од дво ком по нент не ко ор ди ни ра не 
син таг ме ком би но ва њем пр вих сло го ва дви ју име ни ца за по ста вља њем по сто ја ња 
ве зни ка (уп.: Косо во и Мето хи ја → Ко смет). Ка да би се тај твор бе ни скра ће нич ки 
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пу ног и скра ће нич ког име но ва ња ове срп ске ау то ном не обла сти 
да се мо ра мо упи та ти ка ко то да Ср би та ко че сто би ра ју баш ону 
и струк тур но и се ман тич ки не при хва тљи ву, ону ко ја од ра жа ва 
ал бан ско „ста но ви ште” о Ко со ву и Ме то хи ји, тј. Ко сме ту, од но сно 
КиМ. Ни кад не тре ба за бо ра ви ти да је при хва та ње не срп ског „је
зич ког ста ња” по пра ви лу увод у при хва та ње ан ти срп ског „чи ње
нич ког ста ња”, што за пра во зна чи при хва та ња ала бан ског ста но
ви шта на ште ту срп ског.

* 
*   *

Док на Ко со ву до ми ни ра срп ска кул ту ра као ис хо ди ште и ко
ли јев ка срп ског иден ти те та, та ко се по ла ко гу би срп ски је зик ми мо 
сје ве ра и „срп ских ен кла ва”. На су прот чи ње ни ци о до ми на ци ји 
срп ске кул ту ре и срп ске ко сов ске исто ри је, сто ји чи ње ни ца о број
ној (бро јев ној) до ми на ци ји Ал ба на ца. Те шко да има при мје ра да 
број но ма њин ска на ци ја мо же до ми ни ра ти, сем кул ту р но, број но 
ве ћин ској. Та ко до ла зи мо у си ту а ци ју да су Ср би, по сма тра ни у 
цје ли ни ко сов ског ста нов ни штва, из ра зи то ма њин ска по пу ла ци ја. 
Али ако се при ми је ни кри те ри јум те ри то ри јал не ди стри бу ци је – 
баш као што су Ал бан ци ју жно од Ибра у од но су на Ср бе убје дљи
ва ве ћи на, та ко су Ср би у од но су на Ал бан це сје вер но од Ибра (од 
Сје вер не Ми тро ви це до Ле шка) ап со лут на ве ћи на. Па зар из те чи
ње ни це не про ис ти че и ја сно рје ше ње: срп ску кул тур ну ба шти ну 
тре ба чу ва ти и шти ти ти свим свјет ским кри те ри ју ми ма за шти те 
ба шти не, док срп ска зе мља, ком пакт ни дио Ко со ва и Ме то хи је – 
мо ра би ти срп ска, да не ка же мо мо ра би ти – Ср би ја. Ако ме ђу на
род на за јед ни ца же ли дви је ал бан ске др жа ве на Бал ка ну, зар Ср би 
мо гу тој др жа ви по кла ња ти и Ср бе. Сми ју ли го во ри ти о раз гра ни
че њу, сми ју ли го во ри ти о фе де ра ли за ци ји КиМ, сми ју ли го во ри ти 
да се ал бан ско пи та ње на Бал ка ну не сми је рје ша ва ти на у штрб 
срп ског? За то они ко ји бу ду до но си ли од лу ке мо ра ју усло ви ти рје
ше ње Ко со ва рје ше њем и срп ског на ци о нал ног пи та ња на Бал ка ну 
уоп ште. А то је је ди но мо гу ће кад се стек ну окол но сти да вањ ски 
срп ски „при ја те љи” има ју на уму да се не мо же вје чи то ра ди ти у 
ко рист срп ске ште те, и оче ки ва ти да ће на то Ср би (стал но) при
ста ја ти! 

прин цип при ми је нио на екви ва лент ну струк ту ру хо ро ни ма Бо сна и Хер це го
ви на, до би ли би смо ни кад не у по три је бље ну вер ба ли зо ва ну скра ће ни цу *Бо хер 
(уп. Босна и Херце го ви на → *Бо хер).
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Алек сан дар М. Ми ла но вић

ОЧУВАЊЕСРПСКОГЈЕЗИКА
НАКОСОВУИМЕТОХИЈИ

Срп ски на род мо ра оп ста ти на чи та вој те ри то ри ји Ко со ва и 
Ме то хи је. Та мо мо ра ју оп ста ти и срп ски је зик и сва срп ска ма те
ри јал на и не ма те ри јал на кул тур на ба шти на, за шта је већ да нас 
нео п ход но ство ри ти од го ва ра ју ће пред у сло ве, а до ко нач ног раз
ре ше ња на ци о нал ног пи та ња на овом де лу на ше др жав не те ри то
ри је у бу дућ но сти. 

Ни је по треб но на ово ме окру глом сто лу у Ма ти ци срп ској 
ела бо ри ра ти по ра зно ста ње и узро ке та кво га ста ња срп ске кул тур
не ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји, сви смо све сни ка кав трет ман она 
има код Ал ба на ца ко ји су та мо фор ми ра ли при вре ме ну „др жа ву”. 
Дра го ми је да су го вор ни ци пре ме не већ ука за ли на чи ње ни цу 
да је нео п ход но под јед на ко за шти ти ти од тре нут ног про па да ња и 
ма те ри јал ну и не ма те ри јал ну ба шти ну ко сов ских Ср ба. Под ма те
ри јал ном ба шти ном ов де под ра зу ме ва мо и по крет но и не по крет но 
кул тур но на сле ђе од сред њег ве ка до да нас. Кул тур ни је им пе ра
тив да се у тре нут ним не по вољ ним др жав ним и дру штве ним окол
но сти ма што пре по пи шу, опи шу, за шти те и у јед нин стве ну ди ги
та ли зо ва ну ба зу по да та ка уне су сви срп ски кул тур ни ар те фак ти 
са ове те ри то ри је. По ред до ку мен то ва ња пу тем ра зно вр сних фо то
гра фи ја, ви деоза пи са и до ку мен тар них фил мо ва, ва ља из ра ди ти 
и ко пи је мно гих вред них кул тур них ар те фа ка та, не са мо сре дњо
ве ков них. 

Ове ар те фак те би ва ља ло из ло жи ти не у не ком од на ших му
зе ја, већ у га ле ри ја ма ко је би смо мо ра ли отва ра ти у нај ве ћим срп
ским гра до ви ма: Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, Кра гу јев цу, и то у 
нај про мет ни јим ули ца ма и на бу ле ва ри ма. Ти ме би Ре пу бли ка 
Ср би ја уз ма ло ула га ња и сво јим гра ђа ни ма и ту ри сти ма по сла ла 
ја сну и не дво сми сле ну по ру ку ка ко бри не о чи та вој сво јој те ри то
ри ји и ста нов ни штву на би ло ко јој тач ки др жа ве, те да тре ти ра кул
ту ру као је дин стве но обе леж је на ше на ци је, а да је по себ на па жња 
по све ће на упра во ба шти ни оне те ри то ри је ко ја је сти ца јем не срећ
них окол но сти тре нут но оку пи ра на, а ко је се ова др жа ва не од ри че 
и не же ли је се од ре ћи ни у бу дућ но сти.
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Ка да го во ри мо о срп ском је зи ку на Ко со ву и Ме то хи ји, одав
но се ула жу ве ли ки лин гви стич ки на по ри да се он и ди ја хро ниј ски 
и син хро ниј ски опи ше и ана ли зи ра, и ср би сти ка је у то ме сме ру 
по сти гла не сум њи во за па же не ре зул та те. Та ко да нас има мо пре
ци зне ди ја лек то ло шке опи се срп ских го во ра, пр вен стве но за хва
љу ју ћи на по ри ма Сло бо да на Ре ме ти ћа и Со фи је Ми ло ра до вић, 
ја сну и де таљ ну сли ку срп ског оно ма стич ког на сле ђа у про шло сти 
и да нас, че му су нај ви ше до при не ли Па вле Ивић, Све то зар Сти јо вић 
и Алек сан дар Ло ма.

И срп ско књи жев но на сле ђе са ово га тла до би ло је ре пре зен
та ти ван опис, на ро чи то у про јек ту „Књи жев ност ста ре и ју жне 
Ср би је до Дру гог свет ског ра та”, ко ји су во ди ли Ин сти тут за књи
жев ност и умет ност и Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ у пе ри о ду 
1997–2001, али и у дру гим ак тив но сти ма вр сних ту ма ча, ме ђу ко
ји ма су се по себ но ис та кли Вла ди мир Бо ван, Вла ди мир Цве та но
вић и Алек сан дар Јо ва но вић. У њи хо вим ак тив но сти ма на опи су 
и чу ва њу срп ске кул тур не ба шти не са Ко со ва и Ме то хи је до би ли 
смо па ра диг му за слич не про јек те. Ка ко су до са да опи са ни и ту
ма че ни опу си са мо нај зна чај ни јих срп ских пи са ца са Ко со ва и Ме
то хи је, ва ља ло би по све ти ти па жњу и срп ским пи сци ма и де ли ма 
ма њег зна ча ја, као и је зи ку у њи ма, јер се, као што је по зна то, у 
ства ра ла штву ау то ра са књи жев не мар ги не, оних ко ји су углав ном 
опо на ша ли цен трал не лич но сти епо хе, по не кад ја сни је пре по зна
ју ти пич не од ли ке стил ских фор ма ци ја: по е тич ке, је зич костил ске 
и дру ге.

Фол кло р ни је зик, као и оста ли еле мен ти срп ског фол кло ра 
са овог те ре на, до би ја ју све де таљ ни ји и струч ни ји опис пр вен стве
но за хва љу ју ћи ак тив но сти ма Ва лен ти не Пи ту лић и Бо шка Су вај
џи ћа, као и до бро ор га ни зо ва ним и пла ни ра ним ску по ви ма и збор
ни ци ма Удру же ња фол кло ри ста Ср би је.

У до са да шњим ра до ви ма срп ских лин гви ста ак це нат је пр вен
стве но ста вљан на ана ли зе срп ског на род ног је зи ка, од но сно ко сов
скоре сав ског ди ја лек та и ње го вих го во ра, у про шло сти и да нас, 
што је би ло са свим оправ да но. Мно ге срп ске ди ја ле кат ске и оно
ма стич ке од ли ке не ста ја ле су на ово ме те ре ну пред на шим очи ма, 
због ми гра ци ја или ути ца ја стан да рд ног је зи ка пре ко ме диј ског и 
обра зов ног си сте ма, па их је ва ља ло за бе ле жи ти на вре ме, по не кад 
и у по след њем тре нут ку. Ми тра Ре љић од лич но је опи са ла и ана
ли зи ра ла и ак ту ел ну је зич ку си ту а ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Не до ста ју да нас, ме ђу тим, ди ја хро ниј ске и син хро ниј ске ана ли зе 
функ ци о ни са ња срп ско га књи жев ног и по том стан дард ног је зи ка на 
Ко со ву и Ме то хи ји у XIX и XX ве ку, и оне би се мо ра ле на ћи ме ђу 
ср би стич ким при о ри те ти ма. По треб но је из у чи ти, као кул ту ро
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ло шки ре пре зен та тив не фе но ме не, ге не зу и раз вој функ ци о нал них 
сти ло ва на ово ме тлу и њи хо ве спе ци фич но сти уко ли ко по сто је, 
од но сно ана ли зи ра ти не са мо из угла функ ци о нал не сти ли сти ке 
ре а ли за ци ју ву ков ског је зи ка у на уч ном (де ла срп ских на уч ни ка 
ро дом са Ко со ва и Ме то хи је), пу бли ци стич ком (ло кал ни днев ни 
ли сто ви, ча со пи си, ра дио и те ле ви зиј ски про грам, елек трон ски 
ме ди ји), ад ми ни стра тив ном (ак ти и до ку мен та из ло кал них ин сти
ту ци ја) и раз го вор ном сти лу (лич ни днев ни ци, при ват на пре пи ска, 
чи ту ље, над гроб ни нат пи си, сни мље ни сва ко днев ни раз го во ри 
ин те лек ту а ла ца и др.), као и је зик књи жев но сти, од но сно књи жев
но у мет нич ки стил, зна чај них и ма ње зна чај них пи са ца.

Ства ра о ци са Ко со ва и Ме то хи је зна чај но су па р ти ци пи ра ли 
у ства ра њу мо дер не срп ске кул ту ре. Од За ри је По по ви ћа и Гри го
ри ја Бо жо ви ћа са по чет ка XX ве ка, пре ко Ра до са ва Сто ја но ви ћа, 
Пе тра Са ри ћа, Ла за ра Вуч ко ви ћа, Да рин ке Је врић, Ра до сла ва Зла
та но ви ћа до Мо ше Ода ло ви ћа, мно ги про зни пи сци и пе сни ци 
опле ме њи ва ли су са вре ме ни срп ски је зик књи жев но сти. Њи хов 
про зни и по ет ски из раз, ме ђу тим, ни је до са да до вољ но ис тра жен. 
Ни су из у чени ни је зик и стил зна чај них ко сов ско ме то хиј ских ту ма
ча књи жев но сти, ме ђу ко ји ма пред ња че Вла ди мир Бо ван, Вла ди мир 
Цве та но вић, Вук Фи ли по вић, Сун чи ца Де нић Ми ха и ло вић и Ва
лен ти на Пи ту лић. На Ко со ву је ро ђен и Но ви ца Пет ко вић, је дан од 
нај ве ћих ту ма ча срп ске књи жев но сти и срп ског је зи ка књи жев но
сти у XX ве ку, а о ње го вој ве за но сти за род но тле нај бо ље све до че 
текст и књи га Сло вен ске пче ле у Гра ча ни ци.

Лин гви стич ка (гра фиј скоор то граф ска, фо нет скофо но ло шка, 
гра ма тич ка, лек сич ка, сти ли стич ка) ана ли за гра ђе по ка за ла би да 
ли има спе ци фич но сти у ре а ли за ци ји срп ско га стан дард ног је зи
ка на Ко со ву и Ме то хи ји и у че му се оне огле да ју, што би по мо гло 
да љој је зич кој по ли ти ци и је зич ком пла ни ра њу у Ре пу бли ци Ср
би ји. Та ко ђе, еви ден ти ран би био и по тен ци јал ни уплив ло кал ног 
ди ја лек та, на ро чи то у раз го вор ном и књи жев но у мет нич ком сти лу, 
би ло да је он не пла ни ран (као у раз го вор ном дис кур су), или стил
ски мар ки ран (као у дис кур су књи жев них ли ко ва и ју на ка).

У кор пус за ин те грал но про у ча ва ње срп ског је зи ка на Ко со ву 
и Ме то хи ји у про шло сти и да нас мо ра ли би, да кле, ући го вор ни и 
пи са ни тек сто ви ко ји при па да ју раз ли чи тим сти ло ви ма и жан ро
ви ма, и ко ји су раз ли чи то кул тур но вред но ва ни, што је за ова кав 
при ступ ис тра жи ва њу ире ле вант но: од сред њо ве ков них за пи са, 
кти тор ских и над гроб них нат пи са и дру гих ру ко пи са, пре ко де ла 
из XVIII–XIX ве ка, па до са вре ме них књи жев них и на уч них де ла, 
ло кал них ад ми ни стра тив них ре ше ња, али и слу жбе них и при ват них 
пи са ма, те ле гра ма, раз глед ни ца, днев нич ких за бе ле жа ка, гра фи та 
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раз ли чи тог са др жа ја, сни ма ка го во ра но ви на ра и спи ке ра, „токшоу” 
про гра ма на ра ди ју и те ле ви зи ји, по ру ка са Тви те ра, Феј сбу ка и 
Ин ста гра ма, на ви јач ких пе са ма и сло га на, тек сто ва за бав не, рок, 
поп, реп, на род не му зи ке итд. Ја сан је, да под ву че мо још јед ном, 
зна чај ди ги тал них ба за по да та ка у ово ме про це су, ка ко на пла ну 
скла ди ште ња кор пу са за ис тра жи ва ње, та ко и на пла ну скла ди ште
ња на уч них ре зул та та ис тра жи ва ња.

До бар мо дел при сту па за шти ти угро же ног је зи ка, али и ње го вој 
кул ти ва ци ји за бу ду ће ге не ра ци је, пру жа нам ис ку ство Лу жич ких 
Ср ба и пр вен стве но њи хо вих ин сти ту ци ја у Бу ди ши ну (Ба у це ну), 
кул тур ном сре ди шту овог кри ла За пад них Сло ве на у Не мач кој. Тај 
мо дел под ра зу ме ва са деј ство кул тур них, на уч них, обра зов них и 
ме диј ских ин сти ту ци ја, од но сно сна жну ме диј ску про мо ци ју кул
тур них, на уч них и обра зов них де лат но сти ко је у сфе ри сва ко дне
ви це на лу жич ко срп ском је зи ку пр вен стве но вр ши мла ђи на ра штај 
пре ко дру штве них мре жа (нпр. Феј сбу ка), док у сфе ри фор мал но га, 
јав но га жи во та та ду жност при па да сред њој и ста ри јој ге не ра ци
ји са афир ми са ним на уч ни ци ма, ко ји пу тем да ље ко ди фи ка ци је 
и ева лу а ци је до при но се оп стан ку ма тер њег је зи ка ко ји је под сна
жним при ти ском ве ћин ског, не мач ког је зи ка. Све то је на ло ка лу 
и од лич но ме диј ски по кри ве но и у штам па ним и у елек трон ским 
гла си ли ма. „Ју жним Ср би ма”, ка ко нас Лу жич ки Ср би на зи ва ју, 
то да нас не до ста је, а на ро чи то они ма нај ју жни јим ме ђу ју жним. 

Сто га је при мар но да ак тив но сти на очу ва њу срп ског на ро да 
и ње го вог је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји, до по врат ка срп ске др жав
но сти на овај део на ше те ри то ри је, бу ду, ре че но са вре ме ним ме диј
ским но во го во ром, што ви ше „ви дљи ве”, од но сно „пре по зна те од 
стра не нај ши ре јав но сти” у срп ским ме ди ји ма. Као нај у ти цај ни јег 
тј. нај гле да ни јег, кру ци јал на је ту од го вор ност РТСа, на ше га јав
ног сер ви са, ко јем мањ ка ју еми си је по све ће не Ко со ву и Ме то хи ји 
као кон сти ту тив ном еле мен ту Ре пу бли ке Ср би је, али и свих дру
гих ме ди ја, елек трон ских и штам па них. Де лат ност срп ских шко ла, 
кул тур них и на уч них ин сти ту ци ја, ме ди ја и Срп ске пра во слав не 
цр кве на Ко со ву и Ме то хи ји мо ра ју до би ти не у по ре ди во ви ше про
сто ра на РТСу, О2, Н1, Пин ку, Хе пи ју, Сту ди ју Б, По ли ти ци, Ве чер
њим но во сти ма, Бли цу, Ку ри ру, Ин фор ме ру, те но ви на ма Да нас, 
Ало итд. На рав но, ни су сви од по бро ја них ме ди ја скло ни по врат ку 
срп ске др жав но сти на Ко со во и Ме то хи ју, и то је оп ште по зна та 
чи ње ни ца ко ју ов де не тре ба ап сол ви ра ти, али ко ја све до чи да су 
Ко со во и Ме то хи ја и под де ли мич ном ме диј ском оку па ци јом чак 
у са мој Ре пу бли ци Ср би ји.

Ме диј ски при ло зи, ме ђу тим, са мо тре ба да све до че о број ним 
бу ду ћим ак ци ја ма ко је на те ре ну ва ља да во де, и сим бо лич ки и 
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су штин ски, срп ске ин сти ту ци је са Ко со ва и Ме то хи је: ин сти ту ти, 
фа кул те ти, би бли о те ке и шко ле. У по пи су и опи су је зич ке и дру ге 
кул тур не ба шти не уче шће би мо ра ли узе ти сви ак те ри кул тур ног 
и јав ног жи во та: на уч ни и кул тур ни рад ни ци, би бли о те ка ри, сред
њо школ ски про фе со ри, те на став ни ци у основ ним шко ла ма. У 
про цес при ку пља ња ба шти не тре ба што ви ше укљу чи ти нај мла ђе 
и мла де, уче ни ке, сту ден те и дру ге за ин те ре со ва не, ко ји би на те
ре ну, али и по би бли о те ка ма, ме диј ским и дру гим ар хи ва ма и сл. 
за пи си ва ли, фо то гра фи са ли, сни ма ли и ди ги та ли зо ва ли гра ђу. До
дај мо да нам лич но ис ку ство све до чи да је те рен ски тип ак тив но
сти мла ди ма иза зо ван и за ба ван, по не кад чак и на гра ни ци пра ве 
аван ту ре, те га по пра ви лу ра до при хва та ју, озбиљ но схва та ју и 
рев но сно из вр ша ва ју. На ста ри ји ма је да гра ђу тех нич ки об ра де, 
кла си фи ку ју, ана ли зи ра ју, син те ти зу ју и ускла ди ште у ди ги тал ну 
ба зу по да та ка. Ме диј ска про пра ће ност ова квих ак тив но сти у 
афир ми тив ном то ну, на рав но, по пра ви лу до дат но мо ти ви ше све 
ак те ре ис тра жи ва ња, док им ћу та ње бр зо уни шта ва ен ту зи ја зам, 
чак и ви ше од на па да или кри ти ке.

Све на ве де но по ка за ло би да и др жа ва и ње но дру штво пре ко 
раз ли чи тих ме ха ни за ма си стем ски бри ну о угро же ној кул тур ној 
ба шти ни, чи ме се ша ље не са мо сим бо лич ка по ру ка, и то по све 
дру га чи ја од оне ко ју је, на при мер, на не сре ћу сво је вре ме но зва
нич но по слао Олим пиј ски ко ми тет Ср би је са Вла дом Див цем на 
че лу. За са да, на жа лост, не ви ди мо до вољ ну ре ше ност Ре пу бли ке 
Ср би је да се би ло ко ји сег мент за шти те и не го ва ња срп ског је зи ка 
на Ко со ву и Ме то хи ји си стем ски од но сно ин сти ту ци о нал но по кре
не и ре ши. На по ри по је ди на ца, па чак и не ко ор ди ни са ни на по ри 
раз ли чи тих ин сти ту ци ја (ин сти ту та, фа кул те та, удру же ња и сл.), 
ма ко ли ко би ли ве ли ки и зна чај ни, не мо гу да ти до вољ но до бре 
ре зул та те, пре све га због раз ли чи тих те о риј скоме то до ло шких 
окви ра и не до стат ка си стем но сти при ис тра жи ва њи ма, као и мањ
ка од го ва ра ју ћег нов ца за њих, али и због не до вољ не ма сов но сти 
та квих про је ка та. По треб но је, на и ме, мак си мал но ан га жо ва ти и 
ло кал но ста нов ни штво.

Да за кљу чи мо. То ком по ли тич ки за мр зну тог ста ту са Ко со ва 
и Ме то хи је – ко јем се ау тор ово га при ло га на да, ве ру ју ћи у бо љи 
и пра вед ни ји европ ски ге о по ли тич ки рас по ред сна га у бу дућ но сти 
– Ре пу бли ка Ср би ја у на ред ном бли жем пе ри о ду мо ра по сла ти 
са свим ја сну по ру ку свим сво јим гра ђа ни ма, па и они ма у ју жној 
срп ској по кра ји ни. Та по ру ка мо ра ла би гла си ти да овај пре ла зни 
пе ри од, ма ко ли ко ду го тра јао, ни је пу ка ку по ви на вре ме на и не
осми шље но од ла га ње ре ше ња, већ епо ха у ко јој ће мо се на др жав
ном ни воу ста би ли зо ва ти и по том си стем ски бри ну ти о очу ва њу, 
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не го ва њу и да љем раз во ју срп ско га на род ног и стан дард ног је зи ка 
као основ ним ору ђи ма кул ту ре на Ко со ву и Ме то хи ји у про шло сти 
и са да шњо сти, али и у бу дућ но сти. Тек за гле да ни у др жав ну и 
на ци о нал ну бу дућ ност, а во ђе ни па жљи во осми шље ном је зич ком 
по ли ти ком у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је и бу ду ћем За ко ну о слу жбе
ној упо тре би је зи ка и пи са ма, као и ње ном ре а ли за ци јом у кон крет
ним на уч ним и обра зов ним про јек ти ма, по сла ће мо јед но знач ну 
по ру ку Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји: да са че ка ју – ко ри сте ћи, 
не гу ју ћи и во ле ћи свој ма тер њи је зик – по вра так др жа ве Ср би је и у 
њи хо ву по кра ји ну, град или се ло. То ће мо им га ран то ва ти са мо ако 
им што пре по ну ди мо ре зул та те кон крет них др жав них ак ци ја на 
раз ли чи тим пла но ви ма, од ко јих је са мо је дан је зич ки.
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Иван Не гри шо рац

КОСОВОИМЕТОХИЈА:ШТАДАСЕРАДИ?

Штанесмемочинити

Су о ча ва ју ћи се са дра ма тич ним пи та њем Ко со ва и Ме то хи је, 
лак ше је ре ћи шта ни ка ко не би смо сме ли да учи ни мо не го шта би 
тре ба ло да учи ни мо. Два опреч на ре ше ња би смо, сва ка ко, мо ра ли 
из бе ћи: с јед не стра не, Ко смет се не сме при зна ти као са мо стал
на др жа ва; с дру ге стра не, мо ра мо из бе ћи но во су ко бља ва ње с 
НА ТОом . Уко ли ко по ли ти ка је сте умет ност на ла же ња до брих ре
ше ња уну тар оно га што је ре а ли тет од но са са цен три ма еко ном ске, 
по ли тич ке и вој не мо ћи, он да ре ал но оче ку је мо и зах те ва мо од по
ли тич ких пред став ни ка ко је смо ве ћин ском од лу ком би ра ча иза
бра ли да ће уме ти да про на ђу оп ти мал на ре ше ња за про бле ма тич не 
си ту а ци је у ко ји ма се на ла зи мо. С об зи ром на то да срп ска др жа ва 
на рас по ла га њу има мно штво из во ра са зна ња, од ди рект них раз
го во ра са во де ћим др жав ни ци ма све та, пре ко ди пло мат ске слу жбе 
и оба ве штај них сер ви са, па до нај ра зли чи ти јих са вет ни ка и спе
ци ја ли ста у мно гим по себ ним обла сти ма, мо же мо се на да ти да ће 
на тај на чин би ти обез бе ђе ни сви усло ви да овај си стем функ ци
о ни ше на ко рист на ро ду због ко јег и по сто ји. У том сми слу ова ква 
оче ки ва ња и зах те ви ни су ли ше ни ре ал не осно ве.

За по ли ти ку ба лан си ра ња из ме ђу су прот ста вље них стра на 
по ли тич ких мо ћи да нас је, без сум ње, по вољ ни ја си ту а ци ја не го 
што је то би ло 2008. го ди не, ка да је Ко сов ска скуп шти на јед но стра
но про гла си ла са мо стал ност, а по том не ке зе мље све та то ста ње 
при зна ле. Си ту а ци ја је по нас мно го по вољ ни ја не го 2004, ка да је 
на чи њен стра шни по гром срп ског ци вил ног ста нов ни штва на Ко
сме ту, а по го то во је мно го по вољ ни ја не го си ту а ци ја 1999, ка да су 
Ср би про гла ше ни за па ри је Евро пе и це лог све та, кад су до след но 
и си стем ски де мо ни зо ва ни, те кад је бом бар до ва ње оба вља но на 
вр ло бру та лан на чин. До нај круп ни јих про ме на до шло је то ком 
2014–15. го ди не ка да је по ста ло очи глед но да до га ђа ји у Укра ји ни 
и Си ри ји ја сно го во ре ка ко је гло бал ни свет пре стао да бу де уни
по ла ран, те да се фор ми ра ла би по лар на струк ту ра (За пад не зе мље 
– Ру си ја), са тен ден ци јом да се по ја ве још не ки цен три ме ђу на род не 
мо ћи (Ки на, Ин ди ја, Ин до не зи ја, Бра зил и др.) ко ји ће у бу дућ но сти 
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знат но ис ком пли ко ва ти све у куп ну си ту а ци ју. Сто га је ре ал но за
кљу чи ти да овај тре ну так 2017–18. го ди не ни је за нас нај по вољ
ни ји час а да ће се још по вољ ни ји тре ну так за ре ше ње про бле ма 
Ко со ва и Ме то хи је ука за ти тек у бу дућ но сти. Са да тре ба све учи
ни ти упра во у ко рист тог тре нут ка у бу дућ но сти, тре нут ка ко ји 
ва ља ак тив но при пре ма ти.

Штаморамочинити

Из ре че на кон ста та ци ја не би тре ба ло да нас утвр ди у ста њу 
па сив но сти и не ка квог оба мр лог иш че ки ва ња да не ко та мо, у ап
стракт ној из ма гли ци бу дућ но сти, ре ши про бле ма тич ну си ту а ци ју 
ко ја нас ти шти. Мо ра мо се већ са да још бо ље ор га ни зо ва ти и по
че ти ак тив но да ра ди мо на стра те ги ји ко ја тре ба да до ве де до 
же ље ног ци ља. Дру гим ре чи ма, сам про блем ни је не ре шив, а уто
ли ко је лак ши јер ми већ у свом исто риј ском ис ку ству има мо не 
са мо си ту а ци ју гу бље ња Ко со ва и Ме то хи је не го и гу бље ња срп
ске др жав но сти. Уто ли ко пре би пре и спи ти ва њем исто риј ског на
сле ђа тре ба ло без ве ћих те шко ћа да до ђе мо до не ких од ре ше ња на 
те ме љу ко јих лак ше мо же мо стра те шки од ре ди ти шта нам ва ља 
да ље чи ни ти. 

Нео п ход но је, пре све га, да мак си мал но раз ви је мо и ис ко ри
сти мо све ко ли ке мо гућ но сти си стем ски раз ви је не ди ја ло шке стра
те ги је. Основ ни на чин на шег обра ћа ња све ту тре ба да бу де у зна ку 
ве шти не убе ђи ва ња и ар гу мен то ва ног раз го во ра. При том не тре ба 
из гу би ти из ви да да су на на шој стра ни мно ги ар гу мен ти и на че
ла прав ног, мо рал ног и по ли тич ког жи во та, па те чи ње ни це ва ља 
ис ко ри сти ти. На рав но, ти су ар гу мен ти и ра ни је из ри ца ни, али 
они ни су до вољ но ува жа ва ни. Ако ти ар гу мен ти ни су ува жа ва ни 
ју че и да нас, то не зна чи да не ће би ти ува жа ва ни су тра. А у име 
тог су тра тре ба стр пљи во и по све ће но ра ди ти, а ти ме и не пре ста но 
до ка зи ва ти ко ли ко та ква опре де ље ност за ди ја лог учвр шћу је мир 
и ста бил ност про сто ра на ко јем по сто ји мо.

Све у куп на те жи на та квог ди ја ло га по ве за на је са чи ње ни цом 
да по сте пе но тре ба ши ри ти про стор ди ја ло га и кон крет них те ма 
по кре та них тим ди ја ло гом. Ди ја лог мо ра би ти усме рен у ви ше 
раз ли чи тих пра ва ца, од ди ја ло га са за пад ним си ла ма, Европ ском 
уни јом и САД пре све га, али и Ру си јом, Ки ном, Ин ди јом и свим 
оста лим др жа ва ма све та. Ди ја лог по себ но тре ба усме ри ти и ка зе
мља ма на Бал ка ну и сред њој Евро пи, али и ка Ал бан ци ма са Ко со
ва и Ме то хи је. У свим тим раз го во ри ма ве о ма је ва жно др жа ти се 
ја сне по ли тич ке плат фор ме ко ја мо ра би ти де фи ни са на на др жав ном 
ни воу. Ди ја лог би мо рао да до ве де и до ус по ста вља ња што ши рег 
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кон сен зу са у срп ском на ро ду, пре све га у Ср би ји, али и сву ку да 
где он жи ви и ра ди. Има ју ћи на уму скло ност ка рас пра ва ма и сва
ђа ма уну тар срп ске по ли тич ке за јед ни це, по ме ну ти кон сен зус мо же 
зву ча ти као ка кав об лик чи сте фан та сти ке, али би ипак тре ба ло 
те жи ти ка ње го вом ус по ста вља њу. Са мо кроз ди ја лог мо гу се ра
то бор не стра сти при ми ри ти и усме ри ти на то да се кре а тив но усме
ри мо ка тра же њу ре ше ња ко јим ја ча мо соп стве не по зи ци је на Бал
ка ну, у Евро пи и чи та вом све ту. До ћи ће вре ме ка да ће, мо жда, и те 
ра то бор не стра сти до би ти при ли ку да се сми сле но ис по ље, али за 
са да оне мо гу пре да на пра ве ште ту не го да до ве ду до не ке ко ри сти.

За све што ва ља да ура ди мо, на ма је нео п хо дан дуг пе ри од 
ми ра и ду го трај не, ор га ни зо ва не и стр пљи ве де лат но сти. У том 
пе ри о ду ми мо ра мо по но во, као на род, ис про ба ти са ми се бе: да 
ви ди мо ко ли ко смо спрем ни и спо соб ни за рад у окви ри ма ве ли
ких вре мен ских ра спо на и исто риј ских про це са ду го га тра ја ња; 
ко ли ко смо у ста њу да осми сли мо стра те ги ју си стем ског, стр пљи
вог и ор га ни зо ва ног де ло ва ња и ко ли ко смо спо соб ни да та кву стра
те ги ју спро ве де мо у де ло. Ова кви по ду хва ти по ка за ће нам је смо 
ли озби љан, ду хов ноисто риј ски уте ме љен европ ски на род до сто
јан те жи не и сло же но сти за да та ка са ко ји ма се су о ча ва. А по ка за ће 
нам и је смо ли до стој ни оних пре да ка и чи та вих ге не ра ци ја ко је 
су до ка за ле да као на род ни смо ве ли ки бро јем, али је смо ве ли ки 
по раз ме ра ма исто риј ских по ду хва та ко ји за слу жу ју сва ко по што
ва ње. У том сми слу за нас пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ни је са мо 
пи та ње про шло сти не го и пи та ње бу дућ но сти. То је је дан од нај
ва жни јих те сто ва ко је ће мо као на род по ла га ти она ко ка ко су то 
и не ки дру ги, ста ри, а у од но су на нас Ср бе још ста ри ји на ро ди, 
по пут Је вре ја, уме ли успе шно да по ло же. 

Дијалогсасобом

Ту срп ску бу дућ ност мо ра мо гра ди ти са Ко со вом и Ме то хи
јом, а мо ра мо је гра ди ти и са ве ром у сна гу ди ја ло га. Ве ра у ди ја лог, 
али и ве ра у рат нич ки дух и спрем ност на жр тву, ве ра у по жр тво
ва ност и ду хов ни аске ти зам, све то се мо же ис по љи ти кроз ми ро
твор ни ди ја лог схва ћен као ме та фо рич ки, мо дер ни и пост мо дер ни 
на ста вак оно га што под ра зу ме ва мо под Ко сов ским за ве том. Да ка ко, 
Ко сов ски за вет об у хва та и још мно го че га дру го га, али је овај, ди
ја ло шкобор бе ни и ду хов ноаскет ски ка рак тер не што што у вре
ме ну у ко јем жи ви мо мо же да бу де нај лак ше и нај бо ље схва ће но. 
У на ше вре ме не за у ста вљи вих гло ба ли за ци о них про це са ди ја лог 
је је ди ни оп ште при хва тљи ви на чин на ко ји мо же мо обез бе ди ти 
све оно што се у не ким дру гим окол но сти ма мо гло обез бе ди ти 
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са мо ра то ви ма и вој нич ким под ви зи ма. На рав но, не тре ба са свим 
од ба ци ти мо гућ ност и евен ту ал ну нео п ход ност овог тра ди ци о
нал ног хе рој скопод ви жнич ког при сту па, али то ме увек тре ба да 
прет хо ди пот пу на по све ће ност и уме шност убе ђи ва ња, те ви со ка 
ме ра кре а тив но сти и оспо со бље но сти за ди ја лог са со бом и са 
све том. 

Ди ја лог, пре све га, мо ра мо во ди ти уну тар за јед ни це ко ја би 
иде ју Ко сов ског за ве та мо ра ла да чу ва као нај ве ћу ду хов ну за ло гу 
соп стве ног оп стан ка. Сто га је вр ло при род но да се, с вре ме на на вре
ме, упи та мо ка кав сми сао и зна чај при да је мо Ко со ву и Ме то хи ји, 
те све ко ли ком мит скоисто риј ском, ду хов норе ли гиј ском и на цио
нал ноидеј ном зна че њу овог фе но ме на ко ји те мељ но од ре ђу је срп
ску кул ту ру. Све то под ра зу ме ва и нео п ход ност раз во ја свих об ли
ка уну тра шње ор га ни зо ва но сти и спрем но сти да се као ко лек тив, 
са ви со ким об ли ци ма кон сен зу са, су о чи мо и са нај о па сни јим иза
зо вима ко јих је у про шло сти би ло, ко јих да нас има, а ко јих ће и у 
бу дућ но сти са свим си гур но би ти. Ко сов ски за вет је сте моћ ни срп
ски ар хе тип ски обра зац ко ји по ка зу је ка ко по бе да но си со бом по раз, 
али и по раз чу ва у се би траг по бе де; обра зац ко ји све до чи да исто
риј ско вре ме има свој при род ни на ста вак у бо жан ском, веч ном 
вре ме ну; и обра зац ко ји свет вр ли на са ово га све та чу ва и у про сто
ру оно стра но сти, тра же ћи све ко ли ку по твр ду Спа се ња као чи на 
ко јим се по твр ђу је ко ли ко људ ска и на род на ег зи стен ци ја то ли ко 
и ме та фи зич ка, бо жан ска сфе ра по сто ја ња. 

У том сми слу Ср би не мо гу да се осло бо де Ко со ва и Ме то
хи је, а ако би то ко јим слу ча јем и по ку ша ли, то би зна чи ло да су 
ре ши ли да по чи не ко лек тив но и ду хов но са мо у би ство. Исто та ко, 
уко ли ко би не ко на сто јао да на го во ри или на те ра Ср бе да за бо ра ве 
Ко со во и Ме то хи ју и Ко сов ски за вет, то би зна чи ло да су на ме ре 
тог на го ва ра ча и на сил ни ка пре ма Ср би ма отво ре но де струк тив не 
и по губ не. Сто га у окви ру срп скосрп ског, уну тра шњег ди ја ло га 
о Ко со ву и Ме то хи ји не сме мо да се сва ђа лач ки, адво кат ски и по
ли ти кант ски спо ри мо, као што не сме мо тај про блем ко ри сти ти 
за не ке при зем не по тре бе, три ви јал не ин те ре се и пр ља ве стра сти. 
По во дом Ко со ва и Ме то хи је тре ба да ак ти ви ра мо нај о збиљ ни је и 
нај у зви ше ни је пре тен зи је у раз у ме ва њу нас са мих, на ших осо бе
но сти и из гле да за до сто јан стве ни, ду хов но осми шље ни оп ста нак. 
О Ко сов ском за ве ту се не мо же го во ри ти је зич ким по и гра ва њи ма, 
ла жи ма и ми сти фи ка ци ја ма; о ње му је нај при ме ре ни је го во ри ти 
мо ли тве ним ре чи ма и за кле тве ним то ном. За то је да нас у го во ри ма 
о Ко со ву и Ме то хи ји до не кле ком пли ко ва но утвр ди ти шта је исти на 
а шта лаж, али ће се у не ким ве ћим вре мен ским ра спо ни ма ве о ма 
ла ко пре по зна ти „ко је вје ра, а ко је не вје ра”. За то би би ло до бро да 
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не жу ри мо пре ви ше са оп ту жба ма за из дај ство. Јер и Ми лош Оби лић 
је био оп ту жи ван за из дај ство, али је он сво јим чи ном ели ми ни сао 
и са свим обе сми слио оп ту жбе. Исто вре ме но, це ло куп на јав ност 
с раз ло гом тре ба да бу де буд на и да не до зво ли да не ки по је ди нац 
до не се у име це лог срп ског на ро да не ке од лу ке због ко јих ће ге не
ра ци је по сле нас но си ти мно го те же бре ме не го што би ина че но
си ле. У сва ком слу ча ју, ре чи мо гу бар за тре ну так да по слу же као 
сред ство об ма њи ва ња, али оно што сто ји иза ре чи је ди но мо же да 
до не се ме ро дав ни суд о то ме ко је ко и шта је шта!

Дијалогсадругима

Ако је ди ја лог ме ђу Ср би ма нео п хо дан да би се из гра дио ка кав
та кав кон сен зус око овог ве о ма ва жног пи та ња, ди ја лог са Дру ги
ма нео п хо дан је да би смо пот пу ни је са гле да ли ка ко ве ли ке свет ске 
си ле, ка ко дру ги на ро ди, па и са ми Ал бан ци ви де Ко со во и Ме то
хи ју. По зна ва ње свих тих ста во ва ва жно је да би смо мо гли од ре
ди ти шта је ре ал ни оквир у ко јем мо же мо и мо ра мо по ку ша ти да 
ре а ли зу је мо на ше ко лек тив не, на ци о нал не ин те ре се. Исто та ко су 
по ме ну та са зна ња нео п ход на да би смо уста но ви ли ко ји је пра ви 
тре ну так и онај кри тич ни мо мен тум по во љан за до но ше ње не ких 
ва жних од лу ка о суд би ни срп ско га на ро да. Још је, на жа лост, ису
ви ше рас про стра њен став го то во без ре зер вне осу де Ср би је и срп
ско га на ро да ко ји из ри чу за пад не др жа ве (прем да су и ту очи глед не 
по зи тив не про ме не), а та чи ње ни ца нам ја сно го во ри да же ље ни, 
за нас по вољ ни мо мен тум још ни је на стао. Сто га би ди ја лог са 
пред став ни ци ма др жав них, вој них, на уч них, кул тур них, ме диј ских 
цен та ра за пад них зе ма ља тре ба ло во ди ти та ко да се вре ме ном поч
ну све ви ше ува жа ва ти ар гу мен та ци ја и раз лог на те ме љу ко јег 
мо же мо оче ки ва ти да се поч не с ви ше па жње слу ша ти срп ска исти
на свих ових ра шо мон ских до га ђа ња око Ко со ва и Ме то хи је.

Во ди ти ди ја лог са све том у овом тре нут ку зна чи на сто ја ти 
да се обез бе ди еле мен тар но пра во Ср ба да уоп ште ле ги ти ми шу 
не ка кву пред ста ву о свом на ци о нал ном ин те ре су. Ми још увек жи
ви мо у вре ме ну ка да се од Ср ба оче ку је да ис кљу чи во при хва те 
све оно што им се сер ви ра из за пад них цен та ра др жав не, по ли тич
ке и вој не мо ћи. Жи ви мо у вре ме ну у ко јем се Ср би не при зна ју 
као ре спек та бил ни су бјек ти исто риј ских то ко ва, па је озби љан за
да так не са мо срп ских по ли ти ча ра не го и срп ских ин те лек ту а ла ца 
и јав них лич но сти да се ар гу мен то ва но, на уч но уте ме ље но су прот
ста ве свим об ли ци ма ан ти срп ских про па ганд них деј ста ва. Из тих 
раз ло га ди ја лог са све том тре ба во ди ти та ко да се срп ско ста но
ви ште опи ше као, у осно ви, са свим са гла сно са ду хом вре ме на у 
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ко јем жи ви мо, те да уве ри мо свет да од бра на срп ских ин те ре са не 
под ра зу ме ва ру ше ње гло ба ли за ци о не ствар но сти са вре ме ног све
та не го са мо под ра зу ме ва из ве стан успех у про на ла же њу спе ци
фич ног, пре по зна тљи вог ме ста срп ског на ро да у тој гло бал ној 
ствар но сти. 

По ли тич ки пред став ни ци Ср би је и срп ског на ро да су већ при
лич но ве ли ки успех по сти гли у во ђе њу ди ја ло га са ве ли ким ван
европ ским си ла ма по пут Ру си је, Ки не, Ин ди је и др. С тим зе мља
ма се мо ра ју још ви ше ин тен зи ви ра ти од но си ка ко би се до би ла 
још из ра зи ти ја њи хо ва по др шка у гра ђе њу срп ске бу дућ но сти. Ови 
од но си не сме ју се сма тра ти јед ном за сваг да утвр ђе ним не го је 
не о п ход но буд но мо три ти ка ко се ства ри раз ви ја ју, па спрем но 
пред у хи три ти све оте жа ва ју ће окол но сти, а те шко ће у тим од но
си ма тре ба пре тва ра ти у чи ни о це уна пре ђе ња. У сва ком слу ча ју, 
из град ња ових од но са је сте основ на ко јем се мо же про јек то ва ти 
не ка ква из глед ни ја бу дућ ност срп ског на ро да у ме ђу на род ним, 
свет ским окви ри ма. По след њих го ди на са свим је ја сно да срп ска 
др жав на по ли ти ка упра во у том про сто ру пре по зна је сво ју ве ли ку 
шан су и мо гућ ност ефек тив ног де ло ва ња.

Нај ве ћи про бле ми се, да ка ко, ја вља ју у срп ским од но си ма са 
за пад ним зе мља ма, са САД и Европ ском уни јом. И прем да се чи ни 
да се у овом про сто ру те шко мо гу обез бе ди ти по нас по зи тив не 
про ме не, ипак тре ба упор но де ло ва ти ка ко би се про ме ни ло це ло
куп но јав но мње ње за пад них зе ма ља. То је, ве ро ват но, пре о збиљ но 
и пре ам би ци о зно фор му ли сан за да так, али ни је не ре ал но оче ки
ва ти круп не про ме не у том до ме ну. Сто га па жљи во тре ба про у ча
ва ти по ли тич ке про це се на том про сто ру, па от кри ва ти ре ал не окви
ре за ефи ка сно де ло ва ње. На ро чи то тре ба от кри ва ти на из глед сит не 
раз ли ке из ме ђу САД и европ ских зе ма ља, па у том про сто ру па мет
но де ло ва ти та ко да се под ри је крај ње нео бјек тив на, не у рав но те
же на, у осно ви ан ти срп ска сли ка до га ђа ња на Бал ка ну и про сто ру 
бив ше Ју го сла ви је. У све му то ме знат но ви ше па жње тре ба по све
ти ти европ ским зе мља ма, на ро чи то Не мач кој, Фран цу ској, Шпа
ни ји, Ита ли ји, Ау стри ји, Ма ђар ској и др., тј. оним зе мља ма где по
сто је ве ћи из гле ди на успех отво ре ног, ар гу мен то ва ног ди ја ло га. 
Са Евро пља ни ма тре ба отво ре но раз го ва ра ти и са оп шти ти им да 
их ми, ко ји смо на Бал ка ну нај те же оп ту же ни за зло чи не, не сма
тра мо не ви ни ма и да је при род но да осе ћа ју не ла го ду пред бал кан
ским на ро ди ма, по себ но пред Ср би ма: ипак су мно ге европ ске 
др жа ве, у име сво јих на ро да и са сво јим вој ним по тен ци ја ли ма, 
спрем но уче ство ва ле у ет нич ком чи шће њу Ко со ва и Ме то хи је. Да, 
упра во та ко, и САД и европ ске др жа ве уче ство ва ле су у ет нич ком 
чи шће њу, па су и оне по ста ле део јед ног удру же ног зло чи нач ког 
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по ду хва та ко ји је под ло жан прав ним санк ци ја ма, под усло вом да 
има си ле ко ја би то мо гла спро ве сти. То што те си ле да нас не ма, 
то не зна чи да је њи хо ва кри ви ца ма ња или да се мо же јед но став но 
за бо ра ви ти.

Та кве оце не и ста во ве тре ба не жно по да сти ра ти та ко да они 
не иза зо ву гнев са бе сед ни ка, а ти ме и да, евен ту ал но, до ве ду и до 
не скри ве не по тре бе да се не са мо ка зни гла сник ко ји је до нео та
кву вест не го и чи тав на род о ко јем та вест го во ри. Кри тич ки ори
јен ти са ни, бес ком про ми сни ин те лек ту ал ци, по пут Но а ма Чом ског, 
Едвар да Хер ма на, Ро нал да Хар ву да, Пе те ра Ханд кеа и мно гих 
дру гих, о то ме ве о ма ја сно го во ре. Ре ал но је, сто га, оче ки ва ти да 
ће се бар европ ски дух у јед ном тре нут ку раз бу ди ти, те да ће уме
сто освет нич ке иде о ло ги је ис ка за ти и по тре бу за пре и спи ти ва њем 
соп стве не про шло сти и сво је са ве сти. Кон стант но огре ше ње о Ср бе, 
укљу чу ју ћи и де ло ва ње Ха шког три бу на ла, део је по тре бе да се 
опе ре соп стве на са вест, па је пси хо а на ли тич ки са свим ра зу мљи ва 
по тре ба да се сва кри ви ца ба ци на јед ну, срп ску стра ну у овим су
ко би ма. Та ко је њи ма нај лак ше за раз у ме ва ње све ко ли ке бал кан
ске сло же ни це, а та ко је би ло и нај е фект ни је у по гле ду из во ђе ња 
про па ганд них ци ље ва усме ре них ка утвр ђи ва њу апри ор не кри ви
це Ср ба и по сти за ње по ли тич ких ци ље ва ко ји су под ра зу ме ва ли 
из ра зи ту ели ми на ци ју срп ских ин те ре са из све у куп не ком би на то
ри ке. У сво је вре ме, то ком 90их го ди на, то је би ло ла ко из во дљи
во јер су Ср би би ли без ичи је за шти те на це лој ку гли зе маљ ској. 
Да нас је, ме ђу тим, по нас ипак не што лак ша си ту а ци ја. Сто га у 
вре ме ну пред на ма, на европ ском про сто ру пре све га, Ср би мо ра ју 
на ћи ду хов но, ин те лек ту ал но и по ли тич ки ком пе тент не са го вор
ни ке ко ји ће би ти спрем ни да чу ју и дру га чи ју ар гу мен та ци ју од 
оне ко ју, с про па ганд ним ам би ци ја ма, из но се за ступ ни ци гле ди шта 
о апри ор ној кри ви ци Ср ба. Мо жда ће де ло ва ти пре о штро и пре зах
тев но, али је са свим тач но: срп ски ин те лек та ул ци тре ба да по мог ну 
Евро пи да про на ђе из ве сну ме ру прав де ко ју је она, из по ли тич ких 
раз ло га, са свим по ти сну ла из сво је све сти! Срп ски ин те лек ту ал ци 
тре ба Евро пи да по мог ну да ус по ста ви вла сти ти го вор са ве сти! 

Из тих раз ло га је нео п ход но па жљи во про у ча ва ти ста ње у 
Европ ској уни ји и за пад ном све ту уоп ште, а сво је од лу ке и по ли
тич ке по те зе ва ља од ме ра ва ти и уса гла ша ва ти са објек тив ном про
це ном по ли тич ке ствар но сти у том де лу све та. Не сме мо до но си
ти ис хи тре не и не у те меље не од лу ке, као што не сме мо пре ви ше 
иза зи ва ти за пад не си ле јер су оне већ не бро је но пу та по ка за ле 
сво ју спрем ност на ре ван ши зам, окрут ност и зло чин. Ср би не би 
сме ли по но во да бу ду ме та њи хо вих ак ци ја, па би отво ре ност за ди
ја лог с тим зе мља ма мо ра ла би ти трај на, до вољ но дис тан ци ра на, 
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а уз то ве о ма ра фи ни ра на, од ме ре на и од луч на. Ве ли ко је пи та ње 
да ли срп ски на род има ка па ци те те да успе шно из ве де та кав ди
ја лог, али по зна ју ћи ви спре ност срп ских ин те лек ту а ла ца уве рен 
сам да на де има. Циљ и свр ха тог ди ја ло га би мо ра ли би ти усме
ре ни ка за кључ ку да је по Евро пу, САД и цео свет нај си гур ни је 
да пи та ње Ко со ва и Ме то хи је ипак оста не у над ле жно сти др жа ве 
Ср би је. Ма ко ли ко се ова кав циљ чи ни не ства ран и нео ствар љив, 
он ни је ли шен сва ке ло ги ке и до брог уде ла ве ро ват но ће, па би у 
том сме ру ва ља ло да ље па жљи во ра ди ти.

ДијалогсаАлбанцима

Ди ја лог са Ал бан ци ма је по себ но нео п хо дан, јер они у да ле ко 
нај ве ћем бро ју на се ља ва ју Ко со во и Ме то хи ју, а уз то су Ал бан ци 
ти ко ји су др жав ном, вој ном и по ли тич ком ак тив но шћу за пад них 
зе ма ља на дар до би ли по ли тич ку власт на том де лу Ре пу бли ке 
Ср би је. У том ди ја ло гу, да ка ко, Ал бан ци не ће хте ти да уче ству ју, 
а њи хо во од би ја ње ће по тра ја ти све док бу ду има ли од луч ну аме
рич ку и европ ску за шти ту. Она ко пак ка ко та за шти та бу де по чи
ња ла да сла би, по че ће да је ња ва и њи хо во од би ја ње ди ја ло га. За све 
то вре ме над вла че ња ко но па та моова мо, би ло би нео п ход но да се 
у срп ској по ли ти ци пре ду зму она кви па мет ни ко ра ци ко ји мо гу 
да до ве ду до про ме не ста ња на те ре ну Ко со ва и Ме то хи је, као и 
до про ме не од но са За пад них зе ма ља пре ма овом про бле му.

У срп ској на у ци, и то не са мо у по ли ти ко ло ги ји не го и фи ло
ло ги ји и кул ту ро ло ги ји, би ло би нео п ход но да се пре ду зму од луч
ни ко ра ци ка из град њи чвр сте и по у зда не ал ба но ло ги је ка ко би смо 
што објек тив ни је по зна ва ли онај на род ко ји је сво јим ге о по ли тич
ким пла но ви ма, а у са деј ству са ве ли ким за пад ним си ла ма, ре шио 
да по ти ску је Ср бе са њи хо вог ма тич ног, отаџ бин ског про сто ра, 
оног про сто ра ко ји је у сред њем ве ку био цен трал ни део срп ске 
др жа ве. Ди ја лог са Ал бан ци ма тре ба да во ди мо са иде јом да бра
ни мо сло бо ду, исти ну и прав ду не са мо за свој, срп ски на род не го 
и за све на ро де са ко ји ма ми, Ср би, жи ви мо. То се, да ка ко, од но си 
и на са ме Ал бан це у Ср би ји. При том, не тре ба ни ка да да бра ни мо 
оне ко ји су у на ше име по чи ни ли те шке зло чи не, али тре ба и мо
ра мо да бра ни мо ча сне па три о те и бра ни те ље отаџ би не. 

У ди ја ло гу са Ал бан ци ма срп ски пред став ни ци би мо ра ли 
успе шно да про ђу мно га пре ли ми нар на ис ку ше ња. Основ но упо
ри ште тре ба по тра жи ти у чи ње ни ци да Ср би и Ал бан ци има ју су
штин ски раз ли чи те при сту пе Ко со ву и Ме то хи ји. За Ср бе Ко со во 
и Ме то хи ја је све та зе мља, ме сто од суд них ду хов ноисто риј ских 
де ша ва ња; за Ал бан це Ко со во и Ме то хи ја је зе мља ко ју тре ба 
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осво ји ти и на њој из бри са ти сва ки траг оног на ро да ко ји је тај про
стор ду хов ноисто риј ски обе ле жио. Са свим у ду ху соп стве не исто
ри је, Ал бан ци до брим де лом и да нас на сту па ју као не ка вр ста пљач
ка шких хор ди ве ли ких вој ски и осва јач ких по хо да. Зна ју ћи да су 
до би ли ман дат за пад них си ла за та кав по ход, Ал бан ци ће сва ку 
про бле ма тич ни ју си ту а ци ју ис ко ри сти ти за уни шта ва ње тра го ва 
срп ског по сто ја ња, а пре све га цр ка ва, ма на сти ра и дру гих ма те
ри јал них спо ме ни ка ко ји све до че о то ме да је чи тав овај про стор 
обе ле жен упра во срп ском, пра во слав ном ду хов но шћу. Уз то, Ал бан
ци има ју по тре бе да уни шта ва ју и срп ске ку ће и гро бља, све до чан
ства ка ко ак ту ел ног та ко и про ху ја лог жи во та Ср ба на Ко со ву и 
Ме то хи ји. Тре ба би ти по но сан на чи ње ни цу да Ср би на Ко со ву и 
Ме то хи ји ни су уни шта ва ли ал бан ска гро бља, те да ни су до ла зи ли 
у ја ча ис ку ше ња да уз не ми ру ју свет по кој ни ка оно га на ро да ко ји 
се бе ја сно де кла ри ше као срп ске не при ја те ље. 

До ка зу ју ћи све то, нео п ход но је да не пре ста но ис ти че мо ка ко 
објек тив не чи ње ни це да је од свих ре пу бли ка у СФР Ју го сла ви ји 
пре вас ход но СР Ср би ја ин сти ту ци о нал но обез бе ди ла ма њин ске 
за јед ни це, те да је у европ ским окви ри ма, још у со ци ја ли стич ком 
пе ри о ду, оства ри ла да ле ко нај ве ћи на пре дак у тој обла сти, при че му 
су пра ва ма њи на би ла да ле ко из над та да шњег европ ског про се ка. 
Ниг де у СФР Ју го сла ви ји ма њин ска пра ва ни су та ко по што ва на 
као што је то би ло у СР Ср би ји. Ал бан ци ма су сва њи хо ва ма њин
ска пра ва би ла за га ран то ва на и по сле рас па да СФР Ју го сла ви је, 
али они ни су хте ли да при зна ју Ре пу бли ку Ср би ју и да поч ну да 
кон зу ми ра ју пра ва ко ја су им обез бе ђе на. Они су се упор но др жа ли 
из ван по ли тич ког си сте ма (уз од би ја ње уче шћа у по пи су ста нов
ни штва и у де мо крат ском по ли тич ком си сте му), па су чак ор га ни
зо ва ли те ро ри стич ки по крет ОВК да би оспо ри ли др жа ву на чи јој 
те ри то ри ји су по че ли да ства ра ју др жа ву у др жа ви. Срп ске вла сти 
су пот пу но иг но ри са ле ал бан ски бој кот це лог дру штве но по ли тич
ког си сте ма, ваљ да не ве ру ју ћи да би за пад ни кре а то ри по ли тич
ких кри за и ме то да вој ног ин тер вен ци о ни зма би ли спрем ни да се на 
та ко про ви дан на чин ан га жу ју на про сто ру ју го и сточ не Евро пе, 
тј. на Бал ка ну. Али кад је пре по зна та вр ста и об лик де лат но сти 
Ви ли ја ма Во ке ра и кад се Ри чард Хол брук изуо ушав ши у ку ћу 
ал бан ских те ро ри ста, мо ра ло је сви ма да по ста не ја сно да у про из
во ђе њу кри зе у Ср би ји стра те шки и ло ги стич ки, а ка сни је и вој ним 
афек ти ва ма НА ТОа, сто ји пре све га САД, а по том и во де ће европ
ске др жа ве. С тим чи ње ни ца ма ми мо ра мо и да нас да жи ви мо и 
са њи ма не ка ко да се из бо ри мо. 

Јер за све ре пу бли ке на ста ле на тлу СФР Ју го сла ви је ва жи ло 
је пра ви ло о не по вре ди во сти гра ни ца, је ди но ни је тре ба ло да ва жи 
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за Ср би ју: за њу је пред ви ђен сце на рио да љег рас кра ја ња др жав не 
це ли не, а ни је из ве сно да би и одва ја ње Ко со ва и Ме то хи је би ло за 
вој не стра те ге НА ТОа за до во ља ва ју ће ре ше ње. За све ре пу бли ке 
на ста ле на тлу СФР Ју го сла ви је обез бе ђе но је из ве сно пра во дис
кри ми ни са ња по је ди них на ро да и ма њи на, па чак и отво ре ног 
ет нич ког чи шће ња (Ср би су ет нич ки очи шће ни из Хр ват ске и са 
Ко со ва и Ме то хи је, а из ло же ни су отво ре ној дис кри ми на ци ји у 
Сло ве ни ји и Цр ној Го ри, на при мер), са мо за Ср би ју та кво пра во 
ни је обез бе ђе но не го је, чак, ал бан ски на род био при пре ман на 
ору жа ни уста нак, а да пре то га ни је ни по ку шао да ис ко ри сти сво
ја устав на пра ва и да се ор га ни зу је у окви ри ма ре ал ног по ли тич
ког си сте ма. Свим ре пу бли ка ма (са при сил ним из у зет ком Бо сне 
и Хер це го ви не) обез бе ђен је пут у Евро пу са за га ран то ва ном др жав
ном це ли ном, а је ди но је Ср би ји ула зак у Евро пу по ве зан са озбиљ
ном ка зном на ру ша ва ња др жав них гра ни ца. Ако је за све европ ски 
пут за ми шљан као ста би ли за ци ја при ли ка и као не дво сми сле на 
на гра да, је ди но је за Ср бе ула зак у Евро пу под ра зу ме вао очи глед ну 
ка зну ко ју би смо ми, Ср би, мо ра ли да при ми мо са ане сте зи ра ним 
ми ром и чак са за хвал но шћу. За то је је ди но ло гич но да се на та кву, 
аме рич ку и за пад но е вроп ску иде ју ми ра не при ста не не го да се 
она, па ме ћу, до ви тљи во шћу и упор но шћу, не пре ста но до во ди у пи
та ње, де ми сти фи ку је и де кон стру и ше. Тај по сао мо ра би ти у ру ка
ма пот пу но спрем них и оспо со бље них љу ди. У Евро пи је Ср би ма 
прав да ус кра ће на, али је Евро па ипак про стор на ко јем има на де 
да се при ча о ус кра ће ној прав ди раз у ме и да се при ве де „к по зна
ни ју пра ва”. За то Ср би не тре ба да ћу те не го тре ба да бес ком про
ми сно ула зе у про стор ди ја ло га. Уз, да ка ко, са мо је дан ва жан услов, 
а то је да уче сни ци овог ди ја ло га бу ду озбиљ но при пре мље ни, 
ка ко у по гле ду са мих исто риј скопо ли тич ких чи ње ни ца та ко и у 
по гле ду ре ле вант них на уч них са зна ња дру ге вр сте, укљу чу ју ћи 
и ре то рич ке ве шти не. 

Сачуватиљудеинационалнабогатства

Је дан од при мар них за да та ка на Ко сме ту мо ра би ти усме рен ка 
очу ва њу свих љу ди ко ји са да та мо жи ве и ра де. Мно го то га је већ 
учи ње но ка ко би се спре чи ло да ље исе ља ва ње, а уз то и отво ри ле 
на шим љу ди ма пер спек ти ве за до сто јан ствен оп ста нак на том 
тру сном тлу. Имам, ме ђу тим, ути сак да су нам че сто до бра ре ше
ња не ких про бле ма на до хват ру ке, али из не ког раз ло га та ре ше ња 
ипак из о ста ју. У ок то бру 2017. го ди не бо ра вио сам на на уч ном ску
пу по све ће ном фол кло ри сти и не ка да шњем ру ском кон зу лу у При
зре ну Ива ну Ја стре бо ву, а тај скуп је у При зрен ској бо го сло ви ји 
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и Ве ли кој Хо чи ор га ни зо ва ла фол кло ри ста, на уч ник, пе сник и 
ве ли ки пре га лац проф. др Ва лен ти на Пи ту лић. То ком бо рав ка у 
Ве ли кој Хо чи, где по сто ји кул ту ра ви но гра дар ске и ви нар ске де
лат но сти још од сред ње га ве ка, ви део сам са ка квим се те шко ћа ма 
су о ча ва ју жи те љи у том ста ром ме то ху ма на сти ра Хи лан да ра. А 
чи ни ми се да би смо упра во у Ве ли кој Хо чи, а у то тре ба укљу чи ти 
и обли жњи Ора хо вац, ве о ма ла ко мо гли ура ди ти бар три ко ри сне 
ства ри. Пр во, мо гли би смо ор га ни зо ва ти мно го че шће екс кур зи је 
са бо рав ком баш у овим се ли ма. Кад би уме сто јед недве  екс кур
зи је ко ли ко до ђе ме сеч но у Ве ли ку Хо чу, би ло бар де се так или 
пет на е стак, вред ни Ве ли ко хо чан ци би лак ше про да ли сво је ви но 
и осе ти ли би еко ном ско по бољ ша ње свог жи во та. Дру го, ва ља ло 
би ор га ни зо ва ти пла сман хо чан ских и ора хо вач ких ви на на срп ском 
тр жи шту, те си сте мат ски по ма га ти да ви на ри у сва ком по гле ду 
уна пре де сво ју про из вод њу, ди стри бу ци ју и пла сман сво јих про из
во да. Тре ће, од Ве ли ке Хо че мо гло би се вре ме ном на чи ни ти јед но 
пра во се лому зеј, ет ноам би јент и слич но, та ко да би се жи вот, уз 
успе шан раз вој ту ри зма, ту мо гао од ви ја ти са знат но ви ше си гур
но сти и ди на ми ке не го што је то до са да био слу чај.

По та квом мо де лу до дат ног ан га жма на мо гло би мно го то га 
да се ура ди. А да је то та ко, до каз су нам упра во оне ин сти ту ци је 
са Ко со ва и Ме то хи је ко је по ка зу ју ве ли ка прег ну ћа у обла сти кул
ту ре. Фа сци нан тан је при мер При штин ског по зо ри шта ко је је, у 
сво је до ба, има ло про је кат одр жа ва ња пред ста ва чак и у кућ ним и 
дво ри шним усло ви ма, иду ћи у су срет оним рет ким Ср би ма ко ји 
по не ким ме сти ма жи ве у за јед ни ца ма од не ко ли ко љу ди. За та кве 
гле да о це глум ци су би ли вољ ни да из ве ду пред ста ве у ван ред ним, 
пот пу но не ре гу лар ним окол но сти ма, а све до ка зу ју ћи да умет ност 
мо же да жи ви пре све га та мо где има љу ди ко ји умет ност не гу ју. 
О то ме на по се бан на чин све до че Ви дов дан ска кул тур на до га ђа ња 
око ма на сти ра Гра ча ни це, као и по себ но ак тив ни Кул тур ни цен тар 
у овом срп ском упо ри шту; по том пе снич косли кар ска ко ло ни ја у 
Зве ча ну и др. Ва жно је по ка за ти ка ко умет нич ки и кре а тив ни дух 
успе ва да се очу ва упр кос свим не по вољ но сти ма оп штег жи вот ног 
ам би јен та. 

Уко ли ко се упу ти мо ова квим, са свим прак тич ним на чи ном 
ре ша ва ња про бле ма, ми би смо вре ме ном, уз стр пље ње и по све ће
ност, до шли до не чег мно го об у хват ни јег и ефект ни јег. Да ли нас 
не што спре ча ва да кре не мо од по ступ ног и упор ног об на вља ња 
срп ских људ ских, кул тур них, при вред них по тен ци ја ла на Ко со ву 
и Ме то хи ји? Ако нас и спре ча ва, пи тај мо се је ли мо гу ће те пре пре
ке са вла да ти и пре бро ди ти их она ко ка ко то чи не љу ди спрем ни 
на под виг. Уко ли ко би од го вор на ова пи та ња био од ри чан, то би 
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зна чи ло да нас у оба вља њу ових и ова квих за да та ка спре ча ва нај
ви ше на ша вла сти та ле њост и нео р га ни зо ва ност, а мо жда и оп шта 
не бри га и ле тар ги ја, тач ни је не за ин те ре со ва ност за би ло шта дру го 
осим, мо жда, за лич ни ин те рес и про фит. Уко ли ко би од го вор на 
пи та ње био по твр дан, то би нам отво ри ло знат но све тли је хо ри
зон те, ис пу ње не оп ти ми змом и сна гом спрем ном да у пот пу но сти 
по рек ну тврд ње свих оних за луд ни ка ко ји јед на ко твр де ка ко ми, 
Ср би, не зна мо шта би смо са Ко со вом учи ни ли, све и кад би нам 
га не ко вра тио. 

За то по ка жи мо сви ма, па и се би са ми ма, да зна мо шта са Ко
со вом и Ме то хи јом тре ба чи ни ти и да зна мо ка ко мо же мо по но во 
сте ћи пра во на тај мит скоисто риј ски про стор. Сто га би на ова кве 
по сло ве тре ба ло ан га жо ва ти мла де и спо соб не љу де, љу де са идеа
ли ма и спрем не да се до ка жу, па и жр тву ју за рад ви ших ци ље ва. 
Уко ли ко успе шно оба ви мо ова кве, ре ла тив но ла ке за дат ке, ми би смо 
са мно го ви ше сна ге и ар гу ме на та мо гли да по ста ви мо и пи та ње 
на ци о нал них бо гат ста ва ка кви су руд ни ци, елек тро по стро је ња, 
фа бри ке, хо те ли, од ма ра ли шта, њи ве, шу ме, па шња ци и др. Сва та 
на ци о нал на бо гат ства мо ра мо од бра ни ти у ме ри у ко јој је су од бра
њи ва, али их по том мо ра мо ак ти ви ра ти пре све га на ко рист на ших 
љу ди на Ко со ву и Ме то хи ји. Нео п ход но је, да кле, да схва ти мо ка ко 
Ко со во и Ме то хи ја ни су за нас из гу бље ни све до тле док их не из
гу би мо у сво јој ду ши. 

Сачуватиинеговатикултурнубаштину

Срп ска кул тур на ба шти на је сва ка ко ме ђу нај ве ћим вред но
сти ма на Ко со ву и Ме то хи ји, а од це ло куп ног срп ског на сле ђа та 
ба шти на пред ста вља та ко ђе нај вред ни ји део. Ал бан ци су је два 
оста ви ли по не што, а ислам ско кул тур но на сле ђе је пре вас ход но 
тур ско га, а не ал бан ског по ре кла. Те чи ње ни це мо ра ју би ти ис ко
ри шће не не са мо за очу ва ње срп ске ду хов но сти на Ко сме ту не го 
и за очу ва ње људ ских по тен ци ја ла и др жав них пре ро га ти ва ко ји 
мо ра ју оста ти срп ски на про сто ру обе ле же ним та квим, срп ским 
кул тур ним вред но сти ма. На род ко ји има та кве спо ме ни ке као што 
су ма на сти ри и цр кве по пут Де ча на, Гра ча ни це, Пећ ке па три јар ши
је, Бо го ро ди це Ље ви шке, Све тих Ар хан ге ла, Де ви ча, Бањ ске и др. 
до ка зао је то ком исто ри је сво ју ви со ку кре а тив ност, па би би ло 
при род но да та кву кре а тив ност по ка же и до ка же и ка да се тре ба 
(по но во) из бо ри ти за пра во упра вља ња Ко со вом и Ме то хи јом.

Пред сто ји нам, исто та ко, да се од би ју сви по ку ша ји да се це
ло куп но кул тур но на сле ђе пред ста вља ика ко дру га чи је не го као 
ис кљу чи во срп ско кул тур но на сле ђе. У том по гле ду не сме се 
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на пра ви ти ни ка кав тру ли ком про мис јер ло ги ка на ро да ко ји се 
кроз исто ри ју кре ће као хор да и је сте да све што се на си љем осво ји 
бу де сма тра но вла сни штвом осва ја ча. За то су већ по че ла на сто ја
ња да се о тим спо ме ни ци ма го во ри као о ко сов ским а не срп ским, 
а на сле де ћем ко ра ку би зах те ви ишли ка то ме да ко сов ски зна чи 
пре све га вла сни штво оно га на ро да ко јег до ми нант но има на том 
про сто ру. За то пр во ра зред ни за да так срп ске кул тур не по ли ти ке 
мо ра би ти не го ва ње свих тих угро же них вред но сти, па и чи тав 
про је кат об на вља ња, кон зер ви ра ња и ре кон стру и са ња свих зна чај
них кул тур них обје ка та. Тај по ду хват се не сме пре пу сти ти Ал бан
ци ма, не го пре њих увек тре ба на пра ви ти ко ра ке ко ји би омо гу ћи
ли на шим је рар си ма и све ште ни ци ма, за шти та ри ма и исто ри ча ри ма 
умет но сти да во де до ма ћин ску бри гу о оно ме што пр вен стве но при
па да срп ској кул ту ри.

Да би то мо гло оди ста да успе, нео п ход но је да сва та ме ста 
бу ду још и ви ше не го до са да из вор не пре са хлог и бур ног жи во та 
Ср ба. Осим не ве ли ког бро ја љу ди ко ји у ма на сти ри ма и цр ква ма 
стал но бо ра ве или стал но у њих до ла зе, нео п ход но је да сва ки жи ви 
Ср бин се би ста ви у за да так да кад год то мо же, сам или са при ја
те љи ма, оби ђе ове све ти ње и да до при не се њи хо вом очу ва њу ка ко 
у ма те ри јал ној ствар но сти та ко и у кул ту ри се ћа ња. За то би би ло 
ва жно да се на тим ме стим или у њи хо вој бли зи ни сву ку да из гра де 
хо те ли и го сти о ни це ка ко би Ко сов ци ту мо гли да раз ви ју сво ју 
де лат ност ко ја би би ла про фи та бил на и ко ја би им омо гу ћи ла оп
ста нак на том стра шном ме сту где тре ба по сто ја ти. Та кве хо те ле 
и ту ри стич ке услу ге тре ба гра ди ти као ма ле не оа зе ко је ће омо
гу ћи ти да се жи вот на тим ме сти ма очу ва, али и да се по сте пе но 
ши ри. Им пре сив на је чи ње ни ца ка ко је При зрен ска бо го сло ви ја 
ус пе ла да се вра ти на ме сто сво га осни ва ња и ду го га по сто ја ња, 
па тај сјај ни при мер мо же де ло ва ти као од лич на фор му ла за мно
го ши ру и об у хват ни ју при чу о об но ви срп ског жи во та на Ко со ву 
и Ме то хи ји.

ПовратакнаКосовоиМетохију

У све му то ме нај ве ћи мо гу ћи зна чај тре ба да има Срп ска пра
во слав на цр ква, тј. ње на Епи ско пи ја ра шкопри зрен ска. По пут вре
ме на Пећ ке па три јар ши је и ње ног ме ста у Осман ском цар ству или 
Кар ло вач ке ми тро по ли је и ње ног ме ста у Ау стриј ском цар ству, 
са да се ми, Ср би, по но во су о ча ва мо са исто риј ским не при ли ка ма 
у ко ји ма на ша Цр ква мо ра да пре у зме функ ци ју суп сти ту ци је за 
не ста лу др жа ву. За ме њу ју ћи од сут ну др жа ву, по ме ну та Епи ско
пи ја је већ и до са да раз ви ла мно ге функ ци је и де лат но сти ко је би 
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би ло при род но да оба вља не ко дру ги, али ка ко је то усме ре но ка 
оп стан ку са мог на ро да, тј. вер ни ка, он да је све то део ми си је очу
ва ња и Цр кве на Ко со ву и Ме то хи ји и са мог ве ру ју ћег на ро да. Онај 
не ве ру ју ћи део већ је, прет по ста вљам, по тра жио не ка дру га уто
чи шта, а остао је са мо онај део на ро да ко ји ду бо ко ве ру је у Бож је 
чу до и у ми лост с не бе са ко ју ва ља за слу жи ти. И у овом по гле ду 
Ср би и Срп ска пра во слав на цр ква има ју ве ли ког ис ку ства, па би 
из у ча ва њем соп стве не исто ри је ла ко мо гли до ћи до ко ри сних фор
му ла нео п ход них за сре ћан ис ход ове бор бе за оп ста нак. Кад се, 
да кле, удру же Ко сов ски за вет и Кар ло вач ки за вет, би ће то из во
ри ште ду хов не сна ге ко ја не би сме ла да по клек не ни пред ка квим 
те шко ћа ма са ко ји ма се мо же и мо ра су о чи ти срп ски на род на свом 
ду хов ноисто риј ском пу ту.

У том сми слу би, осим оних ре сур са ве за них за ту ри стич ке 
ка па ци те те као те мељ об но ве срп ског жи во та, на Ко со ву и Ме то
хи ји сва ка ко тре ба ло ак ти ви ра ти и оне по тен ци ја ле ко ји су по ве
за ни са вла сни штвом над зе мљом. У том по гле ду би Срп ска пра во
слав на цр ква мо ра ла до би ти пу ну на док на ду и сва ка ко по вла шћен 
по ло жај, ма ка кав прав ни и по ли тич ки ре жим био ре гу лар но ус по
ста вљен на том про сто ру. Цр кве ни зе мљи шни по сед, као и сва ки 
дру ги ко ји би мо гао би ти под од ре ђе ним усло ви ма ак ти ви ран, 
тре ба ис ко ри сти ти ка ко би се што ви ше об но вио жи вот Ср ба. То 
прак тич но зна чи да би на об ра ди вим по вр ши на ма, па шња ци ма и 
шу мо ви тим пре де ли ма тре ба ло по сте пе но, али упор но ра ди ти на 
ор га ни зо ва њу ра зних об ли ка за дру жних за јед ни ца. У срп ској кул
ту ри за дру гар ство, у раз ли чи тим сво јим по јав ним об ли ци ма (од 
по ро дич них за дру га до удру жи ва ња по љо при вред них про из во
ђа ча), има ве о ма ва жну уло гу, па би то ис ку ство мо ра ло би ти ак ти
ви ра но у свр ху об но ве Ко со ва и Ме то хи је. Дру гим ре чи ма, не ма 
од мо ра док тра је об но ва! А у тој об но ви мо гу уче ство ва ти не са мо 
љу ди ко ји су трај но на ста ње ни на тим ме сти ма не го и љу ди ко ји би 
по вре ме но до ла зи ли на рад, као на јам ни рад ни ци или ак ци ја ши, 
као до бро вољ ци или до бро тво ри, или ко зна ка ко све не. Ва жно 
је на свим тим ме сти ма ор га ни зо ва ти озби љан кућ ни, за дру жни 
рад и ред ко ји би омо гу ћи ли не са мо по је дин ци ма не го и чи та вим 
по ро ди ца ма да оп ста ну и уна пре де свој жи вот, а да ти ме обез бе де 
и оп ста нак соп стве ног на ро да.

Осим ис ку ста ва на ших за дру га, би ло би ве о ма ко ри сно до бро 
и па жљи во про у чи ти ис ку ство је вреј ских ки бу ка, као са вре ме ни 
об лик ор га ни зо ва ња не са мо ра да и жи во та не го и аде кват них ме ра 
за шти те у од но су на вој не, те ро ри стич ке или по ли циј ске об ли ке 
на си ља. Срп ска за дру га на Ко со ву би мо ра ла да по ка же ви сок сте
пен не са мо уну тра шње ко хе зи је не го и ор га ни зо ва но сти ко ја мо же 
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да обез бе ди трај ни је успе хе ова квих об ли ка ко лек тив ног жи во та. 
Кад би се уз то успе шно ор га ни зо вао и пла сман свих про из во да 
на срп ско, а и на не ка дру га тр жи шта, чи тав по ду хват би по ка зао 
низ пред но сти и по зи тив них ефе ка та. Уко ли ко би се, при ме ра 
ра ди, ор га ни зо ва ла про из вод ња ко шту ња во га во ћа (ле шник, орах, 
ке стен, ба дем и сл.), или про из вод ња гро жђа и ви на, или шљи ва 
и њи хо ве пре ра де (су ше не шљи ве, пек мез, ра ки ја и сл.), он да би 
се мо гли по сти ћи про из во ди ко ји на тр жи шту увек мо гу би ти 
успе шно пла си ра ни, и то уз ве о ма до бру це ну. Ова кав об лик за дру
гар ских за јед ни ца, да ка ко, не мо же функ ци о ни са ти без мо на шких 
и по лу вој нич ких об ли ка ор га ни зо ва ња, а мо рао би и укљу чи ти не 
са мо цео при вред ни ла нац са све ко ли ког срп ског про сто ра (неоп
 ход на је по моћ бан кар ства, тр го ви не, шпе ди ци је и сл.) не го и ве ли
ки сте пен со ли дар но сти свих рад них љу ди ко ји у то ме мо гу би ти 
од по мо ћи. За дру ге су ве ли ка шан са за об но ву срп ског жи во та на 
Ко сме ту, али оне мо гу оп ста ти са мо уко ли ко сви Ср би, ма где жи
ве ли и ра ди ли, овај про је кат осе те као сво ју соп стве ну ми си ју.

Сачуватимисаонукултуру

За све вре ме док бу де мо на сто ја ли да об но ви мо срп ски жи вот 
на Ко сме ту, мо ра мо се тру ди ти да ми сли мо што чи сти је и ре ал
ни је, али и са нео п ход ном ме ром иде а ли зма без ко јег жи вот гу би 
сва ки сми сао. За то је ва жно да, на па ра док са лан на чин, бу де мо 
што ре ал ни ји и што иде ал ни ји, што при зем ни ји и што узви ше ни ји, 
а да све то чи ни мо на на чин чи сто те ми сли и уз осе ћа ње ча роб не 
бо жан ске енер ги је ко ја се кроз ма те ри јал ни свет ис по ља ва. Же ле
ћи да ми сли мо чи сто и да ва зда чу ва мо ва ља ну ми са о ну кул ту ру, 
тре ба ло би са ми ма се би да не пре ста но др жи мо у пам ће њу да је 
НАТО то ком свог ра та про тив СР Ју го сла ви је пре кр шио не ка од 
нај те мељ ни јих на че ла ме ђу на род ног пра ва, те да смог не мо сна ге 
да (упр кос све ко ли кој кон тра про па ган ди и ре ал ној опа сно сти са 
ко јом се чо век мо же су о чи ти) кон ста ту је мо ка ко је НА ТО да нас 
јед на од нај ве ћих зло чи нач ких ор га ни за ци ја све та. По треб но је уз 
то да отво ре но при зна мо да смо у из ну ђе ном ра ту са том зло чи нач
ком ор га ни за ци јом из гу би ли рат (ни је ни мо гло би ти дру га чи је), 
те да су Ко со во и Ме то хи ја оку пи ра ни као што су би ли оку пи ра ни 
и 1389. и у го ди на ма и де це ни ја ма ко је су усле ди ле по сле Ко сов ског 
бо ја. Го ди не 1999. ми смо, не вољ ко, би ли су о че ни са Но вим ко сов
ским бо јем, и то са си лом ко ја од би ја да се су о чи са соп стве ним 
зло чи ни ма. Ко сов ски бој смо опет из гу би ли, и то ви ше не го ча сно и 
уз хе рој ске чи но ве ко ји тре ба да оста ну за пам ће ни за не ка бу ду ћа 
вре ме на. Тре ба ло је да про ђе укуп но 610 го ди на, па да нам Го спод 
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по но во са оп шти ка ко смо из гу би ли не што нај све ти је и да нам по
но во пред сто ји ду га, мо жда и ви ше ве ков на бор ба да то нај све ти је 
не ка ко по вра ти мо. 

Са том ја сно ћом ми сли тре ба ло би на по ре до да иду и не ки 
дру ги ква ли те ти и ин фор ма ци је ко је не сме мо за бо ра ви ти, по пут 
чи ње ни це на ко ју нас је дав но, у књи зи Но ви ми ли та ри стич ки 
ху ма ни зам (пре ве ла Ли ди ја Кља кић, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 
2000), књи зи на пи са ној по во дом ра та НА ТОа про тив СР Ју го сла
ви је, упо зо рио Но ам Чом ски, а то је да „Сје ди ње не Др жа ве су ра
ти фи ко ва ле вр ло ма ло кон вен ци ја ко је се ти чу људ ских пра ва и 
срод них пи та ња, а оне су усло вље не огра дом ко ја их чи ни (фак тич
ки) не при ме њи вим на Сје ди ње не Др жа ве.” Са та квим ин стан ца ма 
мо ћи ко је спро во де на си ље ши ром све та, а при том на зи ва ју сво је 
де ло ва ње „ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма” и не сма тра ју се оба
ве зним да бар еле мен тар но по шту ју ме ђу на род но пра во, са та квим 
зло чи нач ким ор га ни за ци ја ма и удру же ним зло чи нач ким по ду хва
ти ма тре ба по сту па ти ве о ма опре зно. Тим пре што, опет по све до
че њу Чом ског, „Сје ди ње не Др жа ве је су ра ти фи ко ва ле Кон вен ци ју 
о ге но ци ду, на кон ве о ма ду гог оду го вла че ња, али са ре зер вом да се 
’тра жи по себ на са гла сност Сје ди ње них Др жа ва’ уко ли ко се под не
су оп ту жбе про тив ње”, а то зна чи да „ра ти фи ка ци ја Кон вен ци је 
би ла је усло вље на ње ном не при мен љи во шћу на Сје ди ње не Др жа ве” 
(сви ци та ти, нав. де ло, стр. 182). Ра то ва ти са та квом јед ном др жа
вом, а да не го во ри мо о чи та вом са ве зу др жа ва слич но га про фи ла, 
не ма ни ка кво га сми сла, то је пот пу но са мо у би лач ки по ду хват, па 
тре ба про на ћи сва мо гу ћа ре ше ња ка ко би се та кав раз вој до га ђа
ја из бе гао. А по сле из гу бље ног ра та са та квим др жа ва ма, не тре ба 
баш мно го раз ви је не има ги на ци је па за ми сли ти ко ли ко све те си ле 
има ју мо ћи, па и ма те ри јал них сред ста ва, да дис крет но ко рум пи
ра ју или не по сред но пот ку пе мно ге по ли ти ча ре, ин те лек ту ал це 
или по слов не љу де за ду же не да иза зо ву до дат ни ха ос у гла ва ма 
пре жи ве лих и за стра ше них љу ди. За да так тих пост мо дер них ја
ни ча ра је сте да ели ми ни шу чи сту и ја сну ми сао, те да се мно ге 
по лу и сти не и очи глед не не и сти не поч ну про гла ша ва ти не по бит
ним исти на ма. Пси хо ло шки и про па ганд ни рат ни је ни шта ма ње 
по ра зан од отво ре ног вој ног деј ства.

У овом за блу де лом вре ме ну љу ди ли ше ни ду ха ми сле углав
ном од да нас до су тра, па кад им са оп шти те би ло шта што под ра
зу ме ва ви ше де це ниј ско, а мо жда и ви ше ве ков но де ло ва ње, они ће 
вас гле да ти као да сте па ли с Мар са. Та кво не ра зу ме ва ње две ју 
суп стан ци јал но раз ли чи тих мо жда них ма са ни је ла ко от кло ни ти, 
па ће у бу ду ћим вре ме ни ма сва ко ко бу де го во рио са иде јом не ка
кве ви ше вре мен ске ди мен зи је, с ла ко ћом би ти про гла ша ван за 
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пре ва зи ђе ну, ре тро град ну по ја ву ко ја оме та гло ба ли за ци о не про
це се, па сто га би ва де фи ни сан као ле ги тим ни циљ бес ком про ми
сног об ра чу на. Та ква по тре ба об ра чу на ва ња но си о ца гло ба ли стич ке 
све сти са но си о ци ма тра ди ци о нал не ду хов но сти не ће, на рав но, 
би ти об на ро до ва на, не го ће, на те ме љу тај них ли ста, би ти спро
ве де на та ко што ће ти љу ди за од стрел би ти дис крет но укло ње ни 
из јав ног жи во та. Са та квим љу ди ма, ко ји не уме ју да ми сле из ван 
ди мен зи ја соп стве ног те ла и вла сти тог ин ди ви ду ал ног жи во та, 
они дру ги, њи ма су прот ни љу ди ко ји не гу ју не ка кве ви ше ду хов не 
хо ри зон те ни ка кав озбиљ ни ји спо ра зум и не мо гу да на чи не. Са 
та квим љу ди ма ли ше ним ду хов них ви ди ка тре ба жи ве ти као да 
не при ме ћу је мо њи хо ву те шку ми са о ну ин ва лид ност, али њих пре 
све га тре ба схва ти ти као осо бе са по себ ним ми са о ним по тре ба ма, 
осо бе ко ји ма тре ба по мо ћи, али ко ји ма, ни по ко ју це ну, не тре ба 
суд бо но сна пи та ња чи та вог ко лек ти ва ста вља ти у њи хо ве сла ба
шне ру ке. Но, та ква су здр жа ност мо ра би ти ствар еле мен тар не ми
са о не кул ту ре, а не не ка кве ор га ни зо ва не иде о ло шке или по ли тич
ке ак ци је. 

Ту не где ре ша ва ће се и пи та ње очу ва ња хри шћан ског ду ха 
или пак су прот ног по ку ша ја да се он без остат ка уни шти и ели
ми ни ше из пам ће ња све та. Уко ли ко бу де мо очу ва ли дух хри шћан
ства у срп ском на ро ду, све ово што је из ло же но као низ пред ло га 
би ло би са свим ре ал но оства ри ти. Уко ли ко пак дух хри шћан ства 
бу де из гу бљен у ха о су гло ба ли за ци о ног све та, све та ко ји до во ди 
у пи та ње све вред но сти осим са мог тр жи шта ко је об је ди њу је све 
раз ли чи то сти, он да се ни шта не ће мо ћи учи ни ти. А је ди ни пра ви 
од го вор на гло ба ли за ци о ну ствар ност је сте ве ра у Го спо да и пра
вед ност све та као нај ви ших вред но сти, вред но сти ко је се на тр жи
ште и не мо гу из не ти, јер за њих не по сто ји ни ка ква це на: то је 
бес ценбла го људ ског жи во та и жи во та чи та вих на ро да, а то бла го 
се не ме ња ни за шта на овом све ту. Ко те вред но сти у се би чу ва, 
тај ће мо ћи да на чи ни чу да; ко та квих вред но сти у се би не ма, то ме 
ће и нај лак ше ства ри и до га ђа ји чо ве ко ве сва ко дне ви це по ста ти 
чуд ни и не мо гу ћи.

Битиспреманзапроцеседугогатрајања

Про блем Ко со ва и Ме то хи је се, да ка ко, не мо же ни ла ко ни 
бр зо ре ши ти. Про блем је ве о ма стар, по сто ји још од Ко сов ског бо ја, 
а у за о штре ном ви ду по сто ји бар од осни ва ња При зрен ске ли ге 
1878, ка да је де фи ни са на ал бан ска стра те ги ја ан ти срп ског де ло
ва ња и осва ја ња про сто ра Ко со ва и Ме то хи је, и не са мо ње га. У 
Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји сма тра ло се да је тај про блем ре шив 
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вој нопо ли циј ским сред стви ма, па су су ко бља ва ња на Ко со ву и 
Ме то хи ји би ла стал на, кад ја ча, кад сла би ја. У со ци ја ли стич ком 
пе ри о ду цен три ко му ни стич ке вла сти би ли су ису ви ше усме ре ни 
ка не у тра ли за ци ји сна га срп ске на ци о нал не са мо све сти, па су ве о
ма бе не во лент но пра ти ли ка ко се на ци о на ли зам Ал ба на ца, као мла
ђег и ма њег на ро да, све сло бод ни је ис по ља ва, а од сре ди не 60их 
го ди на по че ло је ак тив но ет нич ко чи шће ње и укла ња ње Ср ба са 
њи хо вих ве ков них ог њи шта. Оту да у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, 
ме ђу при пад ни ци ма дру гих на ро да, ма ло је би ло спрем них да ра
зу ме ју ме ре ко је је срп ско ру ко вод ство пред ла га ло са ци љем ре
ша ва ња про бле ма ет нич ког чи шће ња Ср ба са про сто ра Ко со ва и 
Ме то хи је. Она ко пак ка ко је по ста ја ло ја сно да ме ђу на род ни чи ни
о ци са За па да са бла го на кло но шћу по сма тра ју сла бље ње Ср би је 
на про сто ру Ју го сла ви је, та ко су Ср би би ва ли све изо ло ва ни ји уну
тар ме ђу на род ног ди ја ло шког ам би јен та ко ји се ни је од но сио са мо 
на про блем Ко со ва и Ме то хи је не го и на про блем све ко ли ког по
ло жа ја Ср ба и по себ но Ср би је као др жа ве. 

То не ра зу ме ва ње срп ске по зи ци је ни је би ло слу чај но, а еви
дент но по сто ји у ве о ма ду гом вре мен ском пе ри о ду. Сто га је Или ја 
Га ра ша нин у На чер та ни ју (1844) за пи сао: „Но ва срб ска др жа ва на 
Ју гу по да ва ла би Евро пи све га ран ци је да ће она би ти вр сна и кр јеп
ка др жа ва ко ја ће се мо ћи ме ђу Ау стри јом и Ру си јом одр жа ти. Ге о
гра фи че ское по ло же ни је зе мље, по вр ши на зе маљ ска, бо гат ство на 
при род не про из во де и во је ни дух жи те ља, да ље уз ви ше но и ва тре
но чув ство на род но сти, јед на ко по ре кло, је дан је зик – све то по ка
зу је на ње ну стал ност и ве ли ку бу дућ ност.” (Вид. „Га ра ша ни но во 
На чер та ни је”, у: Ра дош Љу шић, Књи га о На чер та ни ју, Бе ле тра, 
Бе о град 2004, стр. 191). Све до да на да на шње га Ср би ја ни је ус пе
ла бит ни је да уве ри сво је за пад не парт не ре (не ка да Ау стри ју, а 
да нас Европ ску уни ју) ка ко за слу жу је су штин ско др жав нопо ли
тич ко по ве ре ње, па и по др шку. Та кво по ве ре ње се, до не кле, по ја
вљи ва ло тек у од ре ђе ној ме ри, и то пре вас ход но по сле те шких рат
них стра да ња (на при мер, Пр вог и Дру гог свет ског ра та), ка да су 
но си о ци вла сти у Ју го сла ви ји (пре сто ло на след ник Алек сан дар 
Ка ра ђор ђе вић 1918. и пред сед ник Јо сип Броз 1945. го ди не) до би
ја ли ман дат да за не ко вре ме уре де по ли тич ке од но се у др жа ви. 
Сто га је нај про дук тив ни ји мо дел од но са са за пад ним цен три ма 
мо ћи би вао онај ко ји је омо гу ћа вао срп ским пред став ни ци ма да 
по ка жу ка ко је бли скост са за пад ним цен три ма мо ћи до ду ше по
жељ на, али да ипак ни је пре суд но ва жна за суд би ну зе мље. Уз др
жан став нај ви ше до при но си ста би ли за ци ји од но са, али та кав став 
се нај бо ље мо же спро ве сти уко ли ко др жа ва Ср би ја ко ри сти мно
штво раз ли чи тих ал тер на тив них из во ра ста би ли зо ва ња свог оп штег 
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дру штве ног и по ли тич ког ста ња. Удео Ру си је и ве ли ких ва не вроп
ских си ла (Ки на, Ин ди ја и др.) тре ба у том про це су ста би ли зо ва ња 
да бу де од нај ве ћег мо гу ћег зна ча ја.

Про блем Ко со ва и Ме то хи је ни је про блем ко ји се мо же у до
глед но вре ме ре ши ти и као та кав са свим за тво ри ти. Ка да је ово кри
зно пи та ње отва ра но у пу ној дра ма тич но сти ко ја је до ве ла и до ра та 
НА ТОа про тив СР Ју го сла ви је 1999. го ди не, за пад не си ле су чи тав 
про блем та ко отво ри ле и ис по ста ви ле да се он за ду го и не мо же 
за тво ри ти. Да су хте ле трај но да ре ше тај про блем, за пад не си ле 
се ни ка ко не би опре де ли ле за рат ну оп ци ју јер је она са мо про бле
ме умно жа ва ла и дра ма ти зо ва ла, а ни је их ре ша ва ла. Очи глед но је 
да су Сје ди ње ним Др жа ва ма и НАТО стра те зи ма нео п ход не трај не 
ра не и стал на кр ва ре ња на европ ском те лу: је ди но на тај на чин Евро
па ће би ти др жа на под стал ним при ти ском, па јој на па мет не ће 
па сти да ре ал но про ми сли о соп стве ним ин те ре си ма и да по ку ша 
са не ким до дат ним ти по ви ма ин те гра ци је, осим евро а тлант ских.

Оту да у ве зи са про бле мом Ко со ва и Ме то хи је срп ска стра на 
тре ба из так тич ких раз ло га да по ка же из ве стан ен ту зи ја зам у тра
га њу за ко нач ним ре ше њи ма, али та кво ре ше ње ни ти је ре ал но 
оче ки ва ти ни ти је оно мо гу ће без те шког по ра за срп ског на ро да. 
Ако се под ова квим окол но сти ма ишта озбиљ ни је бу де чи ни ло, 
то мо же би ти ис кљу чи во на ште ту Ср ба. За то, бра ћо Ср би, на о ру
жај мо се стр пље њем и не оче куј мо пре ви ше! У све му то ме би ло 
би из у зет но ва жно из гра ди ти не ка кву трај ни ју стра те ги ју ја ча ња 
срп ске ком по нен те на Ко со ву и Ме то хи ји: све док се раз го ва ра о 
трај ном ре ше њу овог пи та ња, ту стра те ги ју тре ба не пре ста но има
ти на уму, о њој не рас пра вља ти јав но, али је ти хо спро во ди ти у 
де ло! Кад бу де мо то ус пе ли да учи ни мо и кад у сфе ри еле мен тар не 
срп ске ми са о не кул ту ре ове ства ру по ста ну уо би ча је ни con di tio 
si nae qua non, он да ће ви дљи вост оних ко ји ра де на ште ту срп ских 
ин те ре са би ти ве о ма ла ко са гле ди ва. Упра во због то га по треб но 
је стр пљи во гра ди ти и из гра ди ти кон сен зус око пи та ња Ко со ва и 
Ме то хи је: реч је, на и ме, о кон сен зу су ко ји тре ба да обез бе ди оп шти, 
али до сто јан стве ни оп ста нак срп ског на ро да. За то да нас, на Ко
со ву и Ме то хи ји, не ре ша ва мо са мо јед но ма ње, изо ло ва но пи та ње 
срп ског про сто ра не го ре ша ва мо круп на, и нај круп ни ја пи та ња 
срп ске све у куп не ду хов не зре ло сти и ње ног оп стан ка у вре ме ни
ма ко ја до ла зе. Јер ка ко год да крат ко роч но „ре ши мо” ово пи та ње, 
мо ра ће мо га и на да ље ду го роч но ре ша ва ти!
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Алек сан дра Но ва ко в

ПРОМИШЉАЊАОПРОШЛОСТИ,
САДАШЊОСТИИБУДУЋНОСТИ

КОСОВАИМЕТОХИЈЕ

Ко ре ни да на шњег ко сов ско ме то хиј ског про бле ма се жу ве ко
ви ма уна зад: исла ми зо ва ње и ар ба ни за ци ја срп ског ста нов ни штва, 
ства ра ње тзв. Ар на у та ша, исе ља ва ње Ср ба у ве ли ким се о ба ма, али 
и стал ним при ти сци ма, уби стви ма, ра се ља ва њем и ар ба на шким 
до се ља ва њем. Огро ман и не кон тро ли сан при лив ал бан ског ста нов
ни штва из Ал ба ни је, на кон Дру гог свет ског ра та, био је са мо по че
так за вр шет ка јед ног про це са – ра ср бља ва ња Ко со ва и Ме то хи је.

Сти ца јем мно гих не по вољ них исто риј ских окол но сти и, пре 
све га, ге о по ли тич ком суд би ном ових про сто ра, Ср би су на Ко со
ву и Ме то хи ји из гу би ли ет нич ку ве ћи ну. Али Ср би на тој те ри
то ри ји има ју исто риј ска пра ва, јер је то ко лев ка срп ске др жав но сти 
и од то га не тре ба да од у ста ну ни ти сме ју да се од рек ну сво јих 
основ них људ ска пра ва: да жи ве без стра ха за жи вот и имо ви ну 
и да не гу ју свој иден ти тет.

Ал бан ци се да нас по зи ва ју на на ци о нал но на че ло у зах те ви
ма да Ко со во и Ме то хи ја бу ду др жа ва. Из ме ђу та два на че ла исто
риј ског и на ци о нал ног се да нас во ди бор ба. Ме ђу тим, да ли се то 
на ци о нал но на че ло мо же при ме ни ти ка да је ет нич ка пре власт 
по стиг ну та зло чи ном и те ро ром, као што је ов де слу чај? 

Кра јем XIX ве ка је дан од нај ва жни јих за да та ка Кра ље ви не 
Ср би је би ла је на ци о нал на ак ци ја у ду хов ном и по ли тич ком сре
ди шту сред њо ве ков не срп ске др жа ве. За то је у кон ти ну и те ту бри
ну ла о сво јим су на род ни ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Без об зи ра 
на про ме не вла да, па чак и ди на сти ја, ми сли ло се стра те шки и 
по сто јао је циљ од ко га се ни је од сту па ло. На нај ви шем ни воу 
пред сед ни ци вла да, ми ни стри про све те, ми ни стри ино стра них 
де ла ба ви ли су се про бле ми ма сва ко днев ног жи во та ко сов ско ме
то хиј ских Ср ба.

Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји су се тру ди ли да са чу ва ју сво ју 
на ци о нал ну при пад ност, ве ру и је зик. Во ди ли су мир ну бор бу ко ја 
је под ра зу ме ва ла отва ра ње шко ла, осни ва ње књи жа ра, штам па ње 
уџ бе ни ка, као и рад цр кве ношкол ских оп шти на. По моћ Ср би је 
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и ње них кон зу ла та у Османском цар ству, али и ру ске ди пло ма ти је, 
би ла је не оп  ход на и Ср би ја је кроз кул тур нопро свет ну ак ци ју ус пе
ла да ње ни су на род ни ци оп ста ну и до че ка ју осло бо ђе ње. С дру ге 
стра не, ели та др жа ве Ср би је, срп ски ин те лек ту ал ци, не са мо да 
су по др жа ва ли рад срп ске вла де не го су и не по сред но по ма га ли 
срп ску ак ци ју.

Ср би ни су на и шли са мо на от пор тур ских вла сти и на не при
ја тељ ско рас по ло же ње ар ба на шког ста нов ни штва већ је тај про стор 
био по при ште ме ђу на род них су ко ба, где су се укр шта ли ин те ре
си Ау стро у гар ске и Ру си је. Но, упр кос го то во не са вла ди вим пре
пре ка ма, од вре ме на ка да је вла да Ми лу ти на Га ра ша ни на до не ла 
Оп шти план за очу ва ње и уна пре ђе ње срп ских др жав них, цр кве
них и на род них ин те ре са у Осман ском цар ству, па до осло бо ђе ња 
Ко со ва и Ме то хи је 1912. го ди не, по ка за ло се да је ор га ни зо ва на 
ак ци ја де ло твор на. Скло пље на је кон зу лар на кон вен ци ја са Осман
ским цар ством и отво ре ни су кон зу ла ти. Ср би су би ли ор га ни зов ни 
у цр кве ношкол ске оп шти не, има ли су сво ју по ли тич ку ор га ни за
ци ју и на род ну скуп шти ну, по сла ни ке у оба до ма Осман ског пар
ла мен та. По сто ја ле су три пра во слав не ми тро по ли је са Ср би ма 
ар хи је ре ји ма. У Ца ри гра ду су из ла зи ли ка лен дар Го луб и Ца ри
град ски гла сник. У Ско пљу је по сто ја ла штам па ри ја за уџ бе ни ке 
и ли сто ве (на Ко со ву и Ме то хи ји да нас не ма срп ске штам па ри је). 
Об ја вљи ва не су но ви не, отво рен је ве ли ки број књи жа ра. Ме ђу 
нај ва жни јим до стиг ну ћи ма Ср ба у Осман ском цар ству мо же се 
сма тра ти осни ва ње и рад При зрен ске бо го сло ви је, али и срп ских 
гим на зи ја. Срп ска ди пло ма ти ја је, ко рак по ко рак, оства ри ва ла 
сво је пла но ве, ка кве до та да ни је мо гла ни да за ми сли. Де лат ност и 
фи нан си ра ње срп ске вла де у мно гим слу ча је ви ма би ли су скри ве ни 
иза Фон да Си ме Ан дре је ви ћа Игу ма но ва, бо га тог При зрен ца. 

Ко со во и Ме то хи ја су би ли у са ста ву срп ске и ју го сло вен ске 
др жа ве ви ше од осам де це ни ја. По ло жај Ср ба из ме ђу два ра та био 
је ма ло бо љи али на кон Дру гог свет ског ра та ско ро не сно шљив јер 
про цес њи хо вог број ча ног, при вред ног и по ли тич ког сла бље ња ни је 
пре ста јао. 

Да нас по сто ји не при зна та, не ле гал на, ал бан ска др жа ва на Ко
со ву и Ме то хи ји и та мо Ср би са да чи не ма њи ну. Но, ко сов ско ме
то хиј ски Ср би се узда ју у др жа ву Ср би ју и од ње оче ку ју по моћ. 
Сто га је нео п ход но осми сли ти на чин да им се по мог не да та мо 
оп ста ну и оста ну. У ен кла ва ма где жи ве или та мо где их је ве ћи на 
тре ба их по др жа ти у еко ном ском по гле ду. При том не ми слим да 
им тре ба да ти суб вен ци је већ тре ба осми сли ти на чин да се ула га
њи ма омо гу ћи ду го ро чан, одр жив при вред ни раз вој Ср ба. То је им
пе ра тив да би Ср би та мо оп ста ли. 
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По зна та је чи ње ни ца да су Фран цу зи, на кон Фран цу скопру
ског ра та ка да су Ал зас и Ло рен при по је ни Не мач кој на ге о граф
ским кар та ма, ту област озна ча ва ли цр ним фло ром. По себ но су 
на то ме ин си сти ра ли у шко ла ма и у уџ бе ни ци ма, да де ца то за пам
те. Ни су има ли из бо ра, као ни Ср би ја да нас, али су се ћа ње на те 
сво је обла сти та ко чу ва ли и са чу ва ли и од 1870. и од 1940. Да нас су 
Ал зас и Ло рен у са ста ву Фран цу ске јед на од нај бо га ти јих ре ги ја, 
на се ље на Нем ци ма. То исто мо же и Ср би ја, не мо ра да ко ри сти 
цр ни флор али по сто ји то ли ко дру гих на чи на да се одр жи жи во 
се ћа ње. 

Ва жно је очу ва ти срп ско кул тур но на сле ђе, цр кве но има ње 
вра ти ти Пра во слав ној цр кви, от ку пљи ва ти срп ске ку ће ко је се 
на ла зе на стра те шки ва жним ме сти ма (по ред цр ка ва и ма на сти ра). 
Та ко ђе је ве о ма бит но по пи са ти за ду жби не имућ них Ср ба (нпр. за
ду жби на Мла де на Уга ре ви ћа, основ на шко ла ко ја је но си ла ње го во 
име, и са да је у функ ци ји основ не шко ле, али са име ном Ал бан ска 
ли га) и кре ну ти у бор бу да се оне вра те они ма ко ји ма и при па дају. 
Тре ба раз ми шља ти и о ди ги та ли за ци ји ли те ра ту ре о ко сов ско ме
то хиј ској кул тур ној ба шти ни као и исто ри о гра фи ји и по мо гућ но сти 
пре во ди ти на ен гле ски је зик и ста вља ти на ин тер нет. Осно ва ти на
уч ну ин сти ту ци ју ко ја ће се ба ви ти тим про сто ром у раз ли чи тим 
до ме ни ма. Не до зво ли ти да се фал си фи ку је и пре кра ја срп ска исто
ри ја. Јер, у са вре ме ним ал бан ским ту ри стич ким во ди чи ма Ср би 
на том про сто ру ни су по сто ја ли: нпр. уме сто ма на сти ра Све тих 
ар хан ге ла, гроб ног ме ста ца ра Ду ша на, по ми ње се ви зан тиј ска ба
зи ли ка из XI ве ка и ни шта дру го. С дру ге стра не, то зе мљи ште и не 
при па да Срп ској пра во слав ној цр кви већ је ар хе о ло шко на ла зи ште, 
до 1999. др жа ве Ср би је а од та да Др жа ве Ко со ва. То је ре ал ност али 
и ве ли ки про пуст и гре шка срп ске ад ми ни стра ци је.

На кон мар тов ског по гро ма 2004. го ди не При зрен ци су се ор га
ни зо ва ли у јед но удру же ње. У При зре ну да нас не ма ви ше од 70 
Ср ба, за јед но са уче ни ци ма и про фе со ри ма Бо го сло ви је, као и са 
све ште ним и мо на шким ли ци ма. Без об зи ра на то што је та мо са
да шњи про це нат Ср ба на ни воу ста ти стич ке гре шке, ово удру же ње 
има за циљ да ду хов но об но ви При зрен. И у то ме има успе ха: уче
ство ва ло је и ини ци ра ло об но ву по ру ше них и де ва сти ра них цр ка
ва и ма на сти ра; ор га ни зу је ви ше пу та го ди шње од ла зак у При зрен, 
као и оби ла зак зна ме ни то сти, а про сла вља и цр кве не пра зни ке. 
Пут ни ци ни су са мо бив ши ста нов ни ци При зре на већ и срп ски ро
до љу би ко ји же ле да по се те тај град и ко со во ме то хиј ске цр кве и 
ма на сти ре. Ак це нат се по себ но ста вља на по се те срп ским ен кла
ва ма, ка ко би се на род та мо охра брио и осе тио сна жни је. С дру ге 
стра не, ва жно је да гра ђа ни Ср би је има ју свест да та мо не где жи ве 
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њи хо ви су на род ни ци и да то ни је ту ђа зе мља. Чу де сна енер ги ја вла
да тим про сто ром. При ли ком тих по се та удру же ње ор га ни зу је кул
тур на де ша ва ња: Спа сов дан ске да не, про мо ци је књи га, пре да ва ња, 
кул тур ноумет нич ке про гра ме, за тим при год не из ло жбе. Дру штво 
има и из да вач ку де лат ност, из да је де ла ко ја од за бо ра ва чу ва ју ста
ри При зрен; али и Ко со во и Ме то хи ју. Та ко ђе ор га ни зу је Ме ђу на
род ни сред њо ве ков ни му зич ки фе сти вал Ме ди мус, на ко ме уче ству
ју ре но ми ра ни европ ски му зи ча ри и на ко ме при су ству ју не са мо 
Ср би већ и при пад ни ци дру гих на ро да ко ји ту ри стич ки до ла зе у 
При зрен, до ла зе и Ал бан ци. У ам би јен ту атри ју ма срп ске пра во
слав не цр кве, где се фе сти вал одр жа ва, и му зи ча ри и пу бли ка схва
та ју да тај При зрен ни је са мо ал бан ски град. Од ор га ни за то ра чу ју 
при чу о исто ри ји и ста нов ни штву При зре на и у њи хо вој све сти се 
сли ка о при пад но сти тог де ла све та ме ња... То је ми си ја тог удру
же ње а мо гла би да по ста не и иде ја во ди ља срп ских ин те лек ту а
ла ца. Же лим да под ву чем и то да удру же ње не ма про бле ма ни ти 
са ал бан ским вла сти ма, ни ти са ста нов ни ци ма При зре на, на про
тив, де ла као што је не кад де лао Фонд Си ме Игу ма но ва.

Жи ве ли су пре ци тог на ро да и под вла шћу још ве ћих си ла па 
су на том про сто ру оста ли. Тре ба по мо ћи да оп ста ну та мо где их 
има. А та мо где их не ма, ду хов но об на вља ти гра до ве и под се ћа ти 
на срп ско по сто ја ње у њи ма. 

Ако се ко со во ме то хиј ски Гор ди јев чвор у овом тре нут ку (не
по вољ ном по срп ске ин те ре се) пре се че, срп ско пи та ње у том де лу 
Евро пе би ће трај но ре ше но на ште ту срп ског на ро да ко ји би се на 
тај на чин од ре као ко лев ке сво је ци ви ли за ци је. Уме сто то га, на на ма 
је да, на о ру жа ни ве ков ном ба шти ном и бес крај ним стр пље њем, 
поч не мо тај чвор да рас пе тља ва мо. То смо ду жни, за вет но, али и 
срп ском на ро ду ко ји и да нас на Ко со ву и Ме то хи ји тра је – јер и 
по след њи Ср бин у не ком за се о ку је сте срп ски на род. 
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Ва лен ти на Пи ту лић

УСМЕНОНАСЛЕЂЕСРБА
САКОСОВАИМЕТОХИЈЕ

Неучинисвештотизападне*

Усме но на сле ђе јед но га на ро да нај бо љи је по ка за тељ ње го вог 
иден ти те та, али и ње го ве древ но сти. Кри зна вре ме на кроз исто ри ју 
срп ског на ро да по ка за ла су да на та ло же но ис ку ство по ста је тач ка 
ослон ца, од но сно уто чи ште ко је по је дин ца и ко лек тив чу ва од дез
о ри јен та ци је, и ус по ста вља ње ве зе са етич ким вред но сти ма пре да ка. 
У је зик на род не фор му ле ин кор по ри ра ни су кул тур ни обра сци ко ји 
од ре ђу ју на ци о нал ни ка рак тер. Кроз вре ме се ме ња ет ноп си хо ло шки 
про фил јед ног на ро да, а па жљи во чи та ње усме ног на сле ђа по ка зу је 
на сла ге ко лек тив ног пам ће ња ко је су ду хов на ма три ца пре ко ко је 
се од ре ђу је би ће јед но га на ро да. Ду хов ну вред ност усме ног ка зи
ва ња срп ског на ро да до бро је раз у мео Не мац Ле о полд Ран ке ко ји у 
пр вом из да њу сво је Срп ске ре во лу ци је (1829) го во ри о сна зи усме ног 
ка зи ва ња Ср ба. Адам Миц кје вич је у углед ној на уч ној ин сти ту ци
ји Ко леж де Франс у Па ри зу др жао пре да ва ња о сло вен ским књи
жев но сти ма, по себ но о усме ној књи жев но сти срп ског на ро да, за 
ко ји ка же да је „нај ве ћи књи жев ни по нос Сло ве на”.1 Огист До зон, 
фран цу ски ди пло ма та, ви ше де це ниј ски кон зул на Бал ка ну, об ја вио 
је збир ку на ших на род них пе са ма на фран цу ском је зи ку, под се ћа
ју ћи на при чу о ле по ти ци у успа ва ној шу ми. Он да је хро но ло шки 
пе сме ко сов ског ци клу са и ука зу је на хри шћан ску иде ју Ла за ре вог 
оре де ље ња за Цар ство не бе ско. У јед ном аме рич ком ли сту 1836. 
го ди не об ја вљен је зна ме ни ти при каз че твр те књи ге Ву ко ве збир ке 
у ко јем Лу из ван Ја коб ис ти че да је обе леж је срп ске ли ри ке ве се ло 
осе ћа ње жи во та и да се оне раз ли ку ју од се вер њач ке на род не по е
зи је пу не мра ка. О ве се ло сти на ших на род них пе са ма Лу из ван 
Ја коб ће ре ћи: „Основ ни еле ме нат срп ске по е зи је – ве дри на ја сна и 
про зрач на као што је пла вет ни ло ју жњач ког не ба”.2 Она го во ри и 

* На род на по сло ви ца из око ли не Пе ћи
1 А. Миц кје вич, О срп ској на род ној по е зи ји, у пре во ду С. Су бо ти на, Це

ти ње 1955, 151. 
2 Те ре за Ал бер ти на Луј за фон Ја коб (Талвј, Тал фи), Вук Сте фа но вић 

Ка ра џић, На род не срп ске пје сме, IV (1836), у: Све то зар Ко ље вић, Ка по е ти ци 
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о ети ци јед ног ма лог на ро да са Бал ка на и ка же да ће чи та лац, Евро
пља нин, у су сре ту са овим пе сма ма мо ра ти да „усво ји јед но друк
чи је ме ри ло о ис прав ном и не ис прав ном”.3 Алек сан дар Сер ге је вич 
Пу шкин пре во дио је срп ске на род не пе сме, „Ха са на ги ни цу” и „Бог 
ни ком ду жан не оста је”, док је Бје лин ски ис ти цао ле по ту и уз ви
ше ност ко сов ских пе са ма.

У усме ном ка зи ва њу Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је ин кор по ри
ран је чи тав ду хов ни жи вот ово га ет но са. Те шки усло ви жи во та 
кроз исто ри ју ни су мо гли бит ни је да ути чу на оно што се ве ко ви ма 
пре но си ло с ко ле на на ко ле но. У то ме се кри ју нај ду бљи сло је ви 
ко лек тив не све сти, као нај ја ча сна га ко ју ни је мо гло да на гри зе вре
ме. Два исто риј ска до га ђа ја бит но су ути ца ла на жи вот Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји а то су Ко сов ска бит ка и се о ба под Ар се ни јем 
Чар но је ви ћем. Овим до га ђа ји ма тре ба ло би до да ти и два свет ска 
ра та у XX ве ку, као и бом бар до ва ње Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла
ви је 1999. го ди не. Ве се лин Чај ка но вић ка же ка ко код свих на ро да 
по сто је до га ђа ји ко ји су озна че ни као по след ња вре ме на или смак 
све та. У све сти срп ског на ро да то је био Ко сов ски бој, ка да се сло
ми ло сред њо ве ков но срп ско цар ство. Нај бо ља сли ка те шког вре ме
на по сле Ко сов ског бо ја су за пи си мо на ха на зи ди на ма раз ру ше них 
ма на сти ра (Инок Иса и ја, XIV век: И не бе ја ше кне за, ни во ђе/ ни 
на став ни ка ме ђу љу ди ма/ ни из ба ви о ца/ ни спа си о ца; Пре пи си вач 
Ди оп тре, XIV век: О ко ли ка ту га бе ше по зе мљи/ за кне за Ла за ра 
до ба; Поп Иван, XIV век: Да је зна но сва ко ме/ Ко ли ка ту га бе ше 
по зе мљи/ ка да би уби јен кнез; Па три јарх Да ни ло, по сле 1396: Бо ља 
ми би по хвал на смрт/ не го ли са по ру гом жи вот; Ср бин из Сред
њег по ду на вља, XV век: Но ни ко га не би ко ји те ши; Поп Пе тар, 
XVI век: Ако је не што и по гре шно/ ви ко ји чи та те ис пра вљај те/ 
јер бе ше зла хар ти ја/ и бе ше та да зло вре ме/ и на си ље/ бра ћо!; 
Иса и ја Ра ча нин, дру га по ло ви на XVII ве ка: Мно ги ма/ ми слим/ крај 
све та че би ти/ И ме ни са мом; Ано ним ни за пи си вач, XV век: Не ма 
ле ба). По сле Ко сов ске бит ке у све сти на ро да оста ла је по тре ба за 
об на вља њем „рај ског вре ме на” пре Ко сов ске бит ке. Стал на по тре
ба за вра ћа њем у „рај ско вре ме” је пси хо ло шки от клон од све га 
што уру ша ва ко лек тив и до сто јан ство жи во та.

Жи вот Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји по сле се о бе под Ар се ни
јем Ча р но је ви ћем 1690. го ди не био је вр ло те жак. У рав ни чар ске 

на род ног пе сни штва, Про све та, Бе о град 1982, 190–213. (The re se Al ber ti ne Lu i se 
von Ja kob, Art. IV.1. Na rod ne srp ske pje sme, iz dao Wuk Stef. Ka ra djic..., Vol. IV. 
Vi enna, 1833, The North Ame ri can Re vi ew, XLVI II (1836)).

3 Те ре за Ал бер ти на, Луј за фон Ја коб, „Вук Сте фа но вић Ка ра џић, На род не 
срп ске пје сме”, IV, (1836), у: Све то зар Ко ље вић, Ка по е ти ци на род ног пе сни штва, 
Про све та, Бе о град 1982, 195.
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и плод не кра је ве Ста ре Ср би је спу стио се ал бан ски жи ваљ. С јед не 
стра не тур ски зу лу ми, с дру ге на је зда ал бан ског ста нов ни штва, 
учи ни ли су да је на род мо рао да тра жи спас у ко лек тив ном на сле ђу 
пре да ка. Дух сто и ци зма и тр пе љи во сти био је је ди ни на чин да се 
очу ва иден ти тет, а то је по себ но по мо гла раз ви је на об ред нооби
чај на прак са, ко ја је би ла је ди ни чу вар иден ти те та. 

У бо га то усме но на сле ђе Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је на уч на 
јав ност у XIX ве ку ни је има ла увид. Си сте мат ски рад на са ку пља њу 
на род них умо тво ри на за по чео је Вук Сте фа но вић Ка ра џић, али 
он ни је об и шао те ри то ри ју Ста ре Ср би је. За хва љу ју ћи све ште ни
ци ма, учи те љи ма, пу то пи сци ма и стра ним ди пло ма та ма, усме но 
кул тур но на сле ђе са ове те ри то ри је по ла ко је на ла зи ло пут до на
уч них кру го ва. Под ути ца јем ве ли ких си ла Тур ска је у дру гој по
ло ви ни XIX ве ка одо бри ла отва ра ње кон зу ла та, та ко да је од ве
ли ког зна ча ја за срп ски на род био до ла зак ру ског кон зу ла Ива на 
Сте па но ви ча Ја стре бо ва. Жи ве ћи у ам би јен ту где је срп ски жи ваљ, 
пре ко об ред нооби чај не прак се, са ја ким пра во слав ним обе леж јем, 
чу вао свој иден ти тет, оду ше вио се ду хов ним бо гат ством Ср ба по
хра ње ним у усме ном ка зи ва њу. Иван Сте па но вич Ја стре бов у Пе
тро гра ду ће об ја ви ти књи гу Оби ча ји и пе сме Ср ба у Тур ској4 ко ја 
ће „под ста ћи мно ге на уч ни ке, на ше и стра не, да се по за ба ве из у
ча ва њем на род ног бла га из ових кра је ва”.5

У је ди ном гла си лу на срп ском је зи ку у та да шњој Тур ској, 
Ца ри град ском гла сни ку,6 све ште ни ци и учи те љи об ја вљи ва ће за
пи се на род них умо тво ри на Ср ба, док ће све ште ник Де на Де бељ
ко вић, за тим Ми о драг Ва си ље вић, се стре Јан ко вић и дру ги по сле
ни ци на у ке и кул ту ре на ста ви ти да бе ле же усме но на сле ђе са ове 
те ри то ри је. У дру гој по ло ви ни XX ве ка са ку пља ње гра ђе на ста ви ће 
проф. др Вла ди мир Бо ван7 са сту ден ти ма срп ског је зи ка и књи жев
но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у При шти ни (са да са при вре ме ним 
се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци), ко ји су ујед но и по след њи за
пи си са ове те ри то ри је. 

4 Иванъ Сте па но вичъ Ястре бовъ, Обычаи и ֲьсни ֳу рец кихъ сер бовъ, С. 
Пе тер бургъ 1886.

5 Вла ди мир Бо ван, Ја стре бов у При зре ну, ДД „Гра фи ка”, При зрен 241.
6 На Све тог Са ву 1895. го ди не у Ца ри гра ду је иза шао Ца ри град ски гла сник, 

пр ви лист на срп ском је зи ку у та да шњој Тур ској. Из ла зио је 14 го ди на. Био је то 
за оно вре ме мо де ран лист у ко јем је об ја вљи ва на вр ло бо га та гра ђа за ет ноп си
хо ло шки про фил срп ског на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји с кра ја XIX и по чет ком 
XX ве ка. У ње му је нај ви ше лир ских на род них пе са ма: об ред не (ко ле дар ске, во
ди чар ске, ра ни лач ке, ла за рич ке, на Цве ти, ве лиг дан ске (вас кр шње), ђур ђев ске, 
спа сов ске, кр сто но шке); оби чај не (сва тов ске, слав ске); вер ске; по сле нич ке; чо
бан ске; љу бав не; по ро дич не; ро до љу би ве; али су ту и еп ске пе сме; при по вет ке; 
го вор не тво ре ви не (по сло ви це и из ре ке, за го нет ке и бро ја ни це).

7 Вла ди мир Бо ван, Срп ске на род не пе сме са Ко со ва и Ме то хи је, Је дин ство, 
При шти на 1977.
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У на род ном ства ра ла штву Ста ре Ср би је до ми ни ра злат на бо ја, 
као и сим бо ли ко ји су у на род ној тра ди ци ји ве за ни за уз ви ше не 
ка те го ри је и ве за ност за дом: бе ло жи то, бе ло лој зе, бел бо си љак, 
бе ла цр ква, бе ла по га ча, пре бе ла пше ни ца, злат но пе ро, ср ме ни 
сто ло ви, злат на ја бу ка, со фра по зла ће на, злат не ча ше и сре бр не, 
зла тан ју нак... У усме ном на сле ђу Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је 
мар ки ра на су она ме ста ко ја су би ла од ве ли ке ва жно сти за жи вот 
ко лек ти ва и ко ја су упу ћи ва ла на са бор ност. Са крал ни објек ти, као 
ме сто оку пља ња и са бор но сти, има ли су до ми нант но ме сто као 
што су цр кве и ма на сти ри, по пут Де ча на или Гра ча ни це. На род је 
пе вао пе сме о зи да њу ма на сти ра Де ча ни, али је пе вао и о ма на сти
ру Гра ча ни ца. По ред ма на сти ра, ко ји су би ли ме ста са бо ро ва ња, 
у тек сту лир ских пе са ма до ми ни ра ју син таг ме му шка де чи ца, чар
не очи, ли је па де вој ка, ср мен је лек, ви со ки чар да ци ко је су чу ва ле 
жи вот ну ра дост, као су штин ско по и ма ња све та у је зич ком ко ду 
уста ље не на род не фор му ле. Ови сим бо ли у кри зним тре ну ци ма 
има ли су ис це ли тељ ску моћ, јер се пре ко пе ва ња пе са ма ула зи ло 
у пре де ле ко ји су би ли ис ко рак из вре ме на и бар на тре ну так от кла
ња ли мен тал ну те ско бу. На тај на чин ус по ста вља на је ко му ни ка
ци ја са пре ци ма, па је угро же на ин ди ви дуа, као и цео ко лек тив, 
има ла осе ћај да сре ћа и пат ња ни су са мо свој ство од ре ђе ног тре
нут ка и од ре ђе не лич но сти већ су при сут ни, ка ко ка же Ве ли мир 
По по вић, ка ко у мо јим при ја те љи ма та ко и у не при ја те љи ма, 
ка ко ме ђу бо го ви ма та ко и ме ђу љу ди ма.8

За пи си на род них пе са ма са Ко со ва и Ме то хи је су ве о ма зна
чај ни јер у њи ма на ла зи мо нај ста ри ји слој пе ва ња ко ји чи не ми
то ло шке пе сме. Рет ки су на ро ди ко ји има ју ми то ло шке пе сме о 
ко смич кој свад би, ко је пе ва ју о уре ђе њу Ко смо са. Тај слој пе ва ња 
го во ри о древ но сти јед но га на ро да, а на та ло же но ис ку ство о ви тал
но сти ко ја је, ка ко се по ка за ло, спа со но сна у кри зним вре ме ни ма. 
Ар хе тип ске на сла ге при ла го ђа ва ле су се у од но су на исто риј ске 
при ли ке и ути ца ле на не го ва ње сто и ци зма и су пр от ста вља ње злу. 
Упра во су ти сло је ви ко лек тив не све сти вр ло ва жни обра сци ко ји 
су, ка ко на во ди Ерих Ној ман, „бит ни са став ни део ми то ло ги је”.9 
Оно што се по ка за ло у ет ноп си хо ло ги ји мно гих на ро да, а по себ но 
Ср ба, то је да се у кри зним вре ме ни ма про бу де, ка ко на во ди Бо јан 
Јо ва но вић, „са др жа ји ду хов не кул ту ре; ми то ло ги је, ре ли ги је, об ред
не прак се и фол клор ног ства ра ла штва”.10 Упра во се на те ри то ри ји 
Ко со ва и Ме то хи је као ис це ли тељ ска моћ по ка зао онај слој у све сти 

8 Ве ли мир По по вић у: Ет ноп си хо ло ги ја да нас, при ре дио Бо јан Јо ва но вић, 
Дом кул ту ре Сту дент ски град, Бе о град 1991, 64.

9 Ерих Ној ман, Исто риј ско по ре кло све сти, Про све та, Бе о град 1994, 7.
10 Бо јан Јо ва но вић, Нав. де ло, 10.
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на ро да ко ји је био део об ред нооби чај не прак се и ко лек тив ног пам
ће ња јер је ко лек тив но пам ће ње ма ни фе ста ци ја не пр о ла зних вред
но сти ко је су одо ле ле вре ме ну. Оби ча ји су на овој те ри то ри ји очу
ва ни, упр кос те шким зу лу ми ма, јер је на тај на чин на род пра вио 
пси хо ло шки от клон од све га оно га што је мо гло да уру ши сми сао 
жи во та, а по себ но ра дост ко ја је иси ја ва ла упра во из тек сто ва на
род них умо тво ри на.11 У те шким вре ме нима до ла зи ло је до ожи
вља ва ња про ве ре них вред но сти па три јар хал ног жи во та. У тек сту 
пе са ма чу ва на је жи вот на ра дост ко ја је би ла и те ка ко ва жна за 
очу ва ње сми сла ко ји је био мен тал на од бра на од све га што је мо гло 
да угро зи би ће на ро да. Древ на ма три ца усме ног ка зи ва ња са др жа
ва ла је упра во оне сим бо ле ко ји су си но ним све тло сти и ра до сног 
до жи вља ја све та, а по себ но они сти хо ви у ко ји ма је пре по зна та 
са бо р ност, ко ја је би ла ја ко упо ри ште и на чин одо ле ва ња злу. Сти
хо ви да но си мо бе ле цр кве; што се бе ли та мо до ле; ве че ра ле пре
бе лу по га чу; ско ви ме не ју на ка од зла та; до ле те злат на ја бу ка, 
ко ји су се уз од ре ђе ну ме ло ди ју пе ва ли у кон крет ним при ли ка ма, 
би ли су от клон од све га оно га што је пре ти ло да уру ши иден ти тет. 
Ка ко је лир ска на род на пе сма нај ма ње би ла под ло жна про ме на ма 
и не ста ја њу, јер је би ла део об ред них и оби чај них про це са, она је 
би ла ис ко рак из вре ме на и је дан од на чи на очу ва ња из вор не ра до сти 
жи во та. Бо га то усме но на сле ђе Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је при мер 
је на ко ји на чин ве за ње за тра ди ци о нал но на сле ђе мо же би ти ори
јен тир у те шким вре ме ни ма, по себ но у вре ме ни ма по ку ша ја пре
кра ја ња гра ни ца. Из ве сно „са кри ва ње” у тра ди ци о нал не вред но
сти по ка за ло се као ле ко ви то, јер у чо ве ку бу ди осе ћај кон так та 
са пре ци ма, а по себ но осе ћај до сто јан ства ка ко по је дин ца та ко и 
ко лек ти ва. 

Сна гу тра ди ци о нал не кул ту ре у кон тек сту но вих де ша ва ња 
по твр ди ли су и до га ђа ји по сле бом бар до ва ња Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је 1999. го ди не и до ла ска „ми ров них сна га”. Је дан део 
срп ског жи вља остао је на ве ков ним ог њи шти ма, стал но стра ху
ју ћи од но вих зу лу ма ал бан ских екс тре ми ста, али и од не по зна тог.

У ат мос фе ри стра ха и ду хов не те ско бе од јед ном су ожи ве ле 
про ве ре не тра ди ци о нал не вред но сти ко је су пре жи ве ле. Срп ско 
ста нов ни штво је про те ра но из град ских сре ди на, та ко да је у оним 

11 У усме ном на сле ђу Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је жи ве ле су сле де ће вр сте 
ли ри ке: об ред не, оби чај не, по сле нич ке, вер ске, љу бав не, по ро дич не, ко ле дар ске, 
ка ли нар ске, бо жић не, ву чар ске, во ди чар ске, јо вањ ске, по клад не, ра ни лач ке, ла
за рич ке, ђур ђев ске, ве лиг дан ске, је ре ми је, мар ков дан ске, илин дан ске, тро и чин
дан ске, до дол ске, кр сто но шке, сва тов ске, здра ви це, ту жба ли це, по сле нич ке, при 
бра њу ко при ве, пла сти лаћ ке, ко пач ке, же те лач ке, вр шид бе не, па стир ске, пе сме 
ба чи ца, прељ ске, тер зиј ске, при ро је њу пче ла, ми то ло шке, хри шћан ске, о од но си
ма у по ро ди ци, успа ван ке, о ши ша њу де те та, де чи је пе сме, вој нич ке, пе чал бар ске.
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се ли ма, где је још увек би ло Ср ба, ожи вља ва ње оби чај не прак се 
би ло пси хо ло шко уто чи ште у функ ци ји вра ћа ња у „рај ско вре ме”. 
По ка за ло се да је са би ра ње око оста та ка древ не кул ту ре је дан од 
на чи на да се са вла да исто риј ски тре ну так у ко ме ко лек ти ву пре ти 
опа сност, та ко да су оби ча ји (свад ба, Бо жић, сла ва, Ус крс) би ли 
ва жан мо ме нат у жи во ту угро же не ет ноп си хо ло шке за јед ни це.

У об ред нооби чај ној прак си ко ја је са чу ва на кроз вре ме са
чу ва ни су ми то ло шки сло је ви ко лек тив не све сти као ва жан на чин 
од бра не. То је упра во онај нај ви тал ни ји слој не све сног, ко ји би тре
ба ло са чу ва ти од свих по ку ша ја да се из ко лек ти ва из бри шу ар хе
тип ске на сла ге вре ме на, од но сно ово су ори јен ти ри ко ји би тре ба ло 
да нас под се те да ни смо „ми то ман ски на род”, да је ко лек тив но пам
ће ње чу вар иден ти те та, да мит ни је из ми шље на при ча већ бо гат
ство ко лек тив ног на сле ђа ко је го во ри о ста ри ни јед ног на ро да. 
По ку ша ји да се на ро ду из ко лек тив не све сти из ме сти свест о древ
ним ми то ви ма је пре ки да ње вер ти ка ле пре ко ко је се не гу је дух 
сто и ци зма и на да у оп ста нак. Ово би тре ба ло да бу ду по ла зи шта 
у од бра ни оно га што, ни ма ло слу чај но, бри са њем ко лек тив ног пам
ће ња по ста је на чин уни жа ва ња чо ве ко вог до сто јан ства. Не го ва ње 
тра ди ци о нал них вред но сти на при ме ру Ср ба са Ко со ва и Ме то хи
је, упр кос свим не во ља ма и по ку ша ји ма оти ма ња ве ков не те ри то
ри је, при мер је да, и у не мо гу ћим усло ви ма, по сто ји тач ка ослон ца 
ко ја ни је у спо ља шњем све ту, већ у ду бо ким сло је ви ма ко лек тив
ног ис ку ства. Из тог раз ло га, чи та ње код них сло је ва сло вен ске 
кул ту ре срп ског жи вља на Ко со ву и Ме то хи ји тре ба ло би да по слу
жи у очу ва њу оно га што нам као на ро ду при па да као и по ку ша
ји ма „про ме не све сти” ко ја би би ла по губ на за бу дућ ност не са мо 
Ко со ва ца већ срп ског на ро да, ма где се он на ла зио. 

Ка ко је на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је пот пу но про ме ње на 
де мо граф ска кар та на ште ту срп ског жи вља, про ме на то по ни ма, 
стал ни при ти сци за исе ља ва ње као и не мо гућ ност кре та ња, учи
ни ли су да се на род кон цен три ше и ор га ни зу је жи вот у се о ској 
сре ди ни. Ор га ни зо ва ње жи во та, упр кос стал ним при ти сци ма, до каз 
је да је на род ипак остао на тра гу сво јих пре да ка, да је спре ман да 
оста не до кра ја, али уз осе ћа ње до сто јан стве ног жи во та и чу ва ња 
је зи ка, кул ту ре, од но сно свог иден ти те та. По дроб ним чи та њем 
бо га тог ду хов ног на сле ђа мо гли би смо да об но ви мо основ не етич ке 
вред но сти ко је су пре жи ве ле вре ме, ко је су одо ле ле сва ком по ку
ша ју оти ма ња на ше ве ков не те ри то ри је, где се кнез Ла зар одав но 
опре де лио за све нас. На шој ге не ра ци ји оста ло је да бу де до стој на 
сво јих пре да ка, да не при ста је на на мет ну та ре ше ња и да на по чет
ку XXI ве ка жи ви с тим да је Ко со во и Ме то хи ја и да ље нај ску пља 
срп ска реч. 
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Прилог

За пис Ан дри ја не Ђу рић, сту дент ки ње Ка те дре за срп ску књи
жев ност и је зик Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди
штем у Ко сов ској Ми тро ви ци.

Осо ја не. Ка зу је Мир ја на Ђу рић.
Бо жић
Уо чи Бо жи ћа би се спре ма ла пи та, ку пус. Бад њак се ста ви 

у оџак ко има, тад су оџак ве ћи ном има ли. И да го ри по ред оџа ка, 
и ста виш све на онај бад њак ова ко исе чен и при ђеш, пре кр стиш се, 
ста ве у уста, при ла зи сва ко и та ко по љу би и уве че и ују тру. Уве че 
кад ула зе да се љу би бад њак и да се то узи ма, пр во има ба чи ца или 
ме ша ји ца ко ја је жен ско, да ба ци жи то на њи. Они ула зе и ка жу: 
До бро ве че, и ба ца пше ни цу на њих. Они уђу по љу бе и из мак ну се. 
Ују тру исто кад ула зе до не су ју шун ке. И он да ту ре ру ка ви цу на 
ру ку, не да не маш па го лом ру ком да так неш жи то. Ру ка ви цом и 
си паш, пр скаш их са жи том, пу на ти је ку ћа пше ни це. Пр ска по 
јед ну ша ку, по три пут пр сне и та ко сви ма. И дру ги по ла зни ци ко 
би до ла зи ли, та ко би исто. А сад не, сла бо. Спре ма ла се пи та са 
ку пу сом, ку пус и па суљ. Нај пре се уно си сла ма, па се ста ви со вра 
па се се ди. Та ко се че не ло, али пре се за вр ши код бад ња ка да се 
по љу би и узме то, па по сле све. 

За Бад њи дан зна се, кољe се пра се, зо ве се још и гу цин дан. 
Ују тру ра но се ди жу де ца да по ла зе, и пр во га про ла зни ка да ру јеш 
га са да рем, а они дру ги ако имаш, имаш, ако не, ко лач, ни шта дру
го. Све су му шки по ла зни ци, да се ра ђа ју му шка де ца у ку ћу та ко се 
гле да ло ра ни је. Уве че се уно си ла сла ма, је два че ка ју де ца да за тру 
јед ну стра ну. Ко ја је ста ри ја же на она иде и кво че и про сти ре сла
му, а она де ца до ва те се јед но за дру го, и кво чу то бош као пи ли ћи. 
И на три ме сте чуч неш, сед неш, то бош ва биш пи ли ће. Та ко ти је 
то би ло, а сад се про ме ни ло. Пре је у ку ћи би ла зе мља, па про стри 
и де ца је два че ка ју пре ко це лог Бо жи ћа на ту сла му игра ју се. Сла ма 
се ди три да. И оби чај је да се не скла ња. Ко има ста ви не ку по ња ву, 
ко не ма се ди на сла му. За Бад ње ве че се је де на сла му. Би ле оне окру
гле со вре, и ту риш со вру на сла му. Где је ко се део то ве че и ју тре 
дан тре ба да се ру ча и ве че ра. А сад ма ло по ма ло, гу бе се оби ча ји. 
Ко ме је би ло до пе сме пе вао је, ко је био жа ло стан не. Ни су по
сто ја ле од ре ђе не пе сме, ко ју знаш ту пе ваш. Ми смо пе ва ли:

Иде Бо жић Ба та,
но си ки ту зла та,

отвор те му де ца вра та,
он но си пу ну вре ћу,

да раз де ли на ма сре ћу.
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По да ци о ка зи ва чу:

Мир ја на Ђу рић ро ђе на је 20. 10. 
1923. го ди не. Пре уда је пре зи ва ла се 
Шкр кић. Жи ве ла је у се лу Кр њи но, не
да ле ко од Осо ја на. Уда ла се за Ђу ру Ђу
ри ћа из Осо ја на. Има два си на и две 
ћер ке, као и мно го број не уну чи ће. Ни је 
има ла мо гућ но сти и за то ни је за вр ши ла 
шко лу. Из у зет на до ма ћи ца, већ у го ди на
ма, а ипак све ра ди са ма и при том ка же 
да јој ни је те шко. Оби ча је до бро по зна је 
и по шту је их. При ча о њи ма и ка же да 
јој је жао што им љу ди да нас по све ћу ју 
све ма ње па жње. Ка же да, ако ова ко на

ста ви мо, кроз ко ју го ди ну не ће мо има ти ни је дан оби чај. Ка же да не 
зна пу но пе са ма, али за то зна сва ки оби чај.

За пис Ане Ми хај ло вић, сту дент ки ње срп ске књи жев но сти и 
је зи ка Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у 
Ко сов ској Ми тро ви ци.

Се ло До лац код Кли не
У Ме то хи ји се на ла зи се ло До лац ко је нам се ис пр ва чи ни да 

је се ло као и сва ко дру го. За се лак по ред Кли не, на бр до ви том зе
мљи шту са ку ћа ма ра штр ка ним уз дуж глав ног пу та. Под но се ла 
про ти че ре чи ца ко ју су љу ди јед но став но зва ли – По ток. Пре ма 
по пи си ма од 1948. до 1991. го ди не, у се лу је у про се ку би ло од 370 
до 590 гла ва. Про це њу је се да је до 1999. го ди не у се лу оста ло је два 
200 љу ди. Не ка да чи сто срп ско се ло, да нас има ал бан ску ет нич ку 
ве ћи ну са тек не ко ли ко Ср ба по врат ни ка, углав ном ста ри јих љу ди. 
За раз ли ку од не ка да пу них ку ћа, са да у је два де се так ку ћа жи ви по 
је дан или два чла на. До лац окру жу ју се ла ко ја су та ко ђе не ка да 
би ла срп ска: Др сник, Греб ник, Цу ца је, Зај мо во, Пр љи на, и јед но 
ко је је од у век ве ћин ски би ло ал бан ско, Игла ре во. Ве ћи на ста нов
ни ка Дол ца су до 1999. го ди не би ли пра во слав ци, са мо су две 
по ро ди це би ле ка то лич ке ве ро и спо ве сти. Нај по зна ти је по ро ди це 
у се лу су би ле ку ће Ар си ћа, Шар ко ви ћа, Ба ци ћа, Ра ји ћа и Ми ло ви
ћа. Нај че шће сла ве у се лу су би ле: Све ти Ни ко ла, Све ти Ар хан гел, 
Све ти Ђор ђе, Све ти Јо ван, Све ти Лу ка, Све та Пет ка и Ми тров дан. 
Сви ко ји сла ве Све ту Пет ку су оти шли из се ла, па се да нас Све та 
Пет ка ви ше не сла ви.
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Је ли ца Пе тро вић ка зи ва ла нам је о по сле нич ким пе сма ма.
Уве че се до го во ри мо ко иде на њи ву, а ко оста је ку ћи. Ку ћи 

оста је мај ка оба ве зно, и оста не још не ко да јој по ма же, а оста ли 
иду да ра де. Сто ку на хра ни мо, сви ње за тво ри мо и не пу шта мо 
их, а ов це и кра ве чу ва тај ко оста не да по ма же мај ци. Мај ка је 
оста ја ла да би нам сви ма до не ла ру чак. Ра но из ју тра се иде на 
њи ву, да би се по че ло по хла до ви ни. 

Јед ном смо има ли петн’ест рад ни ка кад смо ишли у пше ни цу, 
сун це пре ко да на пр жи, ве ли ка је вру ћи на, ни ру чак ни је био сла дак 
као што увек бу де по сле ве ли ког по сла. Ал’ пе ва ло се без об зи ра 
што смо би ли умо р ни, сед не мо у хла до ви ну, по сма тра мо по ље и 
пе ва мо:

Је чам же ла Ко сов ка де вој ка
Је чам же ла мај чи це 

Јеч му го во ри ла
Је чам жи то се ме пле ме ни то
Ја те же ла, а ја те не је ла…

По да ци о ка зи ва чу:
Је ли ца Пе тр о вић 1949, ро ђе на Ар сић. Див на и рас пе ва на же на, 

го ди не јој не пред ста вља ју про блем да пе ва, сме је се, ужи ва и ра
ду је се но вом да ну. По ха ђа ла је шко лу у При зре ну, а и учи ла је му
зич ку шко лу, из че га се ви ди ње на љу бав пре ма пе сма ма и пе ва њу. 
Искре но се об ра ду је сва ком го сту, до че ка га и ис пра ти са пу но 
го сто прим ства.
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Жи во јин Ра ко че вић

ПОДЕЛАИРЕЧНИКНЕРАЗУМЕВАЊА

Основ ни са вре ме ни тер ми ни, по ја ве и фе но ме ни у жи во ту на 
Ко со ву и Ме то хи ји ве ћи ном су на ста ли као по сле ди ца де ло ва ња 
не ко ли ко основ них про це са: кон сти ту и са ња ге та у срп ском дру
штве ном жи во ту, до ми на ци је ал бан ске ет но кра ти је у ко јој жи ве 
изо ло ва не срп ске за јед ни це (ен кла ве) и про па сти си сте ма ме ђу на
род не за јед ни це у за шти ти основ них љу ских пра ва и при ме ни 
за ко на. На мет ну та изо ла ци ја, не ра зу мљи ва ди на ми ка ге та, нео ро
ман ти зам Ал ба на ца, ин те ре си ве ли ких си ла, иде о ло шко на сле ђе, 
не зна ње, еп ске пре пре ке, по ли тич ка ко рект ност и је зич ка дис кри
ми на ци ја про из ве ли су но ву или пре о бли ко ва ли ста ру те р ми но ло
ги ју ко ја је ушла у на шу са вре ме ну ко му ни ка ци ју. Тра же ње зна
ко ва, сим бо ла и тер ми на ко ји би тре ба ло да омо гу ће ви ше стру ко 
и раз ли чи то ту ма че ње јед не исти не на раз ли чи тим и су ко бље ним 
стра на ма из гра ди ло је не ку вр сту реч ни ка не ра зу ме ва ња. Срп ски 
дру штве ни жи вот, кул тур на и на уч на јав ност, као и по ли тич ки 
спек тар су о чен са ви ше сми сле но шћу, ин те ре си ма, бр зом про ме ном 
и му та ци јом те но ве ре ал но сти у осно ви су при мо рани да кон зу ми
ра ју та кву вр сту не и сти не ко ја, де ли мич но, у се би но си и при ста
ја ње на мо гу ће фа тал не по сле ди це. Овај при лог је са чи њен од де
ло ва тек сто ва ко ји су, об ра ђу ју ћи раз ли чи те те ме, де фи ни са ли и 
ре ги стр о ва ли но ви реч ник и је зик не ра зу ме ва ња гра ђен да, из ме
ђу оста лог, ус по ста ви но ве по де ле и одво је но сти у но вим на сил но 
кон сти ту и са ним ен ти те ти ма.

Подела

Иде ја о по де ли Ко со ва тра је от при ли ке ко ли ко и кон фликт, по
сто ји као ре ше ње, као ну жда кад се ни шта дру го не мо же до би ти, 
као ко нач но раз два ја ње Ср ба и Ал ба на ца, као праг ма тич но и ре ал но 
ре ше ње, као те рет ко ји ни ко не ма хра бро сти да увр сти у свој про грам. 
Она се ја вља у те шким мо мен ти ма као не ка кав из лаз за ко ји ни ко 
не зна ка ко из гле да и ко и ка да тре ба да пла ти це ну ње не при ме не.

По ли ти ча ри ко ји ми сле да ће се о ба пре ма се ве ру осна жи ти 
Ко сов ску Ми тро ви цу и по пра ви ти ет нич ку „крв ну сли ку” грд но 
гре ше, јер јед ном по кре ну ти љу ди са ју га не ће и не мо гу оста ти 
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код сво јих 35.000 су на род ни ка на се ве ру. Не ће се за др жа ти чак ни 
у Ра шки (бли зу је гра ни це), из бе га ва ће и Кра ље во, они бе же што 
да ље – пре ма Бе о гра ду или за па ду. Та ко ће се вер Ко со ва за у век 
из гу би ти за ле ђе, уни вер зи тет сту ден те, бол ни ца па ци јен те, тр го
ви на ка квета кве по сло ве... По ста ће „сле по цре во” где су је ди но 
кри ми нал ци спо соб ни да не што раз ме не.

План се са сто ји од са мо три по те за: иза зи ва ња те ро ри стич ког 
на па да у ком би стра дао ве ли ки број Ср ба; ре ак ци је Бе о гра да и ула
ска срп ске вој ске до ре ке Ибар и на кра ју – му ње ви тог ет нич ког 
чи шће ња Ср ба ју жно од Ибра и уни шта ва ња свих спо ме ни ка срп
ске ду хов но сти и кул ту ре.

Уло га Кфо ра и НА ТО, у за шти ти Ср ба на КиМ, ни ка да до кра
ја ни је де фи ни са на. За то се, као и 17. мар та 2004, мо же оче ки ва ти 
пот пу на рав но ду шност.

Упр кос сиг на ли ма да ће НА ТО шти ти ти срп ске цр кве и ма на
сти ре, то се не ће до го ди ти, јер са мо пот пу но ра за ра ње мо же укло
ни ти „ми ну” из те ме ља ал бан ске на ци је. За срп ска ге та они би отво
ри ли ко ри до ре за из ла зак са КиМ.

По де ла Ко со ва за сно ва на на стра сти те ри то ри ја ли зма и цр та
ња гра ни ца нај го ре је од свих ре ше ња, јер ће Ко со во пр ви пут оста
ти без Ср ба, а ду хов ни, кул ту ро ло шки и на ци о нал ни кон текст без 
основ них и кон сти ту тив них сим бо ла.

Чак ни у том слу ча ју раз два ја ње Ср ба и Ал ба на ца ни је мо гу ће. 
Анар хич на тво ре ви на на но вим срп ским гра ни ца ма опет ће пра
ви ти про бле ме слич не да на шњим. Дру ги сце на рио је да За јед ни ца 
срп ских оп шти на и ње на пра ва по ко сов ским за ко ни ма бу ду пред
ста вље на као не ка вр ста по де ле и уступ ка Ср би ма, да се до пу сти 
убр за но ме ко „цу ре ње” Ср ба ју жно од Ибра.

Кључ но је пи та ње: шта се гу би, а шта до би ја по де лом?
СР БИ ЈА – ДО БИ ЈА – ма кар не што од те ри то ри је и вар љи ву 

мо гућ ност да мо жда при по ји Ре пу бли ку Срп ску. Отва ра пут ка 
Европ ској унији и ски да те рет Ко со ва, рас ки да са „ми то ло ги јом”, 
окре ће се се би и при хва та ре ал ност. ГУ БИ – Пре да је сво јих 80.000 
Ср ба, оста вља нај ва жни је све ти ње, кул тур но на сле ђе, сим бо ле 
др жав но сти. При зна је као не за ви сну др жа ву или као део ве ли ке 
Ал ба ни је део сво је тери то ри је ко ји јој при па да по ме ђу на род ном 
пра ву и ко ји као део Ср би је пре по зна ју Ује ди ње не на ци је.

КО СО ВО – ДО БИ ЈА – Ко со во без Ср ба и без по себ них про ви
зи ја за Ср бе ко ји ће не ста ти бр зо ако од мах не оду, мо гућ ност про
ме не исто ри је, мо гућ ност сје ди ње ња са Ал ба ни јом. У бу дућ но сти би 
исти ко рак по но ви ли и у Ма ке до ни ји и ство ри ли ве ли ку Ал ба ни
ју. Нај ве ћи до би так је при зна ње Ср би је а мо жда уз то иде и део те
ри то ри је ко ју Ал бан ци зо ву Пре шев ска до ли на (Бу ја но вац, Пре ше во, 
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Ме две ђа). ГУ БИ – Не то ли ко бе зна ча јан део те ри то ри је на се ве ру 
КиМ, јер би с вре ме ном мо гли да оја ча ју по зи ци ју, руд на и во де на 
бо гат ства, гу би оно ма ло на вод не мул ти ет нич но сти што би им ко
ри сти ло за при јем у Евро пу, јер би оста ли му сли ман ска зе мља ко ја 
је ет нич ки чи ста.

ЗА ПАД – ДО БИ ЈА – Прак тич но ре ше ње без об зи ра на то ко
ли ко муч но, али све бр зо про ђе ако се до бро из ве де. При зна ње Ко
со ва и отва ра ње ње го ве пу не пе р спек ти ве за ЕУ про ши ре ње, за
о кру жу је се не за ви сност Ко со ва и Ср би ја пре ста је да бу де фак тор 
од ко га не што мно го за ви си на Бал ка ну. ГУ БИ – По де ла мо же да се 
про ши ри као мо дел за Бо сну и Хер це го ви ну, Ма ке до ни ју, а Ру си 
би ис ко ри сти ли за Крим, па и та те ри то ри ја по ста је пре се дан. Ко
со во оста је ет нич ки чи сто ал бан ско, иа ко би ре кли да су Ср би на 
то при ста ли. Му сли ман ско Ко со во би би ло те же при хва тљи во за 
зе мље Евр оп ске уни је ко је су осе тљи ви је на му сли ма не.

РУ СИ ЈА – ДО БИ ЈА – Од ли чан пре се дан да тра жи да се исто 
при зна и за Крим са про ви зи ја ма за Дон бас и где њи ма од го ва ра. 
Иде ја мул ти ет нич ког Ко со ва ко нач но про па да. Оправ да ње да пу сте 
Ко со во у Ује ди ње не на ци је, јер их је Ср би ја спо ра зум но при зна ла, 
иа ко то не ће учи ни ти док им се не при зна Крим и не ски ну санк
ци је. Мо гућ ност да се да ље ра ди на одва ја њу Срп ске. ГУ БИ – Ни је 
ја сно шта Ру си ја уоп ште мо же да из гу би на Бал ка ну.

Мит

Ко му ни зам је Ко со во про гла сио за мит и ле ген ду, ве ли ко срп
ске мо де ле вла да ња. Иа ко се у том на ра ти ву, са свим не знат но, про
ма ља гла ва Све то ви да, оно ни је мут на сли ка не раз ви је не ко лек тив
не све сти – на ше са вре ме но зна ње је из ну ђе но!

Ов де се на „мит, за вет, ле ген ду”, мо же на сло ни ти, мо же те 
ру ка ма пи па ти Де ча не, а из хек та ра фре са ка про на ћи са мо ва шу, 
нај бо љу европ ску сли ку оног до ба. Је су ли сли ке Лу вра или зве зде 
оти сну те на плоч ни ку Хо ли ву да ми то ло ги ја или ре ал ност? 

Одав де, из нај цр њег ото ман ског мра ка, фран цу ски ђак, пе сник 
Ми лан Ра кић, ја вља 1906: „За ово су од го вор ни Тур ци, за оно Ал бан
ци”, а од го вор ност сно си и наш „зло чи нач ки не рад”. Ма те ма тич ки 
пре ци зан са ја сним пла ном, ра за пет из ме ђу ве ли ких ин те ре са и 
Ср ба ко ји че ка ју сло бо ду.

Новареалност

Је ди на, ре ла тив но успе шна пре пре ка роп ској де фраг мен та ци ји 
би ло је ис ку ство ре ал ног Ко со ва, а „све што се у тим бр ди ма ра ђа ло, 
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до ла зи ло је на свет са ре флек сом ко сов ске кр ви у по гле ду”, ка же 
Ан дрић за Цр ну Го ру. Да нас је та мо јед ној ели ти крв, од мр жње 
пре ма се би, на очи уда ри ла. Ње гош ни је у пра ву – за ве де ни ко сов
ски ми то ман!

Је ди на ре ал ност на Ко со ву је сте да је тај про је кат про пао и 
да ће се ко лапс не ми нов но до го ди ти, за то За пад не сме да, уну тар 
тог пред сто је ћег ха о са, за др жи би ло ка кав срп ски ине те рес или 
ути цај.

Етнократија

На Ко со ву је ус по ста вље на власт ет но са ко ји је у све струк ту
ре угра дио про јек ци ју ал бан ске сло бо де. Овај кон цепт под ра зу
ме ва при ста ја ње свих оста лих на ту ђу ет нич ку сло бо ду, мен та ли
тет ске по себ но сти, на чин по на ша ња, исто риј ско се ћа ње и по глед 
на свет. У ко сов ској ет но кра ти ји дру ги и дру га чи ји су не при јат ни 
све до ци јед ног си сте ма ко ји је го то во до вр шио ко нач ни об ра чун 
као исто риј ски успех. Ет но кра ти ја до зво ља ва сва ком по је дин цу и 
ин сти ту ци ја ма ко је он пред ста вља ,,кре а тив но” ту ма че ње за ко на, 
по се бан од нос пре ма дру ги ма и за шти ту на ци о нал них ин те ре са на 
сва ком ме сту. Пре ме сец да на то ком по се те Хра му Хри ста Спа са у 
При шти ни, ко сов с ки по ли ца јац је ле ги ти ми сао по се ти о це, а на кон
ста та ци ју да до бро чу ва храм и бри не о њему он је ћу тао јер је за
пра во за ду жен да оне мо гу ћи ула зак Ср би ма у ње га и да спре чи би ло 
ка кву вер ску слу жбу. Иа ко је храм де се ти на ма пу та на па дан, скр на
вљан и ми ни ран. Иа ко не по сто ји ни јед на од лу ка ко ја га овла шћу је 
да обавља свој по сао, он је рев но сни спро во ди тељ ве ћин ског ми шље
ња да се тај храм мо ра ели ми ни са ти и да је опа сност за Ал бан це.

Симулакрумдржавност

Ко со во је ко пи ја ко ја ни ка да ни је има ла свој ори ги нал, и та ко
пи ја се на ла зи у не пре ста ној по тра зи за сво јим сми слом и са др жа јем.

Ал бан ци су из гу би ли сва ку иде ју, сва ки сми сао, сва ки об лик 
др жав но сти на тој те ри то ри ји. У том ме ђу про сто ру ра сте ап сурд 
– че ка се ње го ва екс пло зи ја у љу шту ри без са др жа ја.

Гето

А ге то Ср би на све ово ве ко ви ма од го ва ра ју ре че ни цом: „Њи
хо во је вре ме!” Они се на да ју да ге то на Ша ри мо же би ти ми ни 
др жа ва, да ен к ла ва Ора хо вац са 350 љу ди мо жда по ста не успе шно 
пред у зе ће, да гра ча нич ка за јед ни ца има пра во да бу де ки буц, да 
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се љак у мо рав ском кра ју па зи сво ју де цу и цр кве на свом остр ву... 
Они сви ма, ве ко ви ма го во ре са мо јед но: оста ви те нас на ми ру, у 
на шој ку ћи!

Ства рала ц у овом, услов но го во ре ћи, мо де р ном до бу не ма 
основ ну без бед ност; огра ни че на му је сло бо да кре та ња; ве ћи ном 
ни је при су тан у јав но сти, ка ко у ши рој та ко у ужеструч ној; не ма 
ма те ри јал них сред ста ва или су она, у ње го вој и оп штој пер цеп ци ји, 
не пра вед но рас по ре ђе на; ин сти ту ци је ко је су ра ни је по сто ја ле у 
По кра ји ни су се рас па ле, а не ке са мо фор мал но по сто је; град ска 
пу бли ка и ур ба не сре ди не за њих, осим се вер ног де ла Ко сов ске 
Ми тро ви це, де сет ко ва не су; страх од ет нич ке сти хи је и на чи на 
ње ног пре жи вља ва ња по ста ју мо де ли жи во та и ства ра ња; фе но мен 
то тал ног су ко ба по ти ре ства ра о ца као лич ност и изо лу је га оста
вље ног у ма лој, ге то за јед ни ци.

По вр шна оце на са стра не, че сто ини ци ра на по ли тич ким ста
во ви ма, го во ри да ово ре зул ти ра еви дент ним и дра стич ним па дом 
про дук тив но сти, по е тич ком не де фи ни са но шћу, про вин циј ском 
мар ги на ли за ци јом, не по сто ја њем кон ку рен ци је и жи во та ре њем у 
сен ци бли ста вих умет нич ких оства ре ња срп ског сред њег ве ка. 
Ме ђу тим, упра во та „ре ал ност на те ре ну”, су коб, фе но ме ни кул ту
ро ло шког су да ра све то ва, не моћ и при си ља ва ње на ту ђу, ет нич ку 
и ин сти ту ци о нал ну сло бо ду, стал на угро же ност ма тер њег је зи ка и 
страх од ње го ве упо тре бе, опре де ли ли су ства ра о це пред ста вље не 
у овој књи зи да нај че шће ис пи ту ју: фе но мен сло бо де; од нос дру ги 
(лич ност, етос) – Ја; ути цај на дру штве ни кон текст; умет ност као 
ис ку пље ње лич ног и на ци о нал ног усу да.

Инстантидентитетиуграђивањесрпскогнаслеђа
уопштиалбанскиконтекст

Са вре ме на сред ства ко му ни ка ци је, бр зи на пре но ше ња по ру ка 
у не раз ви је ном дру штве ном кон тек сту до во де до ус по ста вља ња 
ин стант иден ти те та. Не ко ли ко агре сив них кам па ња до ве ло је до ра
ди кал ног за о кре та у јав ном ми шље њу чи је је кул тур но на сле ђе на 
Ко со ву и Ме то хи ји. За хва љу ју ћи та квом при сту пу, за ма ње од 15 
го ди на, тач ни је, од по гр о ма 17. мар та 2004. го ди не, 80% Ал ба на ца 
да нас ће јав но ре ћи да су срп ске цр кве у сред њем ве ку пре о те ли 
Ср би од Ал ба на ца и да је реч о ко сов ском кул тур ном на сле ђу. Аме
рич ки кон цепт ства ра ња др жав не на ци је Ко со ва ра је су штин ски 
од ба чен од ал бан ског на ци о на ли зма, али се ко ри сти у слу ча је ви ма 
ин те гра ци је Ср ба и њи хо вог лак шег кон сти ту и са ња у окви ри ма 
ал банског ет нич ког кон тек ста. Аме рич ки агре сив ни ји пред ло зи 
по пут осни ва ња ко со во ло ги је ни су да ли ве ће ре зул та те.
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Јединствоплеменаиевроатлантскихидеја
животнимоделилихармоничнидуализам

У спи сак не по зна ни ца ула зи и јед на вр ста ду а ли стич ке ха р
мо ни је са ста вље не од пле мен ске све сти и европ ских за ко на. Раз
ви ја ње ова квог на чи на ми шље ња и дво стру ког до но ше ња од лу ка 
уса вр шио је ју го сло вен ски ко му ни зам ко ји је до пу штао да се од лу
ка на ни воу по ро ди це, се ла, пле ме на, ста ра ца, са мо стал но до не се 
и да се по том про сле ди ви шој ин стан ци ко му ни стич ке пар ти је. Овај 
мо дел са да је на Ко со ву раз вио три основ на сег мен та: по дин сти ту
ци је, ин сти ту ци је и на дин сти ту ци је. Пр ви сег мент чи не пле мен ске, 
рат не и кри ми нал не ели те. Дру ги сег мент су ин сти ту ци је, оп шти
не, пар ла мент, суд ство. Тре ћи сег мент су ам ба са де за штит ни це у 
При шти ни. Дру ги ни во је не ка вр ста сла бог ме ди ју ма ко ји мо ра да 
по сто ји, за до во љи фор му и не од лу чу је о ва жним пи та њи ма и пре
но си од лу ке моћ них гру па ци ја пре ма из во ри ма за шти те.

ПроизводњаисламанаКосову,играсасавезницима

Ислам и на ци о на ли зам су две основ не по кре тач ке си ле Ал ба
на ца, што је аме рич ка по ли ти ка без ре зер вно подр жа ва ла ве ру ју ћи 
да ће на ци о на ли зам на из ве стан на чин не у тра ли са ти ислам. Због 
та квог ста ва стра да ла је де мо кра ти ја, иде ја су жи во та, а по том и сви 
ко ји не при па да ју ал бан ском кор пу су. То су би ли пред у сло ви да 
ства ри не по врат но кре ну ка злу.

Оног ча са ка да је аме рич ки ути цај сти дљи во по ру чио Ал бан
ци ма и Ха ши му Та чи ју да мо гу из гу би ти по др шку, овај по то њи је 
с лан ца од ве зао де мо на екс трем ног исла ма. Тек та да је ве ћи на не
у пу ће ног све та ви де ла да је ислам јед на ка си ла као и на ци о на ли
зам, и да обе си ле у нај ве ћој ме ри кон тро ли ше је дан чо век: Ха шим 
Та чи. Са да се ислам ко ри сти у ви ду уце не упра во пре ма Аме ри кан
ци ма. Ислам је део иден ти те та, де лом је фи нан си ран из арап ског 
све та, а при штин ске вла сти су га ра ди ка ли зо ва ле по ста ром ју го
сло вен ском мо де лу. Та да су Ал бан ци на вла сти, су ди је и ту жи о ци, 
у ју го сло вен ске за тво ре сла ли ал бан ске на ци о на ли сте. У њи ма су 
„од шко ло ва ни” они ко ји да нас др же ов да шњи си стем. По истом 
мо де лу са да Ко со во хап си под оп ту жбом за те ро ри зам, за ре гру то
ва ње исла ми ста или по др шку овој гру па ци ји. У јед ној од ак ци ја 
при ве де но је чак три де сет ко сов ских има ма. Они су до би ли сво ју 
шко лу, а При шти на моћ но сред ство за уце ну За па да. Пред Ко со вом 
је спе ци јал ни суд за зло чи не ОВК и вре ме да ислам за вр ши део свог 
по сла. Већ су то ра ди ли у Њу Џер зи ју, Франк фу р ту и на ис точ ним 
ра ти шти ма.
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Српскипотенцијалтрпљења,убрзањеконачногрешења
истраходмогућностидаСрбичекају

Тр пље ње је је ди на реч ко ја свих ових го ди на об у хва та сва ки 
сег мент жи во та на Ко со ву и Ме то хи ји, у њој су са др жа ни сва не
сло бо да, сва ки лич ни и оп шти удес и по ни же ње.

Ср би ма се мо ра од у зе ти мо гућ ност че ка ња. Пр ви пут вре ме 
ра ди за њих, ре ке љу ди бе же са Ко со ва, а да то ни су Ср би. Уну тра
шња по ли тич ка сце на два де сет го ди на је у кр ва вим пре ви ра њи ма, 
што За пад пре ви ше не за ни ма. Нео п ход но је уда љи ти Ср бе јер они 
су по ра же ни и њи хо ва нај ма ња по бе да, ма кар и жи вот на, зна чи да 
се не при ја тељ опо ра вио и да у ко лап су Ко со ва мо же има ти не ка кву 
уло гу. Про паст Ко со ва је, ис кљу чи во, ствар Ко со ва и то им стран ци 
мо ра ју обез бе ди ти.

Репресијанискогинтензитета,разарање
гетосигурности

Уби ства, от ми це, на па ди, ко му ни ка ци ја под прат њом и не пре
ста не ду го го ди шње прет ње, функ ци о нал но су за ме ње ни ин сти ту
ци о нал ном ре пре си јом. По ста вља ње сит них пре пре ка и пре ла зак 
из јед ног кон тек ста (за кон ског, еко ном ског, по литич ког, кул тур ног, 
упо тре бе је зи ка) у дру ги кон текст под ра зу ме ва об ли ке ре пре си је 
ко је, фак тич ки, ни је мо гу ће ре ги стро ва ти. У та квим слу ча је ви ма 
по је ди нац је, без ика кве за шти те, оста вљен и пре пу штен соп стве
ним ме ха ни зми ма од бра не и ка па ци те ти ма тр пље ња. На тај на чин 
се на днев ном ни воу обе сми шља ва жи вот или се по ни же ње до жи
вља ва као при род но ста ње и услов оп стан ка. Код чи нов ни ка но ве 
ад ми ни стра ци је ко ји ни су Ал бан ци ја вљају се осе ћај и по тре ба за 
осве том си сте му који их је пре пу стио и при мо рао на рад у ко сов ским 
ин сти ту ци ја ма. За бе ле жен је при мер на пре лазу Бр њак код Зу би ног 
По то ка у ком Ср бин у уни фор ми ко сов ске по ли ци је, на кон бес по
треб ног ши ка ни ра ња свог су на род ни ка, ка же: ,,Ме не је др жа ва 
Ср би ја из да ла!” Из над све га сто је не под но шљи ва без бед но сна ла
ко ћа и си стем ски за бо рав срп ских жр та ва.

Де се ти не ин ци де на та, на па да, по ни жа ва ња, ет нич ка ми ми
кри ја по ста ли су део ин сти ту ци о нал ног де ло ва ња. Оте жа ва ју ћа 
окол ност је што се та ква си ту а ци ја јав но сти и стран ци ма пред ста
вља је зи ком европ ских за ко на и стан дар да. Та фра зе о ло ги ја укло
пље на је у ста ти сти ку пре ма ко јој су ов да шњи ин ци ден ти деч ја игра 
пре ма оно ме што се до га ђа у де мо крат ском све ту.
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Власт

Ср би су из гу би ли пра во да вла да ју Ал бан ци ма, Ал бан ци су 
из гу би ли пра во да вла да ју Ср би ма, па ма кар на Ко со ву остао је дан 
је ди ни Ср бин. То је кључ на од ред ни ца за по че так ди ја ло га – од
у ста ја ње од ам би ци је вла да ња. А ге то Ср би на све ово ве ко ви ма 
од го ва ра ју ре че ни цом: „Њи хо во је вре ме!” Они се на да ју да ге то на 
Ша ри мо же би ти ми ни др жа ва, да ен кла ва Ора хо вац са 350 љу ди 
мо жда по ста не успе шно пред у зе ће, да гра ча нич ка за јед ни ца има 
пра во да бу де ки буц, да се љак у мо рав ском кра ју па зи сво ју де цу 
и цр кве на свом остр ву.
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Алек сан дар Ра сто вић

КОСОВОИМЕТОХИЈА
УВРТЛОГУИСТОРИЈЕ

Оп ште је ми шље ње да Ко со во и Ме то хи ја за у зи ма ју по себ но 
ме сто у срп ској исто ри ји и ду хов ној вер ти ка ли срп ског на ро да. 
Ко со во је по ли тич ки, кул тур ни и ду хов ни цен тар срп ског на ро да 
и др жа ве, из во ри ште и трај но на дах ну ће срп ске на ци о нал не све
сти, дра гуљ срп ског кул тур ног и ду хов ног иден ти те та и тра ди ци је, 
„све та зе мља и ба шти на срп ског на ро да од сред њег ве ка до да на
шњих да на”. Kосово и Ме то хи ја су, пре ма то ме, ка мен те ме љац и 
око сни ца срп ске на ци о нал не и др жа во твор не све сти, ду хов ног и 
кул тур ног иден ти те та. Ко сов ски мит и ле ген да су из ни кли из 
све сти о стра да њу срп ског на ро да, ње го ве др жа ве и дру штва, це
ло куп не јед не ци ви ли за ци је у сред њем ве ку.1

Ко ли ко су Ко со во и Ме то хи ја ва жни за срп ски на род, ње го ву 
кул ту ру, тра ди ци ју, ве ру, али и за др жа ву, сли ко ви то го во ре ре чи 
Све ти сла ва Си ми ћа, срп ског кон зу ла у При шти ни на раз ме ђу XIX 
и XX ве ка, ко је је при бе ле жио у сту ди ји Пи та ње о Ста рој Ср би ји 
из 1911. го ди не: „На ма Ко со во не сме би ти дра го са мо ра ди исто
риј ских успо ме на ко је нас ве зу ју за њ, не го још ви ше ра ди по сле
ди ца ко ји ма би смо се из ло жи ли кад би по не сре ћи не ста ло Ср ба 
с ње га... Без Ко со ва Срп ству не ма ује ди ње ња, јер му је оно при род
на ба за на ко јој је по ни кла ми сао о ње му. Ово је ак си о ма ко ју не 
сме мо ни ка да гу би ти из ви да и ко ји тре ба, на ро чи то да нас, да бу де 
ру ко вод но на че ло це ле на ше спољ ње по ли ти ке”.2

У ге о граф скоисто риј ском сми слу Ко со во и Ме то хи ја су са
став ни де ло ви про сто ра Ста ре Ср би је, тог ну кле у са ста ре срп ске 
др жа ве и кул ту ре ко ји чи не још и Ра шка област, Скоп скоте тов ска 
и Кра тов ска област.3 О срп ској при пад но сти Ко со ва и Ме то хи је и 
Ста ре Ср би је по сто је број не сту ди је нај е ми нент ни јих срп ских 
на уч ни ка као што су Ге де он Ју ри шић, Ха џи Се ра фим Ри стић, 
Си ма Ан дре је вић Игу ма нов, Ни ћи фор Ду чић, Ђор ђе По по вић 
Да ни чар, Сто јан Но ва ко вић, Вла ди мир Ка рић, Ми ха и ло Ри стић, 

1 С. Тер зић, Ко сов ске те ме у срп ској по ли тич кој и кул тур ној ми сли, На
ци о нал ни иден ти тет и су ве ре ни тет у ју го и сточ ној Евро пи, Бе о град 2002, 248. 

2 П. Ор ло вић (С. Си мић), Пи та ње о Ста рој Ср би ји, Бе о град 1911, 4.
3 Д. Бог да но вић, Књи га о Ко со ву, Бе о град 1990, 14.
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Јо ван Ра до нић, Ста но је Ста но је вић, Јо ван Цви јић, ко ји је и од ре дио 
нај при бли жни је гра ни це Ста ре Ср би је.4 Срп ско пра во на под руч
је Ста ре Ср би је и Ко со ва и Ме то хи је пр ви пут је зва нич но из не то 
суд бо но сне 1878. го ди не у ра ду Ста ра Ср би ја, зна ме ни тог срп ског 
књи жев ни ка Ђор ђа По по ви ћа Да ни ча ра, за ко га је Јо ван Ри стић 
ре као да пред ста вља „три јумф зна ња и на у ке”.5

Пи та ње Ко со ва и Ме то хи је, ко је пред ста вља срж ста ро срп ског 
пи та ња, ни је но во пи та ње и оно не по сто ји де сет, три де сет или пе
де сет го ди на уна зад ка ко се то у де лу стра не, али и до ма ће на уч
не јав но сти по ку ша ва тен ден ци о зно да пред ста ви. У свом акут ном 
об ли ку ово пи та ње је отво ре но сто ти на ма го ди на уна зад и од ли
ку ју га не пре ста но по те за ње те ри то ри јал не при пад но сти Ко со ва 
и Ме то хи је, од но сно стал но по ри ца ње пра ва срп ског на ро да и срп
ске др жа ве на те обла сти, не си гур ност, прет ње, уце не, пљач ка ња, 
пре би ја ња, про го ни, ра ња ва ња, си ло ва ња и уби ства, при че му је 
стра вич на спи ра ла на си ља ин тен зи ви ра на на кон за вр шет ка Бер
лин ског кон гре са, а свој вр ху нац до сти гла по чет ком XX ве ка, при 
че му фак тич ки ни је пре ста ја ла све до за вр шет ка бал кан ских ра то
ва. Зло чи ни и про го ни срп ског на ро да из Ста ре Ср би је на ста вље ни 
су и то ком Пр вог и Дру гог свет ског ра та, као и на кон 1966. го ди не 
ка да су ал бан ски се па ра ти сти осо ко ље ни сме њи ва њем Алек сан дра 
Ран ко ви ћа на Бри он ском пле ну му 1966. го ди не до би ли „зе ле но 
све тло” да кре ну у ко нач ну ре а ли за ци ју иде је о ства ра њу ве ли ко
ал бан ске др жа ве на срп ским ет нич ким и исто риј ским под руч ји ма. 

О дра ма тич но ло шој по ли тич кој си ту а ци ји на про сто ри ма 
Ста ре Ср би је и Ко со ва и Ме то хи је као ње ног састaвног де ла, и не
сно сним усло ви ма за жи вот срп ског на ро да ве ро до стој но го во ре 
број ни ре ле вант ни по да ци, при че му ука зу је мо на фак те ко је је Јoван 
Цви јић из нео у чу ве ној сту ди ји Бал кан ски рат и Ср би ја ко ју је 1912. 
го ди не при ре дио за углед ни бри тан ски ча со пис Re vi ew of Re vi ews. 
Цви јић је још та да упо зо ра вао бри тан ску јав ност да је „про стор 
Ста ре Ср би је зе мља нај ве ће анар хи је и на си ља, не са мо на Бал кан
ском по лу о стр ву, већ је мо жда је дин стве на у све ту. Вла сти не ма 
или је не моћ на. Жи ве из ме ша но две вр сте ста нов ни штва раз не 
ве ре, и ме ђу њи ма ни су ре гу ли са ни ни ка кви људ ски од но си и не ма 
ни ка квих нор ми”. Та ко ђе је ука зао да су Ал бан ци „до зу ба на о ру

4 Цви јић се нај це ло ви ти је ба вио из у ча ва њем про сто ра Ста ре Ср би је, сма
тра ју ћи је око сни и цом срп ске исто ри је. Сво ја ис тра жи ва ња Ста ре Ср би је си сте
ма ти зо вао је у де ли ма Ге о граф ски про бле ми Бал кан ског по лу о стр ва, Осно ве за 
ге о гра фи ју и ге о ло ги ју Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је, и у ка пи тал ној сту ди ји Бал
кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске зе мље. С. Тер зић, Ста ра Ср би ја (XIX–XX 
век). Дра ма јед не ци вли за ци је, Бе о град 2012, 25–30.

5 М. Вој во дић, Ср би ја и ал бан ско пи та ње кра јем XIX ве ка; Ср би ја и Ал бан
ци у XIX и по чет ком XX ве ка, Бе о град 1990, 65.
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жа ни”, а да је Ср би ма за бра ње но да др же оруж је. Ре зул тат то га је 
да зе мља вр ви од на сил ни ка и ору жа них че та ко је чи не углав ном 
Ал бан ци. Де таљ но об ја шња ва ју ћи ко јим ме то да ма Ал бан ци при
си ља ва ју Ср бе Ста ре Ср би је и Ко со ва и Ме то хи је да се исе ља ва ју 
ода тле, дао је ва жне по дат ке о бро ју исе ље них Ср ба и тре нут ној 
ет нич кој сли ци то га про сто ра. Пре ма ње го вим ра чу ни ца ма, укуп но 
150.000 Ср ба је на пу сти ло Ста ру Ср би ју од Бер лин ског кон гре са 
до бал кан ских ра то ва, при че му је нај ве ћи ин тен зи тет исе ља ва ња 
за бе ле жен кра јем XVII и по чет ком XVI II ве ка, ка да се исе ли ло 
37.000 срп ских по ро ди ца, као и то ком XVI II и XIX ве ка, ка да се 
од се ли ло око по ла ми ли о на љу ди.6 

Исе ља ва ње срп ског на ро да са Ко со ва и Ме то хи је и Ста ре 
Ср би је ни је би ло по сле ди ца при род ног про це са усло вље ног еко
ном скосо ци јал ним раз ло зи ма, већ, ка ко ака де мик Ди ми три је Бог
да но вић, је дан од нај бо љих по зна ва ла ца ко сов ске про бле ма ти ке 
и ау тор пр ве це ло ви те исто ри је Ко со ва и Ме то хи је, му ни ци о зно 
за кљу чу је, ре зул тат на си ља од но сно про те ри ва ња Ср ба у ци љу 
оти ма ња њи хо ве зе мље и њи хо вог уни шта ва ња.7 По сла ник Ве ли ке 
Бри та ни је у Бе о гра ду Фре де рик Сент Џон за бе ле жио је 1891. да 
се из Ко сов ског ви ла је та са мо то ком 1890. исе ли ло око 10.000 хри
шћа на, док је Ро налд Мак до налд, бри тан ски ви це кон зул у Ни шу, 
исте го ди не из ве стио Фо рин офис да се сва ке го ди не са про сто ра 
ви ла је та исе ли при бли жно 200 срп ских по ро ди ца.8

По сто је број ни ре ле вант ни по да ци стра не про ве ни јен ци је 
ко ји го во ре о то ме да су Ср би све до 1912. го ди не чи ни ли ско ро 
по ло ви ну ста нов ни штва Ко со ва и Ме то хи је, при че му до XVI II 
ве ка Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји ни је би ло у ве ћим и ком пакт
ним ет нич ким це ли на ма, ни ти су те обла сти би ло ка да кроз исто
ри ју чи ни ле део не ка кве ал бан ске др жа ве, од но сно оне не пред
ста вља ју ма тич ну те ри то ри ју Ал ба на ца.9 Пи шу ћи 1906. го ди не о 
ет нич кој сли ци Ко со ва и Ме то хи је и Ста ре Ср би је, Хен ри Брејлс
форд, углед ни бри тан ски но ви нар, у књи зи Ma ce do nia: Its Ra ces 
 and the ir Fu tu re за кљу чу је да је пре две ста го ди на та мо жи ве ла ве
ћи на хри шћа на под вла шћу му сли ман ске ма њи не, а да је по чет ком 
XX ве ка, ка да је об и шао тај про стор, удео хри шћан ског жи вља 
у укуп ном ста нов ни штву био око тре ћи не, што је, по ње го вом 

6 Ј. Цви јић, Бал кан ски рат и Ср би ја, у: С. Тер зић, Спо ме ни ца сто го ди шњи
це осло бо ђе ња Ста ре Ср би је 1912–2012, Бе о град 2012, 120–121.

7 Д. Бог да но вић, Пре све га исти на, у: С. Тер зић, Спо ме ни ца сто го ди шњи це 
осло бо ђе ња Ста ре Ср би је, 258.

8 А. Ра сто вић, Ве ли ка Бри та ни ја и Ко сов ски ви ла јет 1877–1912, Бе о град 
2015, 55.

9 С. Тер зић, Ста ра Ср би ја, 115.
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ми шље њу, ре зул тат еми гра ци ја, ма са кра, на сил не вер ске кон вер
зи је. Бреј лсфорд под вла чи да је са мо у две ве ли ке се о бе кра јем 
XVII и по чет ком XVI II ве ка про стор Ста ре Ср би је на пу сти ло, по 
ње го вим по да ци ма, 130.000 Ср ба, ко ји су пред ста вља ли „нај бо љи 
и нај па три от ски ји део срп ског ста нов ни штва”.10

Ау стриј ска ста ти сти ка из 1899. го ди не по ка зу је ско ро јед на
ку за сту пље ност Ср ба и Ал ба на ца у Ко сов ском ви ла је ту: 182.650 
Ал ба на ца и 166.700 Ср ба.11 Пре ма ау стриј ским по да ци ма из 1903. 
го ди не, у Пећ ком, При штин ском и При зрен ском сан џа ку жи ве ло 
је 111.350 пра во слав них Ср ба, 69.250 Ср ба му сли ма на, док је Ал ба
на ца му сли ма на би ло 214.000 a Ал ба на ца ка то ли ка 14.350. Пре ма 
по да ци ма др Кар ла Пој ке ра, кар то гра фа, не по сред но пред Пр ви 
бал кан ски рат на про сто ру Ко сов ског ви ла је та, од но сно Ста ре Ср би
је, од 980.000 ста нов ни ка пра во сла ва ца је би ло 430.000, и исто то
ли ко Ал ба на ца.12

Срп ске вла сти су пом но пра ти ле и бе ле жи ле сва на си ља, про
го не и уби ства Ср ба на про сто ри ма Ко со ва и Ме то хи је ко је су по
чи ни ли Ал бан ци уз отво ре ну или при кри ве ну по др шку тур ских 
вла сти на ро чи то по сле Бер лин ског кон гре са. У том сми слу јед на 
од нај дра го це ни јих сту ди ја је Пре пи ска о ар ба на ским на си љи ма 
у Ста рој Ср би ји 1898–1899. ко ју је срп ско Ми ни стар ство ино стра
них де ла при ре ди ло за по тре бе Ми ров не кон фе рен ци је у Ха гу 1899. 
го ди не. Из да ва њем ове не про цен љи во ва жне сту ди је срп ска вла
да је же ле ла да из вр ши сво је вр сну ин тер на ци о на ли за ци ју срп ског 
пи та ња у Ста рој Ср би ји и оба ве сти свет ску јав ност о те шком по
ло жа ју Ср ба на том под руч ју. У овој из у зет но вред ној пла вој књи
зи ко ја са др жи два де сет три до ку мен тапре пи ски са при ло зи ма 
на фран цу ском и срп ском је зи ку, ко је је срп ски по сла ник у Ца ри
гра ду Сто јан Но ва ко вић во дио са Те фикпа шом, ми ни стром ино
стра них де ла Осман ског цар ства, из ме ђу ма ја 1898. и ма ја 1899. 
го ди не, пре ци зно су за бе ле же ни сви при ме ри на си ља, уби ста ва, 
пљач ка ња, си ло ва ња, от ми ца, раз бој ни шта ва Ал ба на ца над Ср би
ма у Ста рој Ср би ји, од но сно на Ко со ву и Ме то хи ји од 1897. до 1899. 
го ди не, чи ји је основ ни циљ био да се Ср би са тих про сто ра про
те ра ју и уни ште.13 У Пре пи сци су срп ске вла сти на ве ле 400 слу
ча је ва зло чи на над Ср би ма у При штин ском, Но во па зар ском, Пећ
ком и При зрен ском сан џа ку, од то га је де таљ но ар гу мен то ва но 

10 А. Ра сто вић, Ве ли ка Бри та ни ја и Ко сов ски ви ла јет, 23.
11 Исто, 21.
12 С. Тер зић, Ста ра Ср би ја, 436–437.
13 Сто јан Но ва ко вић, по сла ник Ср би је у Ца ри гра ду – Вла да ну Ђор ђе ви

ћу, ми ни стру ино стра них де ла, Ца ри град 15. ма ја 1898, Пре пи ска о ар ба на ским 
на си љи ма у Ста рој Ср би ји 1898–1899, Бе о град MDCCCXCIX, бр. 2, стр. 15.



127

91 уби ство.14 У Пре пи сци се на во ди и по да так о 60.000 исе ље них 
Ср ба из Ко сов ског ви ла је та из ме ђу 1880. и 1889. го ди не.15

По чет ком XX ве ка ин тен зи тет на си ља и уби ста ва Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји ко је су чи ни ли Ал бан ци се на гло по ве ћао, о 
че му, та ко ђе, го во ре број ни ди пло мат ски из ве шта ји та мо шњих 
срп ских кон зу ла. На ро чи то су дра ма тич не де пе ше ко је је 1904. и 
1905. го ди не у Бе о град слао др Ми ро слав Спа лај ко вић, срп ски кон
зул у При шти ни. У пи сму од 19. де цем бра 1904. го ди не, Спа лај
ко вић је упо зо ра вао срп ску вла ду да се у Ста рој Ср би ји нај ве ћи 
зло чи ни про тив Ср ба и да ље вр ше у Пећ кој ка зи, и да је циљ да 
се „Ср би на гло и ко нач но ис тре бе. Зло узи ма све ви ше ма ха и ако 
му се не ста не на пут, мо же мо се на да ти нај у жа сни јим из не на ђе
њи ма”.16 По чет ком ју на 1905. го ди не Спа лај ко вић је оба ве стио 
Јо ва на Жу јо ви ћа, срп ског ми ни стра ино стра них де ла, да је ста ње 
у Ста рој Ср би ји го ре не го ика да, као и да не ма да на а да се не де си 
јед но или два уби ства над Ср би ма.17 Ина че, кон зу лат је 1906. го ди
не при пре мио за по тре бе срп ске вла де оп ши ран спи сак зло чи на, 
укуп но 280 (уби ства, про го ни, уце не, си ло ва ња, пљач ке), ко је су 
Ал бан ци по чи ни ли над Ср би ма на про сто ри ма Ко сов ског ви ла је та.18

По ред срп ских по да та ка о не пре ста ној анар хи ји и на си љу 
Ал ба на ца над срп ским жи вљем на Ко со ву и Ме то хи ји и Ста рој 
Ср би ји од Бер лин ског кон гре са до бал кан ских ра то ва, дра го це не 
су чи ње ни це стра не про ве ни јен ци је, по себ но оне ко је су сла ли 
Ен гле зи. Чу ве ни бри тан ски ар хе о лог Ар тур Еванс је ју ла и ав гу ста 
1883. го ди не по се тио Ста ру Ср би ју и на осно ву сво јих за па жа ња 
саста вио по тре сна све до чан ства о те шком по ло жа ју та мо шњих 
хри шћа на, на ро чи то Ср ба, ко је је об ја вио у ли сту Ман че стер гар
ди јан, 1. и 15. сеп тем бра 1883. го ди не. Опи су ју ћи ста ње у тој обла
сти, Еванс је упо зо ра вао на сва ко днев но уби ја ње хри шћа на од 
стра не Ал ба на ца, док су раз бој нич ке бан де мал тре ти ра ле ве ли ки 
број љу ди по се ли ма, ко ји су спас про на ла зи ли у бек ству пре ко 
гра ни це. Ње гов је за кљу чак гла сио да је у Ко сов ском ви ла је ту вла
да ла ти ра ни ја „му ха ме дан ских те ро ри ста”. Еванс је на вео дра го
це ни по да так да је са мо на под руч ју „Пећ ке ка зе од Бер лин ског 
кон гре са до сре ди не 1883. уби је но сто пе де сет Ср ба”.19 Бри тан ски 

14 Исто, 16–21, 36–37, 69–71.
15 Исто, 136.
16 М. Спа лај ко вић – Н. Па ши ћу, П. П. Бр. 1051, 19. де цем бра 1904, у: B. Pe

ru ni čić, Sve do čan stvo o Ko so vu 1901–1913, Be o grad 1988, 218.
17 М. Спа лај ко вић – Ј. Жу јо ви ћу, Н 626, 10. ју на 1905, у: B. Pe ru ni čić, Sve

do čan stvo o Ko so vu, 267.
18 Зло чи ни Ар на у та и Ту ра ка над Ко сов ским Ср би ма 1904. и 1905. го ди не, 

у: Б. Пе ру ни чић, Зу лу ми ага и бе го ва у Ко сов ском ви ла је ту, Бе о град 1989, 320338.
19 А. Ра сто вић, Ве ли ка Бри та ни ја и Ко сов ски ви ла јет 1877–1912, 57.
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исто ри чар Ви ли јам Ми лер је из нео по да так да су Ал бан ци за три 
го ди не, од 1894. до 1897, по чи ни ли нај ма ње 204 зло чи на про тив 
срп ског ста нов ни штва у Осман ском цар ству, док је Едвард Греј, 
шеф Фо рин офи са, у бри тан ском пар ла мен ту јав но при знао да је 
са мо то ком 1906. за бе ле же но 180 слу ча је ва на сил не смр ти у Ко сов
ском ви ла је ту.20

Ка да је реч о пра ву на Ко со во и Ме то хи ју, број ни углед ни ји 
пред став ни ци бри тан ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те у дру гој 
по ло ви ни XIX и на по чет ку XX ве ка го во ри ли су и пи са ли у при лог 
срп ској при пад но сти тог под руч ја. Па у ли на Ир би и Мјур Ма кен зи, 
ко је су об и шле Ко со во и Ме то хи ју 1863, за бе ле жи ле су да „ср це 
Ста ре Ср би је чи не Ко со во и Ме то хи ја са гра до ви ма При шти ном, 
Но вим Бр дом, Гњи ла ном, Пе ћи, При зре ном, Ву чи тр ном и ма на
сти ром Гра ча ни цом”. За При шти ну су на пи са ле да је „ср це Ста ре 
Ср би је”.21 Ир би је ва и Ма кен зи је ва су упо зо ри ле и да је Ста ра Ср би
ја, ко ја је до 1389. го ди не би ла „нај на пред ни ји и нај леп ши крај европ
ске Ср би је, да нас, из у зев ши су сед не пла ни не ал бан ске, нај си ро ма
шни ји и нај го ре упра вље ни крај европ ске Тур ске”.22 Што се ти че 
Ал ба на ца у Ста рој Ср би ји, за па зи ле су да су се они „спу сти ли са 
су сед них пла ни на, при па да ју пле ме ну Ге га, да су не мар ни пре ма 
тур ској вла сти и да ис по ља ва ју без о бра злук пре ма хри шћа ни ма”. 
На ве ле су и раз ми шља ња до ма ћег ста нов ни штва о си ту а ци ји у 
Ста рој Ср би ји да су не сре ће ко је су за де си ле тај про стор ре зул тат 
мр жње ра са и ве ра, а пре ва зи ла же ње зла, по њи хо вом ми шље њу, 
ле жи у „на род ној хри шћан ској вла ди сло бод не Ср би је”.23 Бри тан
ски но ви нар и пу бли ци ста Хен ри Бреј лсфорд је твр дио да су Ко
со во и Ме то хи ји, од но сно Ста ра Ср би ја, срп ске те ри то ри је и да је 
хри шћан ско ста нов ни штво из ло же но ве ли ком те ро ру Ал ба на ца.24 
Срп ско пра во на ова под руч ја за сту па ли су и успе шни бри тан ски 
ди пло ма та Ро берт Грејвс и углед ни про фе сор на Уни вер зи те ту у 
Кем бри џу Ха ролд Тем пер леј.25

Уз све на ве де но ко сов ску про бле ма ти ку на ро чи то оп те ре ћу
је кон ти ну и ра на за ин те ре со ва ност ве ли ких си ла од дру ге по ло
ви не XIX ве ка да тај тру сни про стор ис ко ри сте за сво је ин те ре се, 
од но сно за оне мо гу ћа ва ње оства ри ва ња срп ских на ци о нал них и 
др жав них ин те ре са, али и за об ра чун са ру ским при су ством на 
Бал кан ском по лу о стр ву. Го ди не 1878. фор ми ра на је При зрен ска 

20 Исто, 53, 227.
21 М. Ме кен зи, А. Ир би, Пу то ва ње по сло вен ским зе мља ма Тур ске у Евро пи, 

Бе о град 2007, 187–189.
22 Исто, 190. 
23 Исто, 195, 199–200.
24 H. Bra il sford, Ma ce do nia. Its Ra ces and the ir Fu tu re, New York 1971, 274.
25 H. Tem per ley, Hi story of Ser bia, Lon don 1917, 103, 264.
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ли га (Ли га за од бра ну пра ва ар ба на шког на ро да) ко ја је као свој циљ 
по ста ви ла очу ва ње ин те гри те та Осман ског цар ства, а у су шти ни 
се за ла га ла за ства ра ње по себ ног ал бан ског ви ла је та, то јест ује ди
ње ње свих Ал ба на ца и ства ра ње ве ли ке ал бан ске др жа ве на Бал
кан ском по лу о стр ву, од но сно на про сто ри ма Ска дар ског, Ја њин ског, 
Ко сов ског и Би тољ ског ви ла је та. Ли га је у осно ви има ла ду бо ко 
па ни слам ски ка рак тер са сна жном ан ти срп ском, и ан ти хри шћан
ском но том.26 Пред ста вља ла је про је кат Пор те, Ау стро у гар ске и 
Ве ли ке Бри та ни је, са го то во за не мар љи вим ути ца јем на њен на
ста нак ау тох то ног ал бан ског на ци о нал но о сло бо ди лач ког по кре та, 
што су убе дљи во по ка за ла ис тра жи ва ња ака де ми ка Ми ло ра да Ек
ме чи ћа, Ми ха и ла Вој во ди ћа, Вла ди ми ра Сто јан че ви ћа и Сла вен
ка Тер зи ћа. Ал бан ци су пре ма то ме и кроз де ло ва ње Ли ге има ли 
са мо да по слу же као сред ство за очу ва ње Осман ског цар ства, али 
и као ин стру мент за об ра чун Пор те и ве ли ких си ла са Ср би ма као 
и са Ру си јом (за у ста вља ње сло вен ске и хри шћан ске опа сно сти), јер 
је ства ра њем ал бан ске др жа ве, што је био крај њи циљ и Бе ча, али и 
Ен гле за, тре ба ло за би ти клин у це ли ну срп ског на ци о нал ног би ћа, 
оне мо гу ћи ти при род но по ве зи ва ње Ср ба у Ко сов ском ви ла је ту и 
Ста рој Ср би ји, али и Цр не Го ре са Ср би јом, и спре чи ти оства ри
ва ње би ло ка квог сна жни јег ру ског и па сло вен ског ути ца ја ка ко 
на тим про сто ри ма та ко и на Бал ка ну у це ли ни. 

По ли ти ка ве ли ких си ла пре ма Ко со ву и Ме то хи ји ни је се про
ме ни ла ни на по чет ку XXI ве ка. И да нас, као и кра јем XIX и на 
по чет ку XX ве ка, Ср би ја је пред ве ли ким при ти сци ма и зах те ви
ма да се од рек не де ла сво је те ри то ри је. Ме ђу тим, од но си сна га у 
са вре ме ном све ту се ме ња ју ве ли ком бр зи ном. Уни по лар ни свет 
са до ми на ци јом САД све ви ше пре ра ста у мул ти по лар ни свет са 
сна же њем ути ца ја Ру си је, Ки не, Ин ди је, Бра зи ла у свет ској по ли
ти ци. Бал кан, Евро па и свет да нас ни су исти као што су би ли 2015. 
а по го то во не као 2008. го ди не, ка да су ал бан ски те ро ри сти уз 
по др шку САД и ње них са ве зни ка нај гру бље га зе ћи све ме ђу на род
не за ко не про гла си ли тзв. др жа ву Ко со во и до би ли при зна ње од 
ве ли ког бро ја др жа ва, али не и це ло куп не ме ђу на род не за јед ни це. 
Не дав но су се Евро па и свет су о чи ли са про бле мом се па ра ти зма 
и јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти Ка та ло ни је од Шпа ни
је, што да је на ду да ће се и слу чај Ко со ва и Ме то хи је по че ти да 
тре ти ра из са свим дру га чи је ви зу ре, од но сно да ће свет све ви ше 
по че ти да схва та ка ква је ко ло сал на не прав да на чи ње на Ср би ји 
ка да је по ку ша но да се ин те грал ни део ње не те ри то ри је про гла си 
не за ви сном др жа вом. 

26 С. Тер зић, Ста ра Ср би ја, 116.
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Ма не ва р ски про стор Ср би је је да нас сма њен али ни је не стао, 
на про тив. Ра зум ни и ум ни љу ди увек на ђу ре ше ња и кад се ми сли 
да је ствар без на де жна. У на шем слу ча ју по треб но је са мо сле ди
ти са ве те му дрих љу ди ко ји су оста ви ли ду бок пе чат у исто ри ји 
срп ског на ро да и др жа ве. Јед на од та квих мо рал них и на уч них гро
ма да сва ка ко је био Сто јан Но ва ко вић, ко ји је де ло вао у слич ним, 
те шким вре ме ни ма по Ср би ју и срп ски на род у дру гој по ло ви ни 
XIX и на по чет ку XX ве ка. Но ва ко вић је не пре ста но за го ва рао те зу 
да се срп ски на ци о нал ни и др жав ни ин те ре си успе шно мо гу оства
ри ва ти и бра ни ти књи гом, пе ром и кул ту ром. Про ро чан ски зву че 
ње го ве ре чи ко је је на пи сао у члан ку Ује ди њуј мо се кул ту ром ко ји 
је об ја вио у ду бро вач ком Ср ђу, ја ну а ра 1908. го ди не, у окви ру Спо
ме ни це о па ду Ду бро вач ке ре пу бли ке. На по ми њу ћи да срп ски дух 
ни је пао, ука зао је да је пре жи вео за хва љу ју ћи ве ри, књи зи, је зи ку, 
пе сми. Пре по ру чи вао је да се Срп ство по диг не кул ту ром, ле пим 
је зи ком, ује ди ње ном на род ном про све том: „Ује ди њуј мо, ује ди ни мо 
ср це оно га на Ти мо ку и оно га украј Гру жа на мо ру Ја дран ско ме; 
оно га на Ска дру на Бо ја ни и оно га на Мо ра ви, и оно га на Уни и 
оно га на хлад ном Вар да ру... Кул тур но срп ство мо же по ста ти кад 
год ми хо ће мо. Оно тре ба да иза ђе из ду ха и из во ље на ше. До нас 
сто ји да га из ви си не бу дућ но сти спу сти мо на зе мљу на ше оп ште 
до мо ви не. За њ не ма ни ка кве за бра не”.27 Но ва ко вић је ис ти цао да 
се Срп ство успе шно мо же уз ди ћи кул ту ром, ле пим је зи ком, ује ди
ње ном на род ном про све том, од но сно мир ним пу тем. За раз ли ку 
од ору жа не бор бе ко ја је крат ког да ха, бор ба књи гом и про све том 
је вре мен ски без гра нич на и ефи ка сни ја. Му дри Но ва ко вић је још 
пре ви ше од сто го ди на пре по ру чи вао да се све срп ске обла сти и 
пле ме на ује ди њу ју ду хом, је зи ком, на род ном све шћу, про све том.

Ова те шка вре ме на у ко ји ма се срп ски на род на ла зи на Ко со ву 
и Ме то хи ји из и ску ју да срп ска др жа ва при ме ни упра во сред ства 
ко ја је Сто јан Но ва ко вић осми слио и спро во дио ме ђу Ср би ма у 
Ста рој Ср би ји, од но сно на Ко со ву и Ме то хи ји кра јем XIX и по
чет ком XX ве ка, ка ко би срп ски на род та мо пре жи вео и оп стао, 
до не ких бо љих вре ме на. Сво је иде је у том по гле ду угра дио је у 
из ра ду ам би ци о зног пла на ак тив но сти са др жа них у Упут стви ма 
за одр жа ва ња ути ца ја Ср би је у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји ко ја 
је при хва тио Ми лу тин Га ра ша нин, пред сед ник срп ске вла де сре
ди ном 1885. го ди не. Основ ни за да ци Ср би је пре ма Осман ском цар
ству на осно ву Упут ста ва су би ли сле де ћи: отва ра ње не ко ли ко 
срп ских кон зу ла та у Тур ској, а пре све га у гра до ви ма где Ср би чи не 

27 S. No va ko vić, Uje di njuj mo se kul tu rom, Srđ, 31. ja nu a ra 1908, br. 1–5, u: 
Spo me ni ca o pa du Du bro vač ke re pu bli ke 31. ja nu a ra 1908, 2–3, 116.
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знат ну ве ћи ну, до би ја ње не ко ли ко вла ди чан ских ме ста на те ри то
ри ји Ста ре Ср би је, отва ра ње срп ских шко ла и по де ла књи га, по кре
та ње срп ске штам па ри је у Ца ри гра ду, отва ра ње књи жа ра за школ
ске књи ге ши ром Осман ског цар ства и по кре та ње ли ста под име ном 
Вар дар, у Ца ри гра ду, ко ји би се ба вио ис кљу чи во про бле ма ти ком 
та мо шњих Ср ба. Ово је су штин ски пред ста вљао про грам тзв. ме ке 
ди пло ма ти је Кра ље ви не Ср би је чи ји је основ ни циљ био не са мо 
про све ћи ва ње срп ског на ро да на про сто ри ма Ста ре Ср би је већ и 
очу ва ње и про ду бљи ва ње срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Ову 
по ли ти ку и про грам Но ва ко вић је до след но спро во дио до кра ја 
жи во та, при че му је сма трао да глав ни ин те рес Ср би је тре ба да 
бу де про свет ни, на род но сни и цр кве ни ин те рес Ср ба у Осман ском 
цар ству, и био је све стан да нај цр њу тач ку у Цар ству пред ста вља 
ста ње у Ста рој Ср би ји.28

Ре зул та ти ин тен зив ног кул тур ног, про свет ног, про па ганд ног 
и на ци о нал ног ра да срп ске др жа ве на про сто ру Осман ског цар ства 
чи ји је идеј ни ар хи тек та, али и не по сред ни ре а ли за тор био упра во 
Сто јан Но ва ко вић, и то као по сла ник на Пор ти у два на вра та али 
и пред сед ник вла де 1895/96. го ди не, би ли су им пре сив ни: Ср би су 
до би ли сво ју мре жу кон зу ла та (Ско пље, Со лун 1887, При шти на, 
Би тољ 1889) пре ко ко јих су оства ри ва ли про свет нокул тур нопро
па ганд ни рад, пр ви пут дво ји ца Ср ба су се на шла на че лу Ра шко
при зрен ске и Скоп ске ми тро по ли је 1896. и 1899. го ди не, осно ва но 
је и де ло ва ло 262 срп ске основ не шко ле и шест сред њих шко ла, од 
ко јих три на те ри то ри ји Ко сов ског ви ла је та, Ср би су има ли сво је 
ли сто ве, штам па ри је где су штам па не срп ске књи ге, књи жа ре, 
но ви не (Вар дар, Глас на ро да, За ко ни тост, Срп ска шко ла).29 Сна
жним на ци о нал нопро свет ним и кул тур ним ра дом ко ји је по кре
нуо Но ва ко вић Ср би са Ко со ва и Ме то хи је, као и из це ле Ста ре 
Ср би је, спрем но су и са нео пи си вим на ци о нал ним по ле том до че
ка ли 1912. го ди ну ка да су ове обла сти сјај ним по бе да ма срп ске 
вој ске, а по сле ви ше ве ко ва тур ске вла сти, ушле у са став Ср би је. 

Тра гич на суд би на срп ског на ро да на Ко со ву и Ме то хи ји и 
те шка оп ште по ли тич ка си ту а ци ја на тим про сто ри ма не пре ста на 
је те ма раз ми шља ња и де ло ва ња срп ских др жав ни ка и по ли ти ча ра 
од по чет ка Срп ске ре во лу ци је 1804. го ди не, али и по ли тич ких стра
на ка, њи хо вих про гра ма и пред став ни ка од 1881. до да нас. Ко сов
ске те ме оку пи ра ле су па жну и срп ске ду хов не и ин те лек ту ал не 

28 Сто јан Но ва ко вић, Иза бра на до ку мен та, (при ре дио А. Ра сто вић), СА НУ, 
Бе о град 2017, АС, СН490, Бе ле шке С. Но ва ко ви ћа (ју л–ок то бар 1908?), бр. 89, 
стр. 277. 

29 А. Но ва ков, Сту бо ви срп ске кул ту ре. Срп ске сред ње шко ле у Осман ском 
цар ству 1878–1912, Бе о град 2017, 487–491.
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ели те, пи са ца, сли ка ра, свих оних ко ји су би ли све сни ва жно сти 
Ко со ва и Ме то хи је за срп ски на род, ње го ву др жа ву, исто ри ју, тра
ди ци ју, кул ту ру. Та веч но отво ре на Ко сов ска те ма за о ку пља па жњу 
и да на шње срп ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те у кон тек сту 
при ти са ка ве ли ких си ла да Ср би ја при зна не за ви сност си лом од
у зе тог де ла сво је те ри то ри је.

Ми шље ња смо да ни ко у Ср би ји не ма пра во да до зво ли одва
ја ње Ко со ва и Ме то хи је из Ср би је од но сно ње ног устав ног си сте ма 
или да се с тим са гла си. Та ко ђе, сма тра мо да срп ска по ли тич ка и 
ин те лек ту ал на ели та не сме да при зна не за ви сност тзв. др жа ве Ко
со во, јер без срп ског при зна ња, кре а то ри рас та ка ња срп ског на цио
нал ног, др жав ног и ду хов ног тки ва не ће мо ћи да ре а ли зу ју сво ју 
за ми сао до кра ја. С дру ге стра не, раз го вор са Ал бан ци ма је по тре
бан, до бро до шао и ле ко вит као мо гу ће сред ство за пре ва зи ла же ње 
ве ков них не спо ра зу ма и не во ља, при че му је осло нац на Ре зо лу
ци ју 1244 Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја из 1999. го ди не 
нео п хо дан, јер је то та пи ја, пуп ча на врп ца, од но сно га ран ци ја срп
ског при су ства на Ко со ву и Ме то хи ји. 
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Ми тра Ре љић

ПРОБЛЕМИСРПСКОГЈЕЗИКА
ИИДЕНТИТЕТАНАКОСОВУИМЕТОХИЈИ:

ЈУЧЕ,ДАНАС,СУТРА

Упр кос чи ње ни ци да је срп ски је зик на Пор ти ужи вао ста тус 
ди пло мат ског, за че ци ње го ве функ ци о нал не не ста бил но сти, про
стор ног су жа ва ња и ре ду ко ва ња бро ја го вор них пред став ни ка на 
тлу да на шњег Ко со ва и Ме то хи је се жу у пе ри од осман ске упра ве, 
ка да се, ма сов ним про до ром Ал ба на ца, срп ски на род и ње гов је зик 
на шао у не сло вен ском и не при ја тељ ски рас по ло же ном окру же њу. 
Да те окол но сти из ну ди ле су за па же ну исла ми за ци ју срп ског ста
нов ни штва и, за раз ли ку од дру гих кра је ва под врг ну тих истом 
про це су, осим ал ба ни за ци је, на ет но је зи ком и кон фе си о нал ном 
пла ну про из ве ле не ке дру где не по зна те фе но ме не те по го до ва ле 
фо р ми ра њу ет но лин гви стич ких гру па са обе леж јем скри ве них 
ма њи на ко је, с из у зет ком Го ра на ца, све до да нас ка рак те ри ше не
сна ла же ње при соп стве ној са мо и ден ти фи ка ци ји.1 Иден ти тет ска 
кон фу зи ја, вре ме ном под сти ца на бе сми сле ним те за ма и те о ри ја ма 
о по ре клу на ве де де них гру па, има ла је за по сле ди цу, ра ни ју или 
ка сни ју, ет но ве р ску или и ет но ве р ску и је зич ку се па ра ци ју од 
срп ског на ро да. 

Ре ду ко ва ње функ ци о нал них ка па ци те та срп ског је зи ка, ње
го ва изо ла ци ја и ру ра ли за ци ја, по том ко му ни ка циј ска из оп ште ност 
дра стич но ума ње ног бро ја је зич ких пред став ни ка, за га ђи ва ње 
срп ског је зи ка, по ти ски ва ње ње го ве ви дљи во сти и чуј но сти с нај
ве ћег де ла те ри то ри је, уни шта ва ње пи са не ба шти не (књи жних 
фон до ва, за пи са, нат пи са, ру ко пи са) и број ни дру ги про бле ми са 
ко ји ма се на дра ма ти чан на чин су о чио срп ски је зик по нај но ви јем 
ус по ста вља њу ме ђу на род ног про тек то ра та на Ко со ву и Ме то хи ји, 
пред ста вља кул ми на ци ју до тад спро во ђе не ма р ги на ли за ци је срп
ског је зи ка а у окви ру сми шље ног про гра ма пот пу не де сло ве ни
за ци је ко сов ско ме то хиј ског про сто ра. Но ви ну у окви ру по сто је ће 
стра те ги је пред ста вља ло је ели ми ни са ње ко ри сни ка срп ског је зи ка 

1 Ми тра Ре љић, Срп ски је зик на Ко со ву и Ме то хи ји да нас (со ци о лин гви
стич ки и лин гво кул ту ро ло шки аспект), СА НУ – Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град 
– Ко сов ска Ми тро ви ца 2013, 249.
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из ур ба них цен та ра, што је, из ме ђу оста лог, из ме ни ло ње го во до
та да шње обе леж је на дет нич ког иди о ма, а пре и ме но ва њем срп ског 
је зи ка у бо сан ски (што је не рет ко пред ста вља ло пре ла зну фа зу ка 
ал ба ни за ци ји), срп ском је зи ку је ус кра ћен зва нич ни оп ста нак (у 
шко ла ма, на при мер) у оним оп штин ским под руч ји ма и гра до ви ма 
ода кле је срп ско ста нов ни штво у це ли ни прог на но. Функ ци о нал
на не рав но прав ност срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји од 1999. 
го ди не на о ва мо огле да ла се у ко му ни ка циј ској обес пра вље но сти 
срп ских го вор них пред став ни ка до сте пе на ко ји је, за рад очу ва ња 
соп стве ног жи во та, из и ски вао скри ва ње је зич ког иден ти те та. Не
га тив не по сле ди це крип то гло си је очи ту ју се на пла ну је зич ке 
ком пен тен ци је, пси хич ког раз во ја и здра вља љу ди, оп ште ви тал
но сти је зич ке за јед ни це те ста во ва пре ма свом и ту ђем је зи ку.2 

Из ве сно за тиш је у по гле ду јав ног и ма сов ног ата ка на срп ски 
је зик и иден ти тет (бу ду ћи да је по не ста ло ње го вих пред став ни ка 
у ви до кру гу ал бан ских екс тре ми ста) ни у ко ли ко не зна чи про ме ну 
је зич ке по ли ти ке ал бан ских вла сти; на срп ски је зик се, уз не ко ли
ко из ме ње ну ре то ри ку, да нас ата ку је с не сма ње ном же сти ном, а 
са фак то ром при вла че ња (ти хог при во ле ва ња на је зич ко, по том и 
ет нич ко кон вер тит ство), не по сред но по ус по ста вља њу про тек то
ра та ре зер ви са ног са мо за по је ди не гру пе му сли ман ских ста ро се
де ла ца, да нас се и те ка ко ра чу на и ка да су у пи та њу Ср би. 

Упр кос пре о вла ђу ју ћем ста ву о пре сти жу срп ског је зи ка и ве
ро ва њу у ње го во одр жа ње на про сто ру по кра ји не, ре зул та ти ан кет
ног ис пи ти ва ња до би је ни пре не ко ли ко го ди на по ка за ли су да 
ве ћи на сла во фо них жи те ља (пре све га Ср ба и Го ра на ца) уви ђа да 
је срп ски је зик угро жен.3 У ни зу за штит них ме ха ни за ма бит них 
за очу ва ње срп ског је зи ка (шко ла, бри га др жа ве и др.), ис пи та ни ци 
су као нај ва жни ји ис та кли од нос са мих го вор ни ка пре ма свом је
зи ку, што би тре ба ло да пред ста вља по зи ти ван сиг нал бу ду ћи да 
су ге ри ше спрем ност по је дин ца да пре у зме свој део од го вор но сти.4 
Ја сно је, ме ђу тим, да раз у ме ва ње си ту а ци је не пра ти и аде кват на 
ак ци ја. На тек де кла ра тив ни ка рак тер бри ге по је ди на ца и ин сти
ту ци ја за срп ски је зик ука зу је, из ме ђу оста лог, „је зич ки пеј заж” 
се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це, је ди не ур ба не сре ди не у по кра
ји ни где је срп ски је зик ка кота ко оп стао. Ва ља зна ти да ер го ни ми 
(на зи ви про дај них, услу жних и др. обје ка та) уз оста ле ур ба но ни ме 
има ју зна чај ну уло гу у про мо ви са њу иден ти те та те по твр ђи ва њу 
ин те гри те та је зи ка и ко лек тив ног је зич ког иден ти те та, као и об ли

2 Исто, 134–161, 195.
3 Исто, 282.
4 Исто, 283.
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ко ва њу иден ти те та про сто ра ко ји је та ко ђе у ин тер ак ци ји с кул тур
ним иден ти те том за јед ни це. До ми нант на ла ти ни ца на ули ца ма 
се вер ног де ла гра да, уз мно штво ан тро по ни ма, то по ни ма, вар ва
ри за ма и ег зо ти за ма ино стра ног по ре кла, све до чи о но ми на циј ској 
сти хи ји ко ја на сте шње ном про сто ру се вер ног де ла Ко сов ске Ми
тро ви це ну ди сли ку срп ског је зи ка као са др жај не, ко му ни ка циј ске 
и естет ске ано ма ли је, пре не го ли око сни це на ци о нал ног иден ти
те та.5 Иа ко од вул га ри за ци је и је зич ког за га ђи ва ња ко је до но си 
са вре ме на ер го ни ми ја ни су по ште ђе ни ни гра до ви из ван Ко со ва 
и Ме то хи је, то је зич ко по мо дар ство ко је све до чи о из о стан ку је
зич ке по ли ти ке као ва жног ме ха ни зма вас по ста вља ња очи глед но 
„ма лак са ле” је зич ке све сти, ов де има да ле ко ве ће по сле ди це. 

До дат на не во ља срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји је сте у 
чи ње ни ци да је он по ду же вре ме ра за пет из ме ђу две ју је зич ких 
по ли ти ка – оне ко ју прак ти ку је са мо про гла ше на „Ре пу бли ка Ко
со во” и је зич ке по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је као др жав не це ли не. 
Пр ва скри ве на иза де кла ра тив них об ма на о је зич ким пра ви ма и 
мул ти је зич но сти, не пред ста вља дру го до до бро осми шље не ме ха
ни зме да љег мар ги на ли зо ва ња, ни по да шта ва ња и про го на срп ског 
је зи ка.6 Је зич ку по ли ти ку Ре пу бли ке Ср би је у нај кра ћем ка рак те
ри ше не мар, не за то што је зич ки струч ња ци не ну де пред ло ге и 
ре ше ња већ сто га што се о та ре ше ња оглу шу је др жа ва „ко ја има 
из вр шну уло гу у до но ше њу и оства ри ва њу је зич ке по ли ти ке”.7 
При ме ра то га не ма ра, или по гре шно ка пи та ли зо ва не ши ро ко гру
до сти на ште ту срп ског је зи ка има си ја сет. У не до стат ку про сто ра 
на ве шће мо са мо не ке. Уме сто да спре чи оси па ње срп ских го вор них 
пред став ни ка та мо где је то би ло мо гу ће, на ша др жа ва се са свим 
оглу ши ла на сво је вре ме но ис по ље не же ље ста ро се де ла ца Сре дач ке 
жу пе ислам ске ве ре да, по пут Го ра на ца, бу ду укљу че ни у обра зов
ни си стем Ре пу бли ке Ср би је. Ре зул тат то га је сте да на те ри то ри ји 
при зрен ске оп шти не, ако се из у зме Бо го сло ви ја, не ма ни јед не шко
ле на срп ском је зи ку – од ре да су на тзв. бо сан ском. У исто вре ме, 
да ље рас та ка ње све ма ло број ни јег кор пу са ко ри сни ка срп ског је
зи ка про мо ви са њем тзв. цр но гор ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји, 

5 Ми тра Ре љић и Бра ни сла ва Дил па рић, Рас ко рак из ме ђу де кла ра тив не 
и ствар не бри ге за срп ски је зик (на при ме ру ер го ни ми је се вер ног де ла Ко сов ске 
Ми тро ви це) (у штам пи).

6 Ми тра Ре љић, „Нај но ви ји узро ци и по ка за те љи уру ша ва ња иден ти те та 
и ин те гри те та срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји”, Збор ник Ин сти ту та за 
срп ски је зик СА НУ 3. Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња је зич ког пла ни ра ња, Ин
сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град 2016, 105–106.

7 Пре драг Пи пер, „О стра те ги ји је зич ке по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји”, 
Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ 2. Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња 
је зич ке по ли ти ке, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град 2014, 117.
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по ли тич ке пред став ни ке Ре пу бли ке Ср би је не са мо да не уз не ми
ра ва већ ини ци ја то ри ма је зич ке раз град ње ко ји су се отво ре но 
при кло ни ли са мо про гла ше ној др жав ној тво ре ви ни, омо гу ћа ва ју 
при ступ ин сти ту ци ја ма по сред ством тзв. срп ске ли сте пред став
ни ка ко сов ског на зо ви пар ла мен та.8 На да ље, на ша др жа ва се и да ље 
оглу шу је о чи ње ни цу да на ста ву из срп ског и стра них је зи ка у 
не ма лом бро ју основ них и сред њих шко ла на Ко со ву и Ме то хи ји 
из во де ли ца не са мо без од го ва ра ју ће струч не спре ме не го и без 
ми ни му ма пи сме но сти. 

Очу ва ње иден ти те та Ср ба и Го ра на ца на Ко со ву и Ме то хи ји 
нај не по сред ни је за ви си од ре ви та ли за ци је срп ског је зи ка у по кра
ји ни. Ср би се да нас на ла зе у не што го рем по ло жа ју од оног у XIX 
ве ку и под осман ском оку па ци јом. Го рем уто ли ко што се у оно вре
ме ном по су ста ја њу осман ске вла да ви не на зи ра ла и на да у ко нач но 
осло бо ђе ње. Го рем и сто га што је у оно вре ме Ср ба на овом про сто
ру про цен ту ал но би ло знат но ви ше. Да нас, уме сто на де у сло бо ду, 
стре пе од на ја вљи ва ног „трај ног ре ше ња”. Тре нут ни ста тус и по
ло жај срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји нај го ри је от кад он ов де 
по сто ји. Та квом ње го вом трет ма ну по себ но до при но си чи ње ни ца 
да мно ги срп ски по ли ти ча ри, ана ли ти ча ри и др., про тив но Уста ву 
Ре пу бли ке Ср би је а са гла сно уста ву тзв. Ре пу бли ке Ко со во, Ср бе 
на Ко со ву и Ме то хи ји по о дав но ви де као на ци о нал ну ма њи ну. 
Соп стве но ви ђе ње обра зла жу кон ста та ци јом да је то ре ал ност. Да, 
али са мо ста ти стич ка, јер на ци о нал на ма њи на ну жно не под ра зу
ме ва број ча ну ма њи ну,9 по го то ву то не мо гу би ти Ср би на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Да ме ђу на род ни и ал бан ски кре а то ри ко сов ског За ко
на о је зи ку то ни су има ли на уму, они не би ни до де ли ли срп ском 
је зи ку, ма кар и фор мал но, ста тус слу жбе ног на це лој те ри то ри ји 
по кра ји не.10 Уко ли ко би Ср би и зва нич но при хва ти ли ста тус на цио
нал не ма њи не (мно ги ин тим но већ је су), он да би са све шћу при
пад ни ка ма њи не и ма њин ског је зи ка у кон тек сту ко смет ске зби ље, 
али и исто риј ског ис ку ства, про цес „ин те гри са ња”, на ро чи то код 
Ср ба за по сле них у ко сов ским ин сти ту ци ја ма – по ли ци ји, суд ству, 
по ли тич ким те ли ма и дру гим ор га ни за ци ја ма, пра ти ло и убр за но 
уче ње ал бан ског је зи ка и ње го во ко ри шће ње у свим до ме ни ма 
слу жбе не упо тре бе, док би срп ски по сте пе но за у зи мао ме сто на 

8 То што они ко ји су се пре ко но ћи од ре кли срп ског је зи ка (в. Bi o gra fi ja: 
Sne ža na Ka ra džić, www.ko mi si o ne riks .or g/?pa ge=3,40,7) а из дру штва Сло бо да
на Ву ји чи ћа ко ји се с па то ло шком мр жњом об ру ша ва на срп ство, ста ју уз во де ћу 
срп ску пар ти ју и хва ле срп ског пред сед ни ка, код ов да шњих Ср ба иза зи ва са мо 
до дат ну стреп њу.

9 Н. Б. Бах тин, Е. В. Го лов ко, Со ци о линֱви сֳи ка и со ци о ло ֱ ия языка, „Гу
ма ни тар ная ака де мия”, СанктПе тер бург 2004.

10 Ми тра Ре љић, нав. чла нак (2016), 112.
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су прот ној стра ни Фер гу со но ве ди гло сиј ске осе11 и оста јао ви ше 
за при ват ну упо тре бу, а код мно гих вре ме ном и ода тле иш че зао. 
Ова кав зло слу тан став про ис ти че ка ко из све у куп не спо ља шње 
исто ри је срп ског је зи ка на тлу Ко со ва и Ме то хи је та ко и из ста во ва 
и по на ша ња мно гих „срп ских пред став ни ка” у ал бан ским ин сти
ту ци ја ма. Нај све жи ју илу стра ци ју не ма ра, не зна ња или по да ни
штва (по сле ди це су исте) пред ста вља је дан не срећ ни те ле грам са
у че шћа по во дом по ги би је дво ји це Ср ба, оп штин ских функ цио не
ра из Ра ни лу га у Ко сов ском По мо ра вљу. Уме сто да сро чи те ле грам 
на срп ском је зи ку, ми ни стар Ср бин је дао да се те ле грам са у че шћа 
нај пре на пи ше на ал бан ском, по том и да те ле грам на срп ски је зик 
пре ве де, по свој при ли ци, Ал ба нац. Ква ли тет пре во да, али и од нос 
пре ма срп ском је зи ку, нај бо ље илу стру ју под ву че ни де ло ви тек ста 
ни же на ве де ног те ле гра ма.12

Да кле, осе ћа ње и пре по зна ва ње срп ског је зи ка у вре ме ну, 
што чи ни осно ву ње го вог иден ти те та и осе ћа ње и пре по зна ва ње 
срп ског је зи ка у про сто ру, што пред ста вља срж ње го вог ин те гри
те та,13 ка ко вре ме од ми че, на Ко со ву и Ме то хи ји све је ви ше под 
зна ком пи та ња. Уко ли ко би се обра зо ва ње пре не ло у над ле жност 
бу ду ће За јед ни це срп ских оп шти на, су мор не прог но зе би се бр же 
оства ри ва ле, с об зи ром на то да ће по ме ну та асо ци ја ци ја, ка кве 
год да јој бу ду над ле жно сти, де ло ва ти у окви ру за ко на тзв. Ре пу
бли ке Ко со во. Евен ту ал но дру га чи ји и оп ти ми стич ни ји раз вој до
га ђа ја под ра зу ме вао би да се у окви ру др жав не по ли ти ке и је зич ког 
пла ни ра ња фор му ли ше је зич ка по ли ти ка са оде ли тим ци ље ви ма 

11 Char les A. Fer gu son, Di glo si ja. Je zik gra da (te mat ski blok) / ured., iz bor i 
pre vod Du nja Ju tro nić Ti ho mi ro vić, Ar gu men ti 1–2, Ri je ka 1983, 179–186.

12 
Telegramsaučešćaodministraadministracijelokalnesamouprave

15.septembar2017.godine,Priština
Sa du bo kom tu gom pri mi li smo vest o smr ti gra do na čel ni ka opšti ne Ra ni lug, 

go spo di na Gra di mi ra Mi ki ća i pred se da va ju ćeg Skupšti ne opšti ne, go spo di na Sa še 
Alek si ća. U to ku go di na, dok su iz vr ši li du žno sti u jav nim po lo ža ji ma, an ga žo va li 
su se da po bolj ša ju ži vot gra đa na i da is pu nja va ju svo je du žno sti. 

Go spo di na Mi ki ća, gra đa ni će pam ti ti kao pr vog gra do na čel ni ka ove opšti ne, 
dok Mi ni star stvo ad mi ni stra ci je lo kal ne sa mo u pra ve pam ti će ga kao jed nog sa rad ni ka 
u mno gim va žnim pro ce si ma lo kal ne sa mo u pra ve.

U ime MALSa, do zvo li te da mi da iz ra zim svo je iskre no sa u češ će po ro di ci i 
gra đa ni ma Ra ni lu ga, po vo dom smr ti nji ho vog naj dra žeg, re kao je g. Ivan To do si je vić, 
mi ni star ad mi ni stra ci je lo kal ne sa mo u pra ve.

S poš to va njem
Mi ni star stvo ad mi ni stra ci je lo kal ne sa mo u pra ve
Od sek za jav nu ko mu ni ka ci ju
13 Пре драг Пи пер, Увод у сла ви сти ку, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2008, 95.
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и за да ци ма очу ва ња и ре ви та ли за ци је срп ског је зи ка на Ко со ву и 
Ме то хи ји.14

У ве зи са ре ша ва њем ко сов ско ме то хиј ског про бле ма че сто 
се мо же чу ти ви ше стру ко про бле ма тич на (ка ко с етич ке та ко и с 
лин гви стич ке тач ке гле ди шта) тврд ња да у све ту не ма прав де те 
да по сто ји са мо ин те рес. Пре ви ђа се да, „ко ли ко год да се на ша 
убе ђе ња мо гу ра зи ла зи ти с прав дом, прав да оста је прав да, та ман 
да је ни ко и ни је све стан”.15 Кон струк ци ја „не ма прав де, по сто ји 
са мо ин те рес” у дис кур су на ших праг ма ти ка пред ста вља је зич ку 
ма ни пу ла ци ју с ја сним ци љем да се из вр ши ути цај на свест љу ди 
у сми слу при хва та ња дру га чи јих вред но сних прин ци па. С об зи ром 
на уз ра ста ју ћи број „кон зу ме на та” ин те ре са, у на ве де ну не и сти ну 
по че ло се уве ли ко ве ро ва ти.16 Уз њу као на ру че ни до ђу оми ље ни 
и пре ко сва ке ме ре ра бље ни ла ти ни зми ком про мис и ре ал ност. 
Пре ко ком про мисȃ, што ће ре ћи – на год би са жи вим ду ша ма и њи
хо вим до сто јан ством, не чим што ни у јед ној ци ви ли зо ва ној др жа ви 
не мо же би ти пред мет на год бе, ко ри го ва на је по сто је ћа и ус по ста
вља на но ва ре ал ност као до бро по ла зи ште за но ве ком про ми се 
(на год бе). Три при ме ра ко ја ће мо на ве сти у про ду жет ку тек ста 
до вољ но го во ре ка ко се та но ва ре ал ност од ра жа ва на жи вот Ср ба 
у по кра ји ни. 

До бри сел ског до го во ра о пре да ји ма тич них књи га АП Ко со
ва и Ме то хи је ал бан ским вла сти ма, ко сов ско ме то хиј ски Ср би су, 
као и сви дру ги, од мах по ро ђе њу де те та, по вен ча њу или смр ти 
чла на по ро ди це, од сво је др жа ве по тра жи ва ли и до би ја ли из вод из 
ма тич не књи ге ро ђе них, вен ча них, умр лих. Од 2013. го ди не, уме
сто из во да из ма тич не књи ге ро ђе них, до би ја ју екс тракт. По ме
ну ти „до ку мент”, у чи јем за гла вљу сто ји грб та ко зва не др жа ве и 
на три је зи ка ис пи са но ње но име, осим на ве де не, са др жи чи тав 
низ по ни жа ва ју ћих је зич ких и етич ких бе сми сли ца по пут по да тка 
да га из да је „Kan ce la ri ja za ci vil no sta nje” а ко ју за сту па „Dus hi ca 
Po po vic” до ру бри ке „brač no sta nje” у ко јој се на во ди да је тек ро
ђе ни Ђ. Р. из Гра ча ни це „neo že njen” те да је ње го во др жа вљан ство 
„Ko sov sko”.17 По во дом упи са но во ро ђе ног де ча ка у ма тич не књи ге 

14 Ми тра Ре љић, нав. Чла нак (2016), 112.
15 Ев ге ний Тру бец кой, „Смысл жи зни”, у: Смысл жи зни: Ан ֳ о ло ֱ ия, сост., 

ред., пре дисл. Н. К. Га врюши на, «Про гресс – Культу ра», Мо сква 1994, 281.
16 Ми тра Ре љић, „Реч де мо кра ти ја у слу жби но вог по гле да на свет”, Збор

ник ра до ва Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци бр. XXXVI/ (2006), 
2007, 412–413.

17 Ми тра Ре љић, „По ло жај, ста ње и пер спек ти ве срп ско га је зи ка на Ко
со ву и Ме то хи ји”, Збор ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ 2. Срп ски је зик 
и ак ту ел на пи та ња је зич ке по ли ти ке, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град 
2014, 175.
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Ж. Ра ко че вић је ре зиг ни ра но ко ста то вао: „Отац јед не нео же ње не 
бе бе до био је екс тракт ро ђе них и уз ње га но ви иден ти тет за свог 
си на и пр во по ни же ње ко је му је по кло нио и ко је ће га пра ти ти 
це лог жи во та (...) До че ка ла га је но ва ад ми ни стра ци ја, она ко ка ко 
Ал бан ци за ми шља ју ‘до бре Ср бе’, не ки од њих већ го ди на ма стар
ту ју у тој ад ми ни стра ци ји и не ма ју ни ка квих про бле ма. До че ка ла 
га је ту ђа ет нич ка сло бо да и ба ха тост по бед ни ка, у њу он мо ра да 
се укло пи, јер цео свет – укљу чу ју ћи и Бе о град – го во ри да мо ра 
‘при хва ти ти но ву ре ал ност’. ‘Но ва ре ал ност’ по тре бу је но ви срп
ски је зик, но ву ко сов ску на у ку, но ви иден ти тет, она мо ра да на пра
ви рас кид из ме ђу си на Ђ. Р. и ње го вог оца, она ће ло ми ти сва ки 
от пор, по себ ност и сло бо ду, без об зи ра на до го во ре, до бру во љу 
и на ме ру”.18 Да би да нас Ср бин из Зве ча на, на при мер, до био екс
тракт ро ђе них, мо ра се обра ти ти ал бан ској оп шти ни у ју жном 
де лу Ко сов ске Ми тро ви це, где ће га до че ка ти зах тев да при ло жи, 
из ме ђу си ја сет дру гих по твр да свог ро ђе ња, и ко пи је ста рих лич
них ка ра та сво јих ро ди те ља, ко пи је ђач ких књи жи ца из основ не 
шко ле ове ре не код ал бан ског но та ра и сл. Ни је те шко за ми сли ти 
шта би га тек че ка ло по, на го ве шта ва ном нам, „трај ном ре ше њу” 
од но са из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца. 

Са гла сно до го во ру у Бри се лу, Те ле но ро ва мре жа на Ко со ву 
и Ме то хи ји је 1. ма ја 2017. го ди не у по ноћ пре се че на, а Ср би ма 
на ме ње на Те ле ко мо ва „ћер ка”, до шла на свет го ди ну ра ни је у бел
гиј ској пре сто ни ци, из оп ште на је из плат ног си сте ма Ре пу бли ке 
Ср би је. Уме сто у по шти ПТТ Ср би је и у ди на ри ма, сви прет плат
ни ци са се ве ра Ко со ва и Ме то хи је – до кра ја по ни же ни Ми тров
ча ни, као и они из сат во жње уда ље ног Ле шка, Зу би ног По то ка, 
Ле по са ви ћа... при спе ле ра чу не по че ли су да пла ћа ју у еври ма и у 
ту ђој (NLB) бан ци у Ко сов ској Ми тро ви ци.19 

Ср би са Ко со ва и Ме то хи је са мо се још у Ја ри њу, ка ко кад и 
у Мер да ру, „про вла че” с лич ним кар та ма ко је је из дао МУП Ре пу
бли ке Ср би је. Али до кад? До пре ко ју го ди ну Ср би са Ко со ва и 
Ме то хи је, по го то ву они са се ве ра по кра ји не, ни су ни по ми шља ли 
да мо гу до ћи у та кву си ту а ци ју. Све док им ни су пар тиј ским ме ха
ни зми ма и раз би ја њем њи хо вог је дин ства за бра ни ли да се бра не, 
су ге ри шу ћи им, ка ко би ре кла пе сни ки ња Да рин ка Је врић, „ма ра
тон ско ро би ја ње”, уме сто ча сног су прот ста вља ња тре нут но ја чем. 
Стра да ње у бор би и су прот ста вља њу сил ни ци ма – пе ром, иг но ри
са њем не ча сних од лу ка, па и ба ри ка да ма, чи ни ло их је је дин стве ним, 

18 Жи во јин Ра ко че вић, „Екс тракт ро ђе них”, По ли ти ка, 14. 7. 2013.
19 У ме ђу вре ме ну су екс по зи ту ре на ве де не бан ке отво ре не и у дру гим ме

сти ма, па гра ђа ни ба рем не мо ра ју да пу ту ју.
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ја чим, људ ски јим, бо љим и се би и сво јој др жа ви Ср би ји.20 При ста
ја ње на роп ство, до бро је по зна то, а исто ри ја мно го пу та по све до
чи ла, во ди ми ми кри ји, под ва ја њу, кон вер тит ству сва ке вр сте. Да 
су Ср би са Ко со ва и Ме то хи је то ком ско ро пе то ве ков ног роп ства 
(од па да Но вог Бр да 1441. све до 1912) при хва та ли ре ал ност, ка ко 
им се да нас су ге ри ше, де вет сто два на е сту те шко да би ије дан до
че као. Илу стра ти ван при мер не ми ре ња са, из угла Осман ли ја, 
ко нач ном ре ал но шћу, пру жа ре ак ци ја ву чи трн ског све ште ни ка на 
злу ра до до ба ци ва ње Ту ра ка ка ко му се Слав ко Дун ђер упра во 
по тур чио. Уме сто оча ја ња, поп Дан че, чи ју ве ру и на ду не по ти ре 
реал ност ви ђе на ту ђим очи ма, ча шћа ва не при ја те ље ду плом ка вом 
уз ко мен тар: „Ми Ср би на том све ту има мо чист тев тер: хва ла Бо гу 
кад се на ша ле па ве ра спа сла од оне рђе!”21

На ве де ни при мер по ка зу је и то да ре ал ност не пред ста вља 
не по ре ци ву да тост, већ ин ди ви ду ал ну ин тер пре та ци ју ствар но сти, 
ко ја се че сто, по себ но у по ли тич ком дис кур су, су ге ри ше дру ги ма 
као је ди на исти на. При кон стру и са њу и ре кон стру и са њу ре ал но сти 
на Ко со ву и Ме то хи ји, из о ста вља се чи ње ни ца да ба рем 150.000 
љу ди – Ср ба, Го ра на ца, Ро ма, као и по је ди на ца ко ји има ју че шко, 
сло ве нач ко, ру ско и дру го по ре кло, не же ле да бу ду из оп ште ни из 
сво је др жа ве и по ста ну по да ни ци са мо про гла ше не др жав не тво
ре ви не. Те, ако је ре ал ност да у Шти мљу не ма ни јед ног Ср би на и 
да се на пи та ње би ли он де жи вео, од Ср би на из Бе о гра да оче ку је 
не га ти ван од го вор, то им пли ци ра ни шта дру го до да се Шти мља 
ва ља од ре ћи, тј. да узро ке та кве ре ал но сти у Шти мљу и на вас це
лом Ко со ву и Ме то хи ји тре ба до дат но на гра ди ти. Ни је ли под јед
на ко ре ал но и, са ста но ви шта оправ да но сти уну тра шњег ди ја ло га 
о Ко со ву и Ме то хи ји, са свим ле ги тим но Бе о гра ђа ни ну, Но во са
ђа ни ну, Ни шли ји, чо ве ку из би ло ког ме ста из ван Ко со ва и Ме то
хи је по ста ви ти пи та ње би ли при стао да му у за гла вљу лич не 
кар те, по твр ди о др жа вљан ству и сл., уме сто Ре пу бли ка Ср би ја, 
пи ше „Ре пу бли ка Ко со во” а уме сто Ср бин, Ма ђар, Сло вак, као на
ци о нал на од ред ни ца сто ји „Ко со вар”. Они ко ји се још увек не ка ко 
опи ру тра же ној пре и ден ти фи ка ци ји, не зна чи да су бо љи Ср би од 
мно гих су на род ни ка ко ји већ по се ду ју до ку мен та са мо про гла ше
не на зо ви др жа ве (не ра чу на ју ћи оне ко ји су их при ба вља ли док 

20 Се ћам се ка ко смо се, не при хва та ју ћи ус по ста вље ни гра нич ни пре лаз, 
ком би јем ус пи ња ли по ле ди цом и ал тер на тив ним пу тем, па кад во зи ло под те
ре том ба га жа ста не, без гун ђа ња из ла зи ли, узи ма ли сво је тор бе и пе ша чи ли до 
пр ве за рав ни, по том вра ћа ли ства ри у во зи ло и за до вољ ни на ста вља ли пут, све
сни да смо за о би шли мно го ве ће по ни же ње – ами но ва ње гра ни це по сред срп ског 
др жав ног про сто ра.

21 Гри го ри је Бо жо вић, Чу де сни ку то ви: пу то пи са про за (књи га 3), прир. 
Гој ко Те шић, Па но ра ма, При шти на 2006, 70.
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још и ни су мо ра ли), већ са мо то да има ју ма ло ви ше, ма кар при вре
ме не, „сре ће”. Чо век са Ко со ва и Ме то хи је до ју че, на при мер, ни је 
мо гао ни слу ти ти да мо же би ти сре ћан што је под ста нар, јер су 
ра зни уго во ри, по сло ви око Ин фо ста на, фик сне те ле фо ни је и др., 
за шта је нео п ход на „ко сов ска” лич на кар та, у над ле жно сти ста
но дав ца, па под ста нар ба рем на крат ко мо же да од ло жи вла сти то 
по ни же ње.

Обе ћа ва ти Ср би ма „Сун ча не до ли не” и исто вре ме но их упу
ћи ва ти да сво ја пра ва по тра же у окви ру ко сов ског уста ва, ка ко то, 
на при мер, не дво сми сле но чи ни ми ни стар за др жав ну упра ву и 
ло кал ну са мо у пра ву,22 у нај ма њу ру ку је ли це мер но, као што је ли
це мер но Ср би ма не спрем ним на по ни же ња, ка ко би се ућут ка ли, 
при пи си ва ти же љу да ра ту ју, по го то ву они ма ко ји су до бро осе ти ли 
стра хо те ра та. Ни је ли Кне же ви на Ср би ја и у прет про шлом ве ку 
по ди за ла шко ле, пла ћа ла учи те ље и на дру ге на чи не по ма га ла 
су на род ни ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји? Ипак, сва та по моћ ни је 
их по ште де ла осман ског (у пр вом ре ду ал бан ског) зу лу ма, бу ду ћи 
да су би ли по да ни ци не сво је већ осман ске вла сти. Не ће ни са да. 
Уза луд нас же ле уве ри ти ка ко по ли тич ка сна га и кре ди би ли тет 
да на шњих пред став ни ка тзв. срп ске ли сте пре ва зи ла зи спо соб но
сти и хра бро сти Ми ла на Ра ки ћа или Бра ни сла ва Ну ши ћа, те да је 
бри сел ска Евро па ча сни ја и ху ма ни ја од он да шње. Мо гућ но сти 
срп ских по ли ти ча ра ис цр пљу ју се у са оп ште њи ма да је, у ни зу 
зло де ла над срп ским ста нов ни штвом (чи ју без бед ност на вод но га
ран ту ју при пад ни ци КФОРа), на ку ћу Сте ва на Јан чи ћа из Па сја
на ба че на бом ба, а Иван Кр стић из При зре на ка ме но ван на кућ ном 
пра гу (27. 2. 2016), за па ље на ку ћа То ме Ба љо ше ви ћа из Ора хов ца 
(10. 3. 2016), пре ту чен брач ни пар Ста но је вић – Не го ван и На да из 
Бе ри вој ца (26. 3. 2016), по врат нич кој по ро ди ци Ве ли ми ра Зу ви ћа 
у се лу Си на је код Ис то ка зпа ље но 1.000 ба ла се на (29. 3. 2016) итд., 
да је не ду жни Бог дан Ми тро вић и да ље у за тво ру, да су мо на хи ње 
оп ко ље ног ма на сти ра Пре све те Бо го ро ди це у Ђа ко ви ци Бад њи дан 
ове 2018. го ди не до че ка ле без Бад ња ка и Све те ли тур ги је. Тврд ња 
да од 2012. го ди не у ме ђу ет нич ким тр ве њи ма ни ко ни је по ги нуо 
та ко ђе је ди ску та бил на, јер се у сти дом (као осе ћа њем сло бод на 
чо ве ка ко је под ра зу ме ва до бро вољ но, уну тра шње по што ва ње мо
рал них на че ла), а не стра хом (ко ји дик ти ра ју из вањ ске за бра не), 
де тер ми ни са ној срп ској кул ту ри23 и од сра мо те мо же по ги ну ти, 
па се и те ка ко ги ну ло.

22 По ли ти ка, 10. јул 2017.
23 Юрий М. Лот ман, Вос ֲ и ֳ а ние ду ֵ и, „Ис кус ство – СПБ”, СанктПе тер

бург 2005, 499.
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Ако се од рек не мо ве ре и на де у прав ду и као по ли тич ковред
но сну ори јен та ци ју при хва ти мо, по Ср бе већ и уве ли ко по ни жа ва
ју ћу ре ал ност, мо же мо оче ки ва ти то да ре ал ност срп ског на ро да 
и ње го вог је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји сва ким да ном би ва са мо 
још го ра. 
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Ђор ђо Сла до је

СВЕТОСТИТЕРЕТКОСОВСКОГЗАВЈЕТА

При зна јем – те шко ми је да о Ко со ву и Ме то хи ји го во рим без 
по ви ше них емо ци ја, али вас не ћу оп те ре ћи ва ти лир ским ва ри ја
ци ја ма на ову те му, ко јих у мо јим пје сма ма има, мо жда и пре ви ше. 
Ипак не ће би ти зго рег под сје ћа ње на ва жну уло гу по е зи је у об ли
ко ва њу исто риј ске и на ци о нал не сви је сти, у очу ва њу ко сов ског 
опре дје ље ња и ко сов ског за вје та, од но сно ви дов дан ске ети ке. Ту 
при је све га ми слим на еп ску по е зи ју – „на шу је ди ну пра ву кла си
ку”, на Ње го ша као „тра гич ног ју на ка ко сов ске ми сли”, на Ра ки ћа, 
По пу, Бећ ко ви ћа, Но га и дру ге пје сни ке ко ји су, сва ко по мје ри 
соп стве ног да ра, уз но си ли Ко со во у цар ство по е зи је.

Дра го цјен је и не про цје њив до при нос све те пра во слав не цр кве 
ко ја је, у ду гим ви је ко ви ма роп ства, успје ла да очу ва кључ не гра
див не еле мен те на шег иден ти те та, вје ру и на ду, дух и ду шу на ро да 
и да Ко со во учи ни све том, за вјет ном зе мљом – у до слов ном и сим
бо лич ком сми слу.

Цр ква и по е зи ја чу ва ле су и пре но си ле ко сов ски за вјет ко ји по
то њим ге не ра ци ја ма пред ста вља све ве ћи те рет са ко јим по не кад 
не зна ју шта да учи не.

Не по ми њем ово да бих рас пи ри вао срп ски на ци о на ли зам и 
срп ску ми то ма ни ју, ка ко ће то од мах про ту ма чи ти кул тур но де
кон та ми ни ра ни Ср би, већ сто га што сам увје рен да је Ко со во, још 
уви јек, из вор жи ве ду хов не енер ги је ко ја мо же би ти од ве ли ке, 
су штин ске по мо ћи при су о че њу са овим круп ним, сад већ ого ље
ним пи та њем.

То до бро зна ју они ко ји нам упор но по на вља ју да за бо ра ви мо 
про шлост, не са мо за то што се та мо по ја вљу ју у ве о ма мрач ним 
уло га ма, већ сто га што то у исти мах зна чи из ми ца ње кључ ног 
иден ти тет ског ослон ца без ко јег би се срп ски на род про суо у го ми
лу си ро тих и по ме те них ин ди ви дуа. Јер у про шло сти – у тра ди
ци ји, ми ту, кул ту ри и ре ли ги ји, што ће ре ћи на Ко со ву, утвр ђе не 
су оне ври јед но сти ко је нас, као по је дин це и као за јед ни цу, у бит
но ме од ре ђу ју. И још нам ка жу да при хва ти мо за те че но ста ње и 
ре ал ност на те ре ну, по оној на род ној – чи је ов це то га и пла ни на. 
Као да се чо бан ском по сло ви цом мо же, пре ко но ћи, ри је ши ти ово 
епо хал но и за нас суд бо но сно пи та ње. А шта да се ра ди, на при мјер, 
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са оном пла ни ном на ко јој има ви ше цр ка ва не го ова ца. Притом 
ни је пре по руч љи во пи та ти ко је и ка ко је про из вео за те че но ста ње. 
Али, ми зна мо и ду жни смо да ка же мо и стал но по на вља мо да је 
то ста ње про из ве де но бру тал ном си лом, у ин те ре су сил них и ми мо 
ме ђу на ро ног пра ва, уз ци нич но оправ да ње да је ри јеч о ху ма ни тар
ној ак ци ји спа са ва ња ал бан ског ста нов ни штва од про го на и по гро
ма срп ске вој ске и по ли ци је. Ста ње на те ре ну, ме ђу тим, го во ри да 
је да нас на Ко со ву и Ме то хи ји 200.000 Ср ба ма ње, а за ко ли ко је 
по ве ћан број „прог на них” Ал ба на ца то се не зна, јер се они ни Ти ту 
ни су да ли пре бро ја ти. Ста ње на те ре ну чи не и број не по ру ше не 
ку ће, цр кве, гро бља и ма на сти ри – бру тал но де са кра ли зо ва на све
та зе мља на ко јој је, упр кос све му, оста ло сто ти њак хи ља да Ср ба, 
ли ше них еле мен тар них људ ских пра ва ко ји ма се та ко на пад но 
па ра ди ра.

Силаузмеземљуиградове,кажеједанстих
изнароднепјесме

„Же нид ба Ду ша но ва” ко ју би на ши пре го ва ра чи са За па дом 
тре ба ло да но се као оба ве зни при руч ник. Али, ни јед на си ла ни је 
до ви је ка и ни је пр ви пут да се са си лом су о ча ва мо. Пи та ње је, ипак, 
да ли је ово по ко ље ње Ср ба до ра сло ве ли ким исто риј ским ис ку ше
њи ма, ко ли ко је да на шњим Ср би ма уи сти ну ста ло до Ко со ва и Ме
то хи је, шта и ко ли ко мо гу да учи не ка ко би са чу ва ли сво ју „основ ну 
зе мљу” и те мељ соп стве ног исто риј ског, кул тур ног и ду хов ног иден
ти те та... До бро зна мо ка ко је срп ски на род бје со муч но са ти ран 
то ком два де се тог ви је ка – оку пи ран, бом бар до ван, про го њен, слу
ђи ван сва ко ја ким иде о ло шким и по ли тич ким кон цеп ци ја ма, осу
ђи ван, изо ло ван, ка жња ван, по ни жа ван, па  опет бом бар до ван и од 
про тив ни ка и од са ве зни ка... Не тре ба за не ма ри ти, али ни та ји ти, 
чи ње ни цу да зна тан дио срп ске по ли тич ке и кул тур не ели те не 
до жи вља ва Ко со во и Ме то хи ју као не што сво је и ва жно. Они би 
овај про блем ри је ши ли с „не под но шљи вом ла ко ћом” ак ти ви ра ју ћи 
на ше, исти на бо га то, ва зал ско и ра је тин ско ис ку ство. Мо же мо ми 
не пре ста но да се жа ли мо на очи глед не не прав де ко је нам сви јет 
чи ни, ал и у том и та квом сви је ту, ко ји уре ђу је је зу ит скоори јен
тал на по ли ти ка, мо ра мо да жи ви мо и пре жи ви мо и да не да мо оно 
што нам и по бож јој и по цар ској прав ди при па да. Али, то је мно го 
лак ше ре ћи не го ура ди ти. Ста ње на те ре ну по ка зу је да су Ал бан ци 
на Ко со ву и Ме то хи ји у огром ној ве ћи ни и да су, уз по моћ моћ них 
са ве зни ка, већ при ба ви ли мно ге атри бу те др жав но сти. Не до ста је им 
још са мо по твр да Ср би је о не за ви сно сти, о че му са ња ју и на че му 
ра де од осни ва ња При зрен ске ли ге. На пр ви по глед чи ни се да је 
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ма не вар ски про стор дра ма тич но су жен, а мо гућ но сти да љих усту
па ка и ком про ми са са срп ске стра не ис цр пе не. Па иа ко смо у зо ни 
исто риј ског су мра ка, од но сно там ног ви ла је та, ми слим да ни по 
ко ју ци је ну не сми је мо при зна ти не за ви сност са мо про гла ше не др жа
ве Ко со во, са пу ном сви је шћу да ће то про из ве сти и већ про из во ди 
мно ге рђа ве по сље ди це. Увје ри ли смо се, уо ста лом, и на соп стве
ној ко жи осје ти ли шта су сил ни ци спрем ни да ура де ка ко би оства
ри ли сво је на ци о нал не ин те ре се на ту ђим те ри то ри ја ма. Сва ко 
дру го рје ше ње ко је би во ди ло ме ђу на род ном при зна њу та ко зва не 
др жа ве Ко со во има ло би још те же и го то во не за ми сли ве по сље ди
це по Ср би ју и срп ски на род. До вољ но је са мо вир ну ти пре ко гра
ни ца су сјед них др жа ва, не ка да шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка, 
па се увје ри ти у то шта Ср бе че ка у не за ви сном Ко со ву. Али да не 
бих зву чао као „јеф тин про рок ка та стро фе”, што би ре као пје сник 
Ђор ђе Не шић, на ве шћу са мо је дан од не ве се лих цр но гор ских при
мје ра. Ка жу да је сво је вре ме но срп ски био слу жбе ни је зик на тур
ском дво ру, али да нас на цр но гор ском дво ру ни је, а не по же љан је 
и у књи га ма, уџ бе ни ци ма, но ви на ма, кан це ла ри ја ма... Пред ова квом 
исто риј ском ин вер зи јом зби ља „људ ско за пи ре по зна ње”.

Ни су нам, ипак, за све и уви јек кри ви са мо дру ги, али би нас 
лов на до ма ће крив це од вео пре да ле ко. Мо ра се ре ћи да кри ви цу 
за уру ша ва ње Ко со ва и Ме то хи је – не ко ви ше не ко ма ње – сно се 
го то ва сва по ли тич ка ру ко вод ства, по чев од оних ко ја су по др жа ла 
Ти то ву од лу ку о за бра ни по врат ка на Ко со во и Ме то хи ју про тје
ра них срп ских ко ло ни ста, што је дра стич но про ми је ни ло де мо
граф ску струк ту ру у ко рист Ал ба на ца. Мно го ве ћи, си стем ски 
про блем пред ста вљао је са ве зни устав по ко јем је Ср би ја у ду гом 
пе ри о ду би ла та лац ау то ном них по кра ји на. Пр ви озбиљ ни ји по ку
шај да се та кво ста ње про ми је ни до вео је до же сто ких по ли тич ких 
су ко ба, а по том и до гра ђан ског ра та из ко јег ће Ср би иза ћи као 
је ди ни и не по пра вљи ви крив ци, за шта ће би ти су ро во ка жње ни. 
Не ма ви дљи вих зна ко ва да ће та ка зна уско ро ис те ћи – као да смо 
ми из ми сли ли оби чај уби ја ња у ра ту, док сви оста ли уз вра ћа ју смо
ква ма и на ран џа ма. Ис под те „за мр зну те сли ке” о Ср би ма као но
си о ци ма су штог зла ко је из ви ре из њи хо ве исто ри је, ми та, ре ли ги је, 
па чак и из по е зи је, те че опа сан про цес ре ла ти ви за ци је на ци стич ких 
и уста шких зло чи на; на дје лу је сво је вр сно пра ње исто ри је и исто
риј ске са вје сти и сва љи ва ње кри ви це на жр тву.

И сад смо ту гдје је смо – од моћ них и сил них при ти сну ти и 
од свуд сти је шње ни. Али, ми пра во на пре да ју јед но став но не ма мо. 
Мо жда ће зву ча ти ису ви ше на ив но кад ка жем да би устав но прав
ни по ло жај Ко со ва и Ме то хи је тре ба ло до дат но при твр ди ти, што 
Ал бан це не ће и још уви јек не мо ра оба ве зи ва ти, али хо ће нас и 
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оне ко ји ће по сли је нас до ћи. А оба ве за ће нас, при је све га, да на 
све на чи не омо гу ћи мо оп ста нак Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји у 
људ ски под но шљи вим усло ви ма, да до дат но за шти ти мо кул тур но
исто риј ско на сље ђе, да че шће и гла сни је го во ри мо о суд бин ском 
зна ча ју Ко со ва и Ме то хи је за наш оп ста нак, да ко ри сти мо сва ку 
и нај ма њу по вољ ност у ме ђу на род ним од но си ма, да тра жи мо при
ја те ље ко ји хо ће и мо гу и да по жа ле и да по мог ну. А не бих се ни 
бож је по мо ћи ола ко од ре као.

И да у ме ђу вре ме ну ја ча мо Ср би ју у сва ком по гле ду – еко ном
ском, де мо граф ском, тех но ло шком, вој ном, кул тур ном и мо рал ном 
– мо рал ном на ро чи то. А да ли ће мо ус пје ти да се од бра ни мо, ова ко 
из ну ре ни исто ри јом, пре ду го за гла вље ни у му тља гу тран зи ци је 
и за ба вље ни кру хом и ру хом, или ће се Ко со во не гдје за гу би ти на 
на шем ма гло ви том европ ском пу ту, то је за и ста те шко ре ћи, а не 
при ли чи ми да га там. На ше је да учи ни мо све што мо же мо, и ви ше 
од то га, ка ко би смо Ко со во и Ме то хи ју са чу ва ли.

А што се бу ду ћих ге не ра ци ја ти че, оне ће, вје ру јем, би ти бо ље 
од нас, што и ни је та ко те шко. Ми не ма мо пра во да у њи хо во име 
пре да је мо Ко со во и Ме то хи ју јер нам, већ су тра, мо гу ре ћи да се 
ни смо мо ра ли то ли ко жр тво ва ти. По ду бљој ло ги ци срп ске исто
ри је, да не ка жем суд би не, и њи ма ће при па сти све тост и те рет ко
сов ског за вје та – ако се у на ма не уга си. А све се на дам да не ће.
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Драган Хамовић

ОБЈАШЊЕЊЕ„ПРИЗРЕНА”

Осе тих сву на шу не моћ, сву сво ју ту гу. „При зрен”, про шап тах, 
са из ве сном афек та ци јом. Као што је Цр њан ском реч „Су ма тра” 
до спе ла до уну тар њег слу ха да озву чи не ку при сну да љи ну, та ко 
се реч „При зрен” об ре ла у слу ху пе сни ка што ово све до чи ви ше 
као звуч но ча ра ње не го као же же на кул тур на асо ци ја ци ја. Кроз 
ту реч ви ше је при зи рао не го што је знао и ви део. Та да још ни је 
био до спео да кро чи на оба лу Би стри це и про ве ри тач ност на слу
ће ног опи са с по чет ка пе сме „При зрен, не гле да ни”: „Ва рош, иза 
под гра ђе, ви ше гра ди по ви ше. / На ча сак се одиг ну, за тим хи тро 
при зе ме. / Не мам реч ник по ми чан да све тач но опи ше: / На но си ма 
из ну тра утвр ђе ни, При зре не.” Али, у ду ши, ду бо ко, крај свег опи
ра ња да то при знам, ја сам осе ћао не из мер ну љу бав пре ма тим 
да ле ким бр ди ма... Као у не кој лу дој ха лу ци на ци ји, ди зао сам се у 
те без мер не, ју тар ње ма гле, да ис пру жим ру ку и по ми лу јем да
ле ке Про кле ти је, Шарпла ни ну.

Ка да сам, не дав но, у дис крет ној ве чер њој гру пи пут ни ка из 
Бе о гра да пре ла зио Ду ша нов мост на пу ту ка за ду жби ни Си ме 
Ан дре је ви ћа Игу ма но ва, из но ва про бу ђе ној Бо го сло ви ји, ука зао 
се успон ко ји сам од не куд при зи рао и лир ски опи сао, ви дик од о зго 
оме ђен ка ме ном твр ди ном Ка ља је. Ка пи ја Бо го сло ви је де ли не ве
ли ко али уз ви си то ва ро шко остр во срп ског го во ра и ве ре. То спа
со но сно коп но од агар јан ског бе со ва ња ме те жне 1999. го ди не. Сад 
је ви ше од то га, јер ов де оби та ва не ко ли ко де се ти на бу ду ћих све
ште ни ка, де ча ка ко ји та мо пре вре ме но зру. Она мо смо, као не слу
чај ни до ла зни ци, за те кли креп ку ве дри ну пред ко јом смо се мо ра
ли за сти де ти. Она мо, иза ка пи је, бруј ни пче ли њи ред одр жа ва ју 
про бра ни Де чан ци, ослон ци стр пљи вог Вла ди ке об но ви те ља те 
ути хле обра зов носа крал не тач ке, мла ди ум ни на став ни ци ве ћи
ном до шли ов де с ја ких грч ких бо го слов ских ка те да ра. При кљу чи
ла им се пче ла ра ди ли ца име ном Ва лен ти на Пи ту лић, наш од луч ни 
по кре тач на овај пут, она што по зна је ов да шње пе сме пра ста ре и 
пре те шке. А ка да их за пе ва, от ки да их из се бе. 

Исто та ко је оп ко ље на Бо го ро ди ца Ље ви шка, с дру ге стра не 
Би стри це, сте шње на ме ђу не до стој ним зда њи ма, још по не где га
ра ва од оне па ље ви не – а опет без мер но, у се би са мој, сло бод на. 
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Као и Бо го сло ви ја иза сво је ка пи је, та ко је и Ље ви шка, уну тар на
сло је них зи до ва, до чу ва ла онај не ви дљи ви При зрен у При зре ну. 
При зрен што се, на тре нут ке, оди же од тла, и оста вља за со бом 
При зрен при зем ни. Оди же се, че сто да ле ко од уну тар њих очи ју 
ко је то мо гу пре по зна ти.

Су тра дан, Ми хољ дан у Ве ли кој Хо чи, осун чан. Вла ди ка слу
жи пред ка ме ним хра мом Све тог Сте фа на. И она мо, у Хо чи, спрег
ну то је при сут но и од сут но, у чврст са вез. Украј хра ма го лу бар ник, 
ко јем нео пре зно при ла зим. Го лу бо ви се по пла ше, рас пр ше по пор ти 
и убр зо сми ре на кро ву цр кви це, њих осам и де ве ти го луб на врх 
кр ста ви ше ол та ра. Ве ли ка Хо ча је, уи сти ну, ме сто ве ће од се бе 
са мо га. Од осни вач ке по ве ље на ме ње но за ме тох хи лан дар ској 
оби те љи. „Хо ча и дру га Хо ча и трг ту, и два ви но гра да ту на са дих.” 
И Ве ли ка Хо ча, ми мо свих не да ћа, осам те рет них ве ко ва жи ви 
пре ма ре че ном за дат ку, и са да оп ко ље на, али за шти ће на и обо дре
на реч ју пр вог моћ ног и све тог ви но гра да ра, чи ји за сад ов де и да ље 
то чи крв Хри сто ву у гор ку ра дост људ ску. 

Ве ли ка Хо ча је – по и грај мо се ма ло ре чи ма – из ра сла у јед но 
Ве ли ко Хо ћу, у дру го име оп стан ка и по сто ја но сти. Оно што бе ше 
Ста ра Ср би ја са же ло се, у нај све де ни јем пле ме ни том ли ку, у то ме 
се лу: мно зи на хра мо ва и до ма ћин ских кро во ва, це лих и оста лих 
у тра го ви ма, бла го сло ве ни ви но гра ди уо ко ло. Не у ти хло оби ље 
ста рог жи во та и гро здо ви де чи це, ов да шње и при сти гле с ра зних 
стра на, да нас оку пље не, на то пли Ми хољ дан. У чвр стом са ве зу 
при сут них и од сут них. 

Оно што је из гу бље но или про тра ће но по ши ри ни, згу сло се, 
по ду би ни, у де лат ној от пор ној сна зи, ка ко у ата ру Ве ли ке Хо че, 
та ко ме ђу пе ва ју ћим зи до ви ма Па три јар ши је, Де ча на, Ље ви шке, 
при зрен ске Бо го сло ви је, али и дру гих, ма ње чу ве них, скрај ну тих, 
пу стих ме ста. Ви но гра да ри, се ља ци, мо на си, уче ни ци и њи хо ви 
на став ни ци што ту на ста вља ју да жи ве, оп ко ље ни, да ле ки су као 
Су ма тра од нас што жи вот про во ди мо у при вид ној сло бо ди, рас
те ре ће ни твр до кор ног за ве та ко ји они та мо про во де с под ра зу ме
ва њем. Не бо ре се за го ли жи вот – јер је го ли жи вот сву да пре не го 
та мо. Пре ма Ви на ве ро вим ре чи ма, а по во дом ју на ка Гри го ри ја Бо
жо ви ћа, при по вед ног све до ка Ста ре Ср би је – они жи ве „за не што 
веч ни је”, што над ма ша хо ри зонт те сних, по је ди нач них жи во та. 
„У сви ма го ри не у га сно мо гућ ност ве ли ко га ви те шко га тре нут ка. 
Ка да тај тре ну так до ђе, ни ко се ви ше не бо ји за сво ју гла ву, за си
ћу шни жи вот. Пре ма то ме го ле мо ме тре нут ку све је ма ле но.” 

Раз у мео је Ви на вер, би стри син пољ ских Је вре ја, ко сов ску 
ениг му до чо ве чан ске ср жи. Али, пу сти мо ве ли ке ре чи, оне су већ 
ре че не. Ми, ко ји ни смо та мо, има мо пра во са мо на стид и на де ло
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ва ње из сти да про ис те кло, стид од тих уну тар њих оклоп ни ка, жи
вих та пи ја на шег ко сов ског тра ја ња, ми мо зи да них та пи ја што су 
то ли ко пу та го ре ле, пу сто ше не и на но во об на вља не. Као и при зрен
ска Бо го сло ви ја, ре ци мо, с тим озбиљ ним мом ци ма што ли че и не 
ли че на сво је вр шња ке, а мо гли би што шта и вре ме шни ји, по ме те ни 
на ра штај по у чи ти, зре ва ју ћи усред ове мр год не пу сти ње. Као не
ка да дав но, ту бли зу, Све ти Пе тар Ко ри шки, ко ји је упор но одо ле вао 
бе сов ском мно штву што га је оп ко ља ва ло: „Ја сам прах и пе пео 
пред Го спо дом мо јим [...] Јер ово про па дљи во, ре че, тре ба да се 
об у че у не про па дљи вост, и мр тво ово да се об у че у бе смрт ност.”

Од исте су бла го род не ло зе Пе тар и на ши да на шњи ме то хиј
ски пу сти ња ци. И као да сце не Те о до си је вог жи ти ја ко ри шког под
ви жни ка опо ми њу на ско ри је при зо ре бе сне на ва ле на истом под
руч ју. „Оку пив ши се у го ми ли на све тог на па до ше” и „ста до ше га 
ву ћи, и по оштром ка ме њу раз ди ра ху те ло ње го во”. И на но во се 
оба ра ху на оно га ко ји се ве ром и за ве том опи ре, ма кар где кад и 
пао и по ср нуо: 

Бе си тад оти шав ши то бож за ду го оста ви ше све то га, али се 
од мах по но во као ве ли ко мно штво вој ни ка са бра ше, и до ђо ше на 
све то га. И на пу ни ли бе ја ху сву до ли ну и по сте на ма под оруж јем 
хо ђа ху, са шле мо ви ма у об ли ку гла ва ди вљих ве про ва и с ли ком 
ме две да и оста лих ди вљих зве ри на гла ви [...] Шта ћеш сад, лу да че? 
Опа ме ти се бар, и по слу шај нас: Уста ни, иди, да ма чем за клан зло 
не умреш. Ни су хо тво је те ло људ ско ме по гре бу не ће мо оста ви ти; 
ра се ћи ће мо на му че не удо ве и зве ри ма за је ло у пу сти њи раз ба ца
ће мо, да се и оста ли, кад ви де ка ко си ти уби јен, не усу де да нас 
вре ђа ју и као ти бо ре. 

Пре ђа шњи жи тиј ски опис уби лач ког мно штва што на ди ре 
ожи вља ва бе со ви те 1999. го ди не. Бит ка за Ко ша ре бе ше стра шна, 
али је, пре ма ре чи ма ђе не ра ла Пав ко ви ћа, бит ка на Па штри ку, ту 
на до мак При зре на и ко ри шке пу сти ње, у рат ним до ку мен ти ма 
за бе ле же на као нај те жа. По ред жи вог ме са ОВК и вој ске Ал ба ни
је, ге не рал Кларк по те же чак аме рич ку стра те шку ави ја ци ју, бом
бар де ре Б52 и Б1 ко ји су „ту кли на ше је ди ни це из стра тос фе ре”, 
пре тва ра ју ћи де ло ве пла ни не у ме се че во тло. „Ме ђу тим, са мо јед
ном” – све до чи срп ски ђе не рал, са да оп ко љен там нич ком си ви ном 
у ту ђи ни – „ус пе ли су да про би ју фронт на ше од бра не на го ро жуп
ском прав цу и на пра ве про дор од 200 до 400 ме та ра на те ри то ри ју 
Ср би је. Ју на ци 549. бри га де већ сле де ћег да на су вра ти ли по ло жа је.” 
У од бра ни Ко ша ра и Па штри ка, ве ру је мо, по над на ших са вре ме
них ју на ка бе сно ту че них из па кле не стра тос фе ре, от пор ну си лу 
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бе ху до ли ва ли, с ви ше ви си не, и дав ни ко ри шки бо рац, Пе тар, као 
и се ни ста рих за точ ни ка не у пит ног, без над ног от по ра из Под ри ме 
и Ве ли ке Хо че. Они ко је Гри го ри је Бо жо вић опи су је у при ча ма: 
„Ма ни та ше ви ћи су и пре зи ме до би ли што Ар на у ти ни су њи хо во 
ју на штво и њи хо ву сред њо ве ков ну бор бе ност мо гли друк чи је об ја
сни ти. Али ме ђу сви ма њи ма нај от ме ни је ју на штво је би ло у по
ро ди ци Ми јај ло ви ћа. [...] Ги ну ли су као за спо мен. И за ар на ут ску 
пе сму.” 

Још је увер љи ви је и за на ше при ли ке при клад ни је ста ро ср би
јан ски Ан дрић до ча рао „не из ми шље не ли ко ве” са вре ме ни ка чи ји 
жи во ти до па до ше у нај цр ње до ба, с по чет ка два де се тог ве ка, ка да 
су умно же на бе за ко ња га си ла по след њу на ду у срп ско одр жа ње. 
Као с по чет ка Бо жо ви ће ве при че „Оклоп ник без стра ха и ма не”: 

Јер вре ме би ја ше стра шно. Мла доТур ци бе ху од луч но на у
ми ли да нас из ле че од ко сов ске бољ ке. Шко ле нам се за тва ра ху, 
све ште ни ци хап ша ху, ви ђе не љу де уби ја ху у ру ка ма вла сти, а ар на
ут ски зу лум бе ше пре вр шио сва ку ме ру. И са ми ма лак са ли, го то во 
без над но али још упор но, ми углав ном сво ђа смо свој по сао на то, 
да кре пи мо за о ста лу сна гу јед не упра во лу де ра се на без у ман от пор...

Над ис трај не Ста ро ср би јан це над ви ја се ис пит крај њег без
на ђа, ка кав је на вр хун цу аскет ског под ви га по ла гао и Пе тар Ко
ри шки, ис пит об ја вљен гла сом глав ног ме ђу бе со ви ма: „Али за што 
се ми уоп ште и бо ри мо с то бом? И то ли ко стра да ју ћи без ума тр пе
ћи сво је из ну ра ваш жи вље ње? Ка ко би смо те бо ље од овог по вре
ди ли или про кле ли!” По раз на ста је ка да на по раз са ми при ста не
мо. Ина че по ра за не ма. На та квој иви ци на ла зе се Бо жо ви ће ви ју
на ци из раз до бља Ра ки ће вог кон зу ла та у При шти ни. Чи чаМој сил 
Зла та но вић зу би ма др жи сво је пар че зе мље да до че ка Ср би ју. Поп 
Сто ша из Де ви ча, ду хов но ра сла бљен, мо ли Све тог Јо а ни ки ја да 
га не др жи ви ше у ис ку ше њу и да му по ка же шта хо ће „од на ро да 
овог жа ло сно га” и бе жи, не сну ју ћи да ће, до го ди не, срп ски вој
ни ци де кла мо ва ти Ра ки ћа на осве ће ном Га зиМе ста ну. По тур че ни 
Го ра нац, Суљка пе тан, од ла же су не ће ње си на, иш че ку ју ћи освит 
срп ске сло бо де.

Рђа ва бес ко нач ност роп ског та во ре ња ко ју нам, као за слу же
ну и ко нач ну ре ал ност, под ме ћу бе за ко ни ци с осме хом и ре чи ма 
ме ким, бе со ви пре о бу че ни у моћ не при ја те ље ко ји на ла жу из ле че
ње од „ко сов ске бољ ке”, и да нас је ис пит за на шу за јед нич ку свест 
од де вет ко ра и за при ла го дљи ву са вест сва ко га по је ди нач но. „Ја 
за у ста вих ко ња и окре нух га да би уна зад још јед ном по гле дао низ 
Ко со во” – при по ве да Бо жо вић у при чи „Чуд ни под ви жник”: „Мр зим 
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га, из јед на га као ра је тин не на ви дим, јер ме је ро ди ло ро бом, а опет 
ми га ни кад до ста ни је. [...] Гле дам низ по ље, по сма трам сву ову 
ње го ву ле по ту. Али ве ко ви про го ва ра ју и очи ми се мре же.” Они 
ко ји не по сред но слу ша ју про го вор ве ко ва на кључ ним ме сти ма 
ста рог срп ског пам ће ња сво јим жи во ти ма тај ис пит узор но по ла
жу, за све нас, уда ље не и за ма ја не. 

Онај ум ни Швај ца рац, зна лац тај ни ко лек тив них ду би на, дао 
нам је одав но од го вор, без по ми сли на срп ски слу чај – има ју ћи на 
уму оп шти слу чај европ ског чо ве ка: „Онај ко је из гу био исто риј
ске сим бо ле и не мо же да се за до во љи са ’за ме ном’, тај се при род но 
да нас на ла зи у те шком по ло жа ју: пред њим зја пи Ни шта, од ко јег 
се чо век са стра хом окре ће. Да ства ри бу ду још го ре: ва ку ум се 
ис пу ња ва ап сурд ним по ли тич ким и со ци јал ним иде ја ма ко је се 
све ску па од ли ку ју ду хов ном пра зни ном.” Та ко Карл Гу став Јунг, 
на чел но. А шта чи ни мо ми, ко ји ма При зрен по ста је да лек као Су
ма тра? Ко ји по ми сли мо да је за бо рав ре ше ње и да су чи ње ни це 
тре нут ка ве чи та исти на? Ево шта ми се при зи ра ло, на не ви ђе но, 
и шта сам на ли цу ме ста по твр дио: „Пре зре лом и пре зре ном – и 
ма ло је пре ви ше, / Ме те жи га са гла се, вас пи та ју по ша сти. / Ар хан
ге ли бри ска ју га реж с ли ца Ље ви шке: / При зре не у При зре ну, ула
ском нас по ча сти.” Сна жи ти у се би са вез при сут ног и од сут ног, 
по бе до но сни склоп про тив уда ра ви дљи вих и не ви дљи вих. Пре
тр пе ти до кра ја, ка жем се би и пла хом и жив ча ном. Све оста ло је 
пре пу шта ње бе со ви ма. И по на вљам то, да се би са мом за зву чим 
убе дљи ви је.
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Бо го љуб Ши ја ко вић

КОСОВОИМЕТОХИЈА–ИЗМЕЂУ
БРУТАЛНЕРЕАЛНОСТИИ
НОРМАТИВНЕСВЕТОСТИ

„О Ко со во, грд но су ди ли ште.”, Ње гош, Гор ски ви је нац, 987)

За срп ски на род и за др жа ву Ср би ју ста тус Ко со ва и Ме то хи је 
је пи та ње еле мен тар ног иден ти те та и ин те гри те та: иден ти те та 
– у сми слу да је срп ско са мо ра зу ми је ва ње од ре ђе но нор ма тив ном 
сфе ром у ко ју сва ка ко спа да ју ко сов ски за вјет и ви дов дан ска ети ка; 
ин те гри те та – не са мо у сми слу те ри то ри јал ног ин те гри те та и 
су ве ре ни те та не го и ин те гри те та као спо соб но сти са мо о др жа ња. 
Због то га је Ко со во ви тал но пи та ње срп ског др жав ног и на ци о нал
ног ор га ни зма, или: ор ган ско пи та ње срп ске др жав не и на ци о нал не 
ви тал но сти. У су о че њу с про бле мом Ко со ва као на род и др жа ва 
ра за пе ти смо из ме ђу бру тал не ре ал но сти (вој но оти ма ње Ко со ва 
и Ме то хи је од стра не НА ТО као са ве зни ка по бу ње них Ал ба на ца 
у овој срп ској по кра ји ни) и нор ма тив не све то сти (зна чај Ко со ва 
у цр кве нона род ном пре да њу). Ова ком плек сност мо ра да се узме 
у об зир да би смо ра зу мје ли про блем и фор му ли са ли од го вор, а не 
да би смо под при ти ском ре ал но сти рје ша ва ли ко сов ски про блем 
„сад или ни кад” (исто риј ске по ја ве од ли ку је ду го тра ја ње!) ни ти 
да би смо под при ти ском нор ма тив но сти од и гра ли „све или ни шта” 
(коц ка ње са суд би ном ни је из раз тре зве но сти). Раз бо рит од го вор 
(а он не ис кљу чу је ни „емо ци је” јер и оне има ју ра ци о на лан сми сао) 
тре ба тра жи ти у су о че њу са свим струк тур ним еле мен ти ма овог 
ком пли ко ва ног про бле ма. Про блем се и не рје ша ва не ким „до го
во ром Ср ба и Ал ба на ца”, јер твр ђа ву ко смет ских Ал ба на ца про
јек ту ју и утвр ђу ју Ва шинг тон, Лон дон, Бри сел. Од мах да при знам, 
мно го је лак ше дис ква ли фи ко ва ти сва ки пред лог не го ре ћи шта 
да се ра ди, и то про сто због то га што мно ги еле мен ти нео п ход ни 
за од лу чи ва ње ни су у на шој вла сти. Но, ка да се не зна шта тре ба 
чи ни ти, ве о ма је ва жно зна ти шта не тре ба чи ни ти.
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Комплекснареалност

Са да шња ком плек сна исто риј ска ре ал ност Ко со ва и Ме то хи
је пред ста вља за срп ски на род и срп ску др жа ву је дан је дин ствен 
и ве о ма сло жен про блем. Је дин ствен – зна чи да је за нас то уни ка
тан и мо но ли тан про блем, па нам због то га че сто из гле да нер је шив. 
Сло жен – то зна чи да се са сто ји од ве ли ког бро ја ва жних по себ них 
пи та ња, од ко јих сва ко има мно штво спе ци јал них мо ме на та. Да 
би смо се по за ба ви ли та ко сло же ним про бле мом, тре ба га де таљ но 
струк ту рал но раз ло жи ти и по том рје ша ва ти оно што је у да тим 
окол но сти ма мо гу ће. Струк ту рал ни мо мен ти ко смет ског про бле ма 
тре ба да бу ду пред мет не са мо по ли тич ке не го и де таљ не струч не 
ана ли зе, да би смо та ко фор му ли са ли на ше ви ђе ње тзв. „све о бу хват
не нор ма ли за ци је од но са” на ко ју нас са да при ну ђу ју. На и ме, ва жан 
аспект је те ри то ри јал ни ин те гри тет и су ве ре ни тет др жа ве Ср би је 
за јем чен Ре зо лу ци јом Ује ди ње них на ци ја 1244. Ка кво год да је тзв. 
„фак тич ко ста ње” – ова прав на чи ње ни ца је ка пи тал на и тре ба је 
на све на чи не ак ти ви ра ти. Са свим је ле ги тим но по зва ти се на чи
ње ни цу да је исто риј ска, кул тур на и вјер ска са мо сви јест срп ског 
на ро да (срп ски иден ти тет) у зна чај ној мје ри ори јен ти са на око Ко
со ва. На Ко со ву и Ме то хи ји по сто ји из у зет но зна чај но и отво ре но 
цр кве но пи та ње, у сми слу срп ске и свјет ске кул тур ноисто риј ске 
ба шти не и у сми слу имо ви не Срп ске пра во слав не цр кве. При том, 
не тре ба нео пре зно из но си ти ни ка кве мо де ле (па ни мо на шке за јед
ни це Све те Го ре), по го то во то не тре ба да чи ни ми ни стар спољ них 
по сло ва, не го тре ба тра га ти за је дин стве ним рје ше њем (на рав но, 
под основ ном прет по став ком пот пу не без бјед но сти). Ко со во и Ме
то хи ја је ве о ма озбиљ но и ре ал но вој но и без бјед но сно пи та ње. У 
том сми слу тре ба да су зби ја мо сва ко на сто ја ње да се ко смет ски 
Ал бан ци вој но оја ча ју и да од ме ђу на род них ин сти ту ци ја тра жи мо 
га ран ти је у том сми слу. Не ра зу ман би био сва ки по сту пак са срп
ске стра не ко ји би ја чао ал бан ски фак тор у ре ги о ну, јер се тај фак
тор пре ма на ма не дво сми сле но ис по љио као не при ја тељ ски. Не мо
гу ће је за о би ћи број на еко ном ска пи та ња на Ко со ву и Ме то хи ји: 
узур пи ра на имо ви на (при ват на, цр кве на, др жав на), ин ве сти ци је 
и кре ди ти на те рет Ср би је, енер ге ти ка, при род на бо гат ства, ре сур
си, тр го ви на, ко му ни ка ци је. „Ко со во” као срп ски и ме ђу на род ни 
про блем је та ко ђе јед но сло же но прав но пи та ње, а на Ко сМе ту по
сто ји без број на ште ту Ср ба не ри је ше них прав них пи та ња (узур
па ци ја од сва ко вр сне имо ви не до го лог жи во та). Не са мо због то га 
што су етич ки аспек ти пра ва не по ре ци ви, не го и пре дањ ски (тра
ди ци о нал но) Ср би до жи вља ва ју Ко со во и као мо рал но пи та ње. 
Уо ста лом, ствар је еле мен тар не ци ви ли зо ва но сти да се не при хва ти 
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да на си ље има пред ност над пра вом и прав дом. Све то нас ста вља 
пред пи та ње тран сге не ра циј ске од го вор но сти – исто риј ске од го
вор но сти пред про шло шћу и за бу дућ ност. Ка да се да кле тра жи 
„све о бу хват на нор ма ли за ци ја од но са”, он да тре ба све о бу хва ти ти 
и ова и мно га дру га пи та ња, а о „нор ма ли за ци ји” не ма сми сла го
во ри ти ако је пра во су спен до ва но и да та пред ност си ли.

Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји тре ба да из гра де ле ги тим ну са мо
у прав ну фор му (то би мо гла би ти и „за јед ни ца срп ских оп шти на”) 
и да ле га ли зу ју сво је ау тен тич не ин те ре се слич не они ма ал бан ских 
се па ра ти ста, ко ји су сво је ин те ре се ре а ли зо ва ли уз стра ну по моћ, 
па то тре ба у по год ном тре нут ку да учи ни мо и ми. За то су по треб
не од луч ност, спрем ност и упор ност, упра во оне осо би не ко је 
мо ра да има онај ко ји бра ни жи вот свој и сво јих бли жњих, сло бо ду 
и до сто јан ство, што су све иде а ли за чи ју ре а ли за ци ју ни је по тре
бан до дат ни ле ги ти ми тет. Та мо гдје љу ди ма пред сто ји бор ба за 
сло бо ду (при зна ње, и ује ди ње ње), ни су по треб ни по себ но оправ
да ње и обра зла га ње.

„Нормализација”каоприхватање
ненормалнихоколности

Ре фе рен ци јал ни оквир на шег раз го во ра и про ми шља ња на 
те му Ко со ва и Ме то хи је са др жи као мо мент при ти ска ста но ви ште 
евро а тлан ских струк ту ра мо ћи да је члан ство Ср би је у Европ ској 
уни ји (а то је зва нич но спољ но по ли тич ки при о ри тет Ср би је) усло
вље но „прав но оба ве зу ју ћим до ку мен том” из ме ђу Ср би је и при
штин ске ад ми ни стра ци је ал бан ских се па ра ти ста, до ку мен том 
ко ји је ре зул тат „про це са нор ма ли за ци је” и ко ји прет по ста вља 
„пу ну нор ма ли за ци ју од но са” из ме ђу Ср би је и ал бан ског Ко со ва. 
При том се ис ти че да се од Ср би је не тра жи да у прав но оба ве зу
ју ћем спо ра зу му из ра зи фор мал но „при зна ње не за ви сно сти” ал бан
ског Ко со ва. Ме ђу тим, из ра зи „прав но оба ве зу ју ћи до ку мент” и 
„пу на нор ма ли за ци ја од но са” не са мо да зна че упра во „при зна ње 
не за ви сно сти” при вре ме но оку пи ра не те ри то ри је (при зна ње се од 
Ср би је и тра жи јер је то ње на оку пи ра на те ри то ри ја), не го ови из
ра зи при кри ва ју да је ов дје у пи та њу уцје на: уко ли ко је за Ср би ју 
из ви тал них раз ло га при о ри тет члан ство у Европ ској уни ји, он да 
тај ви тал ни при о ри тет Ср би ја не ће мо ћи да ре а ли зу је ако не при
зна не за ви сност оку пи ра ног ди је ла сво је те ри то ри је. Ср би ја о то ме 
тре ба да од лу чи на вод но сло бод но и са мо стал но, а у пи та њу је за
пра во уцје на (и то „кре ди бил на”, јер до ла зи на кон на сил не вој не 
про мје не прав ног по рет ка и фак тич ког ста ња).
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Ову уцје ну пред у зи ма ју зе мље ко је су ау то ри Ре зо лу ци је 
Са вје та без бјед но сти 1244 ко јом су по твр ђе на на че ла су ве ре ни те та 
и те ри то ри јал ног ин те гри те та СР Ју го сла ви је, тј. Ре пу бли ке Ср би
је, и то на кон што је Ср би ја вој но оне мо гу ће на да као др жа ва ефек
тив но кон тро ли ше те ри то ри ју и ста нов ни штво на при вре ме но 
оку пи ра ном ди је лу сво је те ри то ри је. Га рант су ве ре ни те та и те ри
то ри јал ног ин те гри те та Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји су Ре зо лу
ци јом 1244 по ста ле Ује ди ње не на ци је, али су глав ни ак те ри но вог 
ста ња и ау то ри Ре зо лу ци је ту га ран ти ју обе сна жи ли и из и гра ли. 
Да кле, ра ди се о на си љу као су прот но сти пра ву, па у том сми слу 
ни је реч про сто о по ра зу Ср би је не го о по ра зу пра ва. Он да је кон
се квент но да моћ ко ја су спен ду је пра во на ста вља са уцје на ма да 
би ле га ли зо ва ла по сле ди це на си ља. За то тре ба ис та ћи да све што 
се до га ђа на Ко со ву и Ме то хи ји до га ђа се у ван ред ним окол но сти
ма стра не оку па ци је, а на стра ну оку па ци ју се по де фи ни ци ји мо ра 
гле да ти као на при вре ме ну без об зи ра на ду жи ну тра ја ња. Упра во 
ова кво ста ње ства ри (при су ство стра них тру па ко је су оку пи ра ле 
те ри то ри ју Ко со ва и Ме то хи је) има за по сле ди цу не мо гућ ност да 
из вр шна власт Ре пу бли ке Ср би је спро во ди устав и за кон на тој те
ри то ри ји. Са да се од Ср би је тра жи да соп стве ну ште ту као по сле ди
цу „пра ва ја чег” при зна као свој ин те рес. Сви дру ги ко ји су при зна
ли „Ко со во” при зна ли су за пра во сво ју по ли ти ку и сво је ин те ре се, 
па да кле са ми се бе, те сто га то и ни је пра во при зна ње. То је за пра
во на кнад но при зна ње већ из вр ше не на мје ре да се Ср би ји от ме дио 
те ри то ри је. На сил но ус по ста вље но ста ње ни је ва лид но све док 
онај над ко јим је по чи ње но на си ље не да свој при ста нак. Упра во 
због то га је у нор ма тив ном сми слу нај ва жни је при зна ње од стра не 
Ср би је, а за Ср би ју би то би ло при зна ње соп стве ног по ра за, чи ји 
би са у че сник по ста ла са ма Ср би ја. Тек та да би по раз пра ва до био 
ле ги ти ма ци ју на чи јој по ле ђи ни би био по раз Ср би је. Кад љу ди не 
зна ју шта све тре ба да чи не, он да мо ра ју зна ти шта ни по што не 
тре ба да чи не: ни по што и ни у ко јој фор ми не тре ба при зна ти ле
га ли зо ва ње на сил ног оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је. При зна њем у 
би ло ко јој фор ми од у ста ли би смо од пра ва и ду жно сти (са мо)од бра
не, што зна чи да би смо са ми угро зи ли соп стве ни ин те гри тет и 
иден ти тет.

Нормативност

Но уко ли ко ни је ре ал но да са да мо же мо иза ћи на бој но по ље, 
им пе ра тив но је да ни кад и ни по што не тре ба да на пу шта мо нор
ма тив но по ље – по ље пра ва и мо ра ла, иде а ла и ври јед но сти сло
бод них и од го вор них љу ди. По во дом Ко со ва и Ме то хи је за нас се 
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отва ра ју мно га нор ма тив на пи та ња ко ја и као по је дин ци и као 
за јед ни ца мо ра мо узе ти у об зир. Та пи та ња су прав на, мо рал на, 
тра ди циј ска, ври јед но сна, и сва су бит на за иден ти тет срп ског 
на ро да, за ње го во са мо ра зу ми је ва ње и са мо по твр ђи ва ње, и има ју 
ак тив ну функ ци ју у из град њи др жа ве и дру штва.

Сви јест да при па да мо кон крет ној исто риј ској за јед ни ци и да 
је на ша од го вор ност тран сге не ра циј ска и сви јест о мо рал ном је
дин ству исто риј ског вре ме на (ког се не мо же мо од ре ћи) уте ме љу
ју на шу исто риј ску од го вор ност (и та ко ђе јед ну ети ку исто риј ске 
од го вор но сти). Исто риј ска од го вор ност на ла же да се у кон крет ној 
си ту а ци ји има сво је ста но ви ште, соп стве на пер спек ти ва као ори
јен та ци ја у про сто ру и вре ме ну. Уоп ште узев, да би се ори јен ти сао 
у про сто ру и вре ме ну, чо вјек се би гра ди мен тал ну (ког ни тив ну) 
ма пу ствар но сти; на ше пред ста ве ствар но сти су уто ли ко функ цио
нал не, оне су свр хо ви те. Овај пер спек ти ви зам не зна чи оста ја ње 
при сво јим про вин ци јал ним ста во ви ма (у за тво ре ном и не ко му ни
ка бил ном иден ти те ту), ни ти пре пу шта ње се бе не кој на вод но угод
ној ин те гри шу ћој оп што сти о чи јем кон тек сту сми сла уоп ште не 
од лу чу је мо (би ти ин те гри сан у Европ ску уни ју пре до ча ва се као 
би ти при кљу чен на ин фу зи ју у не ком си гур ном ин ку ба то ру). Пер
спек ти ви зам под ра зу ми је ва во љу и спо соб ност да се соп стве но 
ста но ви ште учи ни ре ле вант ним, да се сво ја пер спек ти ва уни вер
за ли зу је, на и ме учи ни та квом да је и дру ги „мо ра” узе ти у об зир.

Исто риј ска од го во р ност и ин те гри тет исто риј ског вре ме на 
(наш окру гли сто је на сло вљен „Ко со во и Ме то хи ја: ју че, да нас, 
су тра”) су ге ри шу да нас исто риј ски до га ђа ји оба ве зу ју. Хра брост 
и од го вор ност исто риј ског по сто ја ња оба ве зу је нас на ак си о мат ску 
од лу ку да су Ко со во и Ја се но вац ва жан и не по би тан дио на шег 
иден ти те та, ко ји нам ни ко не мо же од у зе ти – уко ли ко му га ми не 
да мо. Ак си о мат ски зна чај ва жних исто риј ских до га ђа ја са сто ји се 
у то ме што нам они да ју ври јед но сну ори јен та ци ју и тач ке ослон
ца у ко ји ма ви ди мо над и сто риј ски сми сао. На те ме љу ви те шког и 
жр тве ног ко сов ског Ви дов да на из гра ђе ни су иде а ли ви дов дан ске 
ети ке, на и ме прав да и чо вјеч ност, са мо по жр тво ва ње и стра да ње, 
по ка ја ње и пра шта ње, тр пе љи вост и ве ли ко ду шност, што је за пра
во ети ка хри шћан ске кул ту ре, па да кле ети ка Жр тве. Ви дов дан ска 
жр тва свје до чи је дан то тал ни и ра ди кал ни ре а ли зам, ко ји нас су
о ча ва с бру тал ном кон кре ти за ци јом исто ри је. Жр тва је су бли ма
ци ја исто ри је. Исто риј ска исти на ни је ло гич ка ни уни вер зал на, већ 
до га ђај на и уни кат на. До га ђај уз ви ше ног жр тво ва ња има зна че ње 
при су ства све тог и да је сми сао исто риј ском вре ме ну, по ста је исти
на исто риј ског вре ме на. Спрем ност на жр тву на рав но не зна чи ве
ли ча ње жр тво ва ња као ври јед но сти по се би, јер је ври јед ност жр тве 



158

у ње ној чи сто ти и свр си. Сми сао и свр ха исто ри је мо ра ју би ти спа
се ње и уна пре ђе ње жи во та, ина че би нам оста ло обе сми шља ва ју ће 
тра ја ње у про то ку фи зи кал ног вре ме на. Ко сов ски Ви дов дан и 
Ја се но вац су је дин стве не жр тве не па ра диг ме ко је омо гу ћа ва ју да 
до га ђа је ра зу ми је ва мо као на шу исто ри ју. Исто ри ја је за је дан на род 
и оно шта тај на род ви ди у соп стве ној исто ри ји. Наш по глед на соп
стве ну исто ри ју омо гу ћа ва нам не са мо да бру тал ност исто ри је 
под не се мо не го и да исто ри ју ра зу ми је мо и при хва ти мо. За срп ски 
на род, ко ји је ма ли по бро ју али хо ће да бу де ве ли ки по ка рак те ру, 
исто ри ја је већ и због то га стра да ње. Жр тва је нај ва жни ји спо мен 
ко ји оба сја ва оно што се до го ди ло у исто ри ји. Жр тва и стра да ње 
(на и ме до жи вљај исто риј ски про жи вље ног стра да ња, исто риј ско 
ис ку ство гра нич них си ту а ци ја, по бје да и по ра за, сла ве и уни же ња) 
има ју епи сте мич ки сми сао јер омо гу ћа ва ју ра зу ми је ва ње исто ри је. 
Ода тле про ис хо ди хер ме не у тич ки зна чај стра дал них на ро да за ра
зу ми је ва ње исто ри је, уко ли ко смо у ста њу да исто риј ске до га ђа је 
по сма тра мо из пер спек ти ве Жр тве.

Исти на из пер спек ти ве Жр тве као су бјек та бит но се раз ли ку је 
од исти не из пер спек ти ве на си ља ко је тра жи жр тву као објект. На
си ље стиг ма ти за ци јом кон стру и ше жр тву као објект и та ко ра цио
на ли зу је сво је по ступ ке, оно де мо ни зу је жр тву и та ко при кри ва 
све тост жр тве. При кри ва и сво ју при ро ду: са вре ме но На си ље, као 
мо дер ни за ци ја вар вар ства и но ви ап со лу ти зам, ко ри сти се ми то
твор ним оправ да ва њем на си ља кон стру и са њем кри ви це. Стиг ма ти
за ци ја срп ског на ро да као на сто ја ње да се по ни шти ње гов иден ти
тет и да му се на мет не кри ви ца као сред ство овла да ва ња, жи го са ње 
ко је смо на сво јој ко жи осје ти ли и у по след њем гра ђан ском ра ту 
а ко је се че сто слу жи ло ан ти срп ском про па ган дом из Пр вог свјет ског 
ра та, за пра во је тех ни ка ко јом се озна че ни обје кат (срп ски на род) 
нај при је ис ти ску је из по ља мо ра ла да би по том био ис ти снут и из 
по ља пра ва: онај ко је дис ква ли фи ко ван као мо рал но би ће упо до
бљен је да се над њим пре ду зме бес прав но на си ље.

Да кле, на Ко со ву и Ме то хи ји ми тре ба да бра ни мо но р ма тив
ност – пра во умје сто на си ља, исти ну умје сто ла жи, прав ду умје
сто оти ма чи не, тра ди ци ју умје сто бу ду ћих илу зи ја. Је дан од усло ва 
од бра не но р ма тив но сти је пам ће ње. Исто риј ско пам ће ње као прет
по став ка исто риј ског зна ња и исто риј ске са мо сви је сти, као бри га 
за тач ке ослон ца на ци о нал ног иден ти те та у исто риј ском тра ја њу, 
нео п ход но је и због са бир не сви је сти о про шло сти и због ори јен
та ци је у бу дућ но сти. Тим при је што нам се на со ци јал ном пла ну 
на ме ће јед на струк ту рал на ам не зи ја као га ше ње се лек то ва них 
та ча ка у пам ће њу (dam na tio in me mo ria). Ис тра жи ва ње струк ту ра 
со ци јал ног пам ће ња и сје ћа ња и от кри ва ње тех ни ка де фор ма ци је 
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пам ће ња и сје ћа ња пред у слов су да на шњег кри тич ког исто риј ског 
зна ња и исто риј ске са мо сви је сти. Про из вод ња по тре бе за осло ба
ђа њем од исто ри је, што је за пра во пра жње ње иден ти те та, има за 
дра ма тич ну по сле ди цу за бо рав иден ти те та.

Не до пу сти во је Ко сов ски за вјет ба нал но и пе јо ра тив но ту ма
чи ти као ко сов ски „мит” у сми слу ар ха ич ног и фан та зма го риј ског 
ба ла ста ког се тре ба осло бо ди ти. Мит је све та при ча о све тим до
га ђа ји ма, мит у со ци јал ни жи вот уно си све тост и та ко гра ди нор ма
тив ну ак си о ма ти ку дру штва, уте ме љу је и обра зла же нор ме со ци
јал ног по на ша ња. Мит има функ ци ју да у исто ри ју јед не за јед ни це 
уне се сми сао. Ше линг је сма трао да не ства ра исто ри ја јед ног на
ро да ње го ве ми то ве, не го обр ну то: ми то ви јед ног на ро да од ре ђу ју 
ње го ве оби ча је и исто ри ју, чак мит је суд би на јед ног на ро да, као 
што је чо вје ков ка рак тер ње го ва суд би на. Ко сов ски мит је тран сфор
ма ци ја (еп ска, исто риј ска, ег зи стен ци јал на) дра ма тич ног и не под
но шљи вог исто риј ског до га ђа ња у сми сао, ко ји по ста је дје ла тан за 
ори јен та ци ју у исто ри ји. Ко сов ски мит тј. за вјет упо ри ште је за 
нор ма тив ност и сми сао исто риј ског по сто ја ња срп ског на ро да, 
чи ме се за до во ља ва по тре ба за ори јен та ци јом да би се сход но на
ци о нал ном ка рак те ру ре а го ва ло на исто риј ску ствар ност и да би 
се кроз исто риј ске ло мо ве са чу вао и учвр стио иден ти тет. Ко сов
ски мит, као и мит уоп ште, го во ри нам да ври јед но сни си стем као 
нор ма тив ну прет по став ку др жа ве и дру штва не ства ра др жа ва, 
не го да је ње го во ис хо ди ште у мо рал ној и ре ли ги о зној сфе ри ко ја 
до ла зи из вјер ских и етич ких тра ди ци ја, па су због то га ове тра
ди ци је дру штве но оба ве зу ју ће. Људ ске ин ди ви дуе не мо гу да про
из ве ду но р ма тив ну струк ту ру дру штва без ври јед но сне ка те го ри
је све тог, ко ја је на на чин еви ден ци је ак си ом дру штве но сти. Да кле, 
на Ко со ву и Ме то хи ји тре ба да бра ни мо оно што је за нас све то и 
због то га има сна гу да про из во ди нор му и сми сао на шег исто риј
ског ка рак те ра.

Закључак

Ком плек сни про блем Ко со ва и Ме то хи је тре ба раз ло жи ти на 
струк тур не еле мен те и он да ове рје ша ва ти упор но, стр пљи во и 
оно ли ко ду го ко ли ко је по треб но. „Прав но оба ве зу ју ћи спо ра зум 
о све о бу хват ној но р ма ли за ци ји од но са” (то је исто или го ре не го 
при зна ње!) тре ба схва ти ти као ком плек сан и ду го тра јан про цес 
ко ји мо ра да об у хва ти и сва пи та ња ко ја се ти чу Ср ба и Ср би је 
(те ри то ри јал на, вој на, цр кве на, кул тур на, еко ном ска, исто риј ска, 
прав на, мо рал на, ду хов на). Ни по што и ни у ко јој фор ми не тре ба 
при зна ти ле га ли зо ва ње на сил ног оти ма ња Ко со ва и Ме то хи је. 
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Ни је наш ин те рес да пред у зи ма мо по ступ ке ко ји су на чел но не при
хва тљи ви и ко ји би осим то га во ди ли срп ско дру штво у оп шту кон
фу зи ју, у бес плод на ис цр пљу ју ћа спо ре ња и ме ђу срп ске су ко бе. На 
про сто ру Ко со ва и Ме то хи је тре ба ја ча ти срп ски фак тор а сла би ти 
ал бан ски. Тре ба екс пли цит но ис та ћи пра во да на Ко со ву и Ме то
хи ји бра ни мо оно што је за нас све то и због то га има сна гу да про
из во ди нор му и сми сао на шег исто риј ског по сто ја ња. Тре ба би ти 
од лу чан и спре ма ти се за не ки бу ду ћи по вољ ни ји тре ну так (већ 
да нас је по вољ ни је не го при је два де се так го ди на). Не – од ла га ти 
па ни шта не ра ди ти, не го сва ко днев но на ко сов ским ис ку ше њи ма 
ја ча ти сво ју на ци о нал ну и др жав ну ви тал ност.
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Ср ђан Шљу кић

КОСОВОКАОСВЕТАЗЕМЉАИИЗВОРИШТЕ
МИТОВАКОНСТИТУТИВНИХЗА

СРПСКИИДЕНТИТЕТ

О срп ској по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја мо же се го во ри ти из 
раз ли чи тих угло ва: по ли тич ког, еко ном ског, ге о по ли тич ког итд. 
Је дан од мо гу ћих угло ва по сма тра ња је сте угао кул ту ре. При то ме, 
кул ту ру тре ба сма тра ти јед ним од три кон сти ту тив на де ла дру
штва, уз еко но ми ју и по ли ти ку, а ни ка ко као не ка кав не би тан 
„оста так”, без ко јег би се ина че мо гло. Људ ског дру штва без кул
ту ре јед но став но не ма.

У свом из ла га њу на ме ра вам да се освр нем на два пи та ња ко
ја сма трам бит ним ка да се ра ди о кул тур ним аспек ти ма про бле ма 
Ко со ва и Ме то хи је, а ко ја су те сно по ве за на. Реч је о Ко со ву као 
срп ској све тој зе мљи и Ко со ву као из во ри шту ми то ва кон сти ту тив
них за срп ски иден ти тет.

Косовокаосрпскасветаземља

Тврд ња да се ар гу мент „све те зе мље” не мо же упо тре бља ва ти 
у са вре ме ним ра ци о нал ним раз го во ри ма о Ко со ву је сте у осно ви 
ла жна и сра чу на та да се срп ској стра ни „из би је из ру ку” је дан од 
глав них на чи на да ис ка же сво ју по зи ци ју. Ова тврд ња по ла зи од 
пот пу ног из јед на ча ва ња мо дер но сти и ап со лут не дру штве не се
ку лар но сти, ко је је по гре шно и ко је у ства ри ниг де не по сто ји. Оно 
што је све то је у ис тој ме ри људ ско као и оно што је про фа но. Дру
гим ре чи ма, све то има ан тро по ло шки ка рак тер и не мо же се при
пи си ва ти ис кљу чи во пред мо дер ним дру штви ма.

Кул ту ра у пот пу но сти пре мре жа ва људ ски фи зич ки про стор, 
тј. те ри то ри ју. Ме ђу тим, не ма ју увек сви де ло ви те ри то ри је ко је 
на се ља ва не ки на род (на ци ја) исти кул тур ни зна чај. Про сто ри ма 
од на ро чи тог кул тур ног зна ча ја сма тра мо те ри то ри је на ко ји ма су 
се од и гра ли ва жни исто риј ски до га ђа ји (као што су за бу дућ ност 
пре суд не бит ке), као и ме ста на ко ји ма су са хра ње ни му че ни ци, 
а ко ја пред ста вља ју из во ри ште кључ них иден ти тет ских ми то ва за 
од ре ђе ну дру штве ну гру пу (ет нич ку гру пу, на ци ју) и сл. Мак си
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мал ни ин тен зи тет кул тур ног зна ча ја од ре ђе ног про сто ра (те ри то
ри је) по сти же се пу тем са кра ли за ци је, пре ци зни је, кроз ње го во 
пре тва ра ње у све ту зе мљу (у сми слу раз ли ко ва ња све тог и про
фа ног као су шти не ре ли гиј ског – Дир кем). На про сто ри ма ко ји се 
сма тра ју све тим сре ћу се зе маљ ско и не бе ско, људ ско и бо жан ско. 
Они ис пу ња ва ју три функ ци је: пр во, то су ме ста ко му ни ка ци је са 
бо жан ством, пу тем мо ли тве или на не ки дру ги на чин; дру го, ра
ди се о ме сти ма бо жан ског при су ства на ко ји ма се обе ћа ва ју спас, 
успех и из ле че ње; тре ће, они пру жа ју зна че ње вер ни ци ма, ме та фо
рич ки ре флек ту ју ћи истин ски свет ски по ре дак.1 Све том се мо же 
сма тра ти чи та ва те ри то ри ја ко ју за у зи ма не ка на ци ја и ко ја се 
на зи ва отаџ би ном или до мо ви ном, или пак од ре ђе ни ње ни де ло ви, 
по себ но ва жни у кул тур ном сми слу. У јед ном од ти по ва све те зе мље, 
те ри то ри ја ко ју за у зи ма не ка на ци ја до жи вља ва се као обе ћа на 
зе мља, тј. зе мља ко ју је гру пи обе ћао Бог. Нај по зна ти ји слу чај ове 
вр сте је су Је вре ји и зе мља Ка на ан, ко ју је Бог обе ћао Авра му и 
Мој си ју. Је вреј ска обе ћа на зе мља има два аспек та, ма те ри јал ни и 
ду хов ни. Пр ви се са сто ји у обе ћа њу „мле ка и ме да” Је вре ји ма ко ји 
лу та ју на кон осло ба ђа ња од еги пат ског роп ства, а дру ги у зах те ву 
за ства ра њем све те за јед ни це, ко ја се упра вља пре ма Бо гу. Ова 
два аспек та су у нај те шњој мо гу ћој ве зи, јер се пр ви не мо же оства
ри ти ако дру ги ни је при су тан.2 Дру ги по зна ти слу чај је по и ма ње 
Се вер не Аме ри ке као обе ћа не зе мље, ка квом је сма тра ју ко ло ни
стипро те стан ти, при сти гли на овај кон ти нент из Ен гле ске. Они 
су Аме ри ку до жи вља ва ли као „Аме рич ки Изра ел”, или „Но во ен
гле ски Је ру са лим”, про стра ну и плод ну зе мљу, у све му бо љу од 
њи хо ве по стој би не (Ен гле ске). На ње не ста ро се де о це гле да ли су 
као на па ган ска и не ци ви ли зо ва на пле ме на, а на њи хо во про те ри
ва ње и чак ис тре бље ње као на сво ју ми си ју „чи шће ња” све те зе мље 
од ути ца ја са та не. То је схва та ње игра ло не ма лу уло гу у ши ре њу 
САД на за пад, све до оба ла Па ци фи ка.3 У очи ма Афри ка не ра, Ју жна 
Афри ка је би ла обе ћа на зе мља сло бо де, та ко ђе упо ре ђи ва на са све
том је вреј ском зе мљом Ка на ан.4

Ја ко би те шко би ло на ћи на ци ју ко ја те ри то ри ју ко ју сма тра 
сво јом по стој би ном, „зе мљом ота ца”, на од ре ђе ни на чин не по све
ћу је, да ју ћи јој та ко нај ви ше ме сто у хи је рар хи ји вред но сти. 

1 Has sner, R. E. (2003). “‘To Hal ve and to Hold’: Con flict over Sac red Spa ce 
and the Pro blem of In di vi si bi lity.” Se cu rity Stu di es 12, no. 4: 1–33.

2 Smith, A. D. (2008). Cho sen Pe o ples. Sac red So ur ces of Na ti o nal Iden tity. 
Ox ford Uni ver sity Press.

3 Вид.: Smith, A. D., нав. де ло; Hug hes, R. T. (2004). Myths Ame ri ca Li ves By. 
Chi ca go: Uni ver sity of Il li no is Press; Га ври ло вић, Д. (2006). Уда ри суд би не. Но ви 
Сад: Stylos.

4 Smith, A. D., нав. де ло.
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Све тим или по себ но зна чај ним мо гу би ти сма тра ни по је ди ни 
де ло ви на ци о нал не те ри то ри је. Та ко су за Швај цар це од на ро чи те 
ва жно сти Ал пи, ко ји се сма тра ју „од брам бе ним зам ком” и ме стом 
ро ђе ња швај цар ске не за ви сно сти; за Јер ме не је то све та пла ни на 
Ара рат, за Ср бе Ко со во и Ме то хи ја, за Афри ка не ре Кр ва ва ре ка, за 
Ко ре ју (и Се вер ну и Ју жну) пла ни на Пек ту сан,5 за Ру му не Кар па
ти. Ту се нај че шће (иа ко не и оба ве зно) ра ди о ме сти ма на ко ји ма 
су се од и гра ле за да те на ро де (на ци је) суд бин ске бит ке и на ко ји ма 
ле же ко сти му че ни ка. Та кве те ри то ри је се не мо гу сма тра ти пу ким 
фи зич ким про сто ром, већ про сто ром са свим осо бе ним у кул тур
ном сми слу. При то ме је на ро чи то бит но ис та ћи да се кул тур ни 
зна чај то га про сто ра не мо же јед но став но пре не ти на не ко дру го 
ме сто. Дру гим ре чи ма, та кав је про стор је дин ствен и са њи ме се 
не мо же „тр го ва ти”. 

Ка да око те ри то ри ја са по себ ним кул тур ним зна ча јем из би је 
су коб, он да та кав су коб има из ве сне осо бе но сти, ко је га из два ја ју 
у од но су на дру ге те ри то ри јал не су ко бе. У пра ви лу, та кви су су
ко би ин тен зив ни ји, ду го трај ни ји и те жи за ре ша ва ње. Бри тан ски 
ис тра жи вач на ци је као кул тур не тво ре ви не Е. Д. Смит кон ста ту
је да уко ли ко се не ка те ри то ри ја сма тра све том по сто ји „спрем ност 
да се она бра ни до по след њег ин ча” и „по сва ку це ну”, као и да је 
ве ли ки кул тур ни зна чај од ре ђе ног про сто ра „ко рен не ких од нај
же шћих и нај ду жих ет нич ких су ко ба”.6

Без об зи ра на чи ње ни цу да број ни про сто ри на ко ји ма жи ве 
Ср би има ју по се бан кул тур ни зна чај, не ма ни ка кве сум ње да је 
упра во Ко со во за Ср бе све та зе мља. Оно је ме сто за суд би ну Ср ба 
од суд не сред њо ве ков не бит ке (Ко сов ски бој 1389); оно је сте ме сто 
на ко јем по чи ва ју ко сти срп ских му че ни ка ко ји пред ста вља ју узор 
свих на ред них ге не ра ци ја; оно је сте са кра ли зо ва но и пред ста вља 
за Ср бе све ту зе мљу. То уо ча ва и Смит ка да ка же да „Ср би гле да ју 
на по кра ји ну Ко со во као на по стој би ну срп ског на ро да, ср це Ср би
је, ко ја ни по ко ју це ну не сме би ти пре да на ал бан ској ве ћи ни (...) 
Ово је још увек ме сто хо до ча шћа за Ср бе, упра во као што еп ске 
ба ла де о Ко со ву и њи хо вом хе ро ју, Мар ку, на ста вља ју да за у зи ма ју 
по себ но ме сто у ср ци ма Ср ба”.7

Да кле, сво ју све ту зе мљу има ју број не на ци је у све ту, ни смо 
ми ни ка кав из у зе так. Због че га он да ми тај ар гу мент ни би смо 

5 Вид.: Smith, A. D., нав. де ло; Smith, A. D. (1999). Myths and Me mo ri es of the 
Na tion. Ox ford Uni ver sity Press; Pi nil la, D. G. (2004). “Bor der Dis pu tes bet we en Chi na 
and North Ko rea.” Chi na Per spec ti ves 52 (Mar ch–A pril), <http://chi na per spec ti ves.
re vu es.or g/806>, при сту пље но 15. но вем бра 2017.

6 Smith, A. D. (1999). Myths and Me mo ri es of the Na tion, 155.
7 Исто.
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ко ри сти ли у пре го во ри ма око пи та ња Ко со ва и Ме то хи је? По сто
ји са мо јед но об ја шње ње: за то што то не же ле срп ски не при ја те љи. 
Упор ним ин си сти ра њем на то бо жњој ира ци о нал но сти и пред мо
де р но сти са крал ног про сто ра, на сто ји се спре чи ти да срп ска стра
на ис ко ри сти је дан од сво јих кључ них ар гу ме на та и ти ме знат но 
осла би сво ју пре го ва рач ку по зи ци ју. 

Косовокаоизвориштемитоваконститутивних
засрпскиидентитет

Да је Ко со во као срп ска све та зе мља и ујед но (и баш за то) из
во ри ште нај ва жни јих срп ских ми то ва, не би тре ба ло да бу де спор
но ни за ко га. Ме ђу тим, већ ду го слу ша мо „са ве те” и упо зо ре ња 
да тре ба да се ре ши мо сво јих ми то ва, да их за бо ра ви мо, да се „де
ми то ло ги зу је мо” и да „бу де мо ра ци о нал ни” ка да је у пи та њу Ко
со во. Ова кви „са ве ти” по чи ва ју на прет по став ци да су ми то ви не
ка кве фан та зи је, ма што ви те при че ко је не ма ју ве зе са дру штве ном 
ре ал но шћу, кул тур ни еле мен ти ко ји при па да ју ис кљу чи во про шло
сти, те да им не ма ме ста у са вре ме но сти. Ни шта да ље од исти не. Ови 
ста во ви не ма ју ни ка кво упо ри ште у дру штве ној на у ци, већ са мо у 
так зва ном „здра вом ра зу му”, ко ји „не ви ди да ље од но са”. Уко ли ко 
же ли мо да оста не мо у по љу на у ке, та да тре ба да се упо зна мо са 
схва та њем ми та ко је је оста ви ло нај ду бљи траг у ан тро по ло ги ји 
и со ци о ло ги ји, а то је оно ко је је за сту пао бри тан ски ан тро по лог 
пољ ског по ре кла Бро ни слав Ма ли нов ски (Bro ni slaw Ma li now ski, 
1884–1942). За Ма ли нов ског, мит у од ре ђе ном дру штву и кул ту ри 
вр ши чи тав низ из у зет но бит них функ ци ја. За то он од ре ђу је мит на 
сле де ћи на чин: „Мит, у ства ри, ни је не ка ја ло ва рап со ди ја, ни ти 
бес циљ но из ли ва ње уза луд них ма шта ри ја, не го вред на, вр ло зна
чај на кул тур на сна га”.8

Мит се при ча да би се за до во љи ле ре ли гиј ске и мо рал не по
тре бе, да би се учвр сти ли по сто је ћи дру штве ни од но си, да би се 
ис пу ни ли прак тич ни зах те ви: „(...) мит вр ши јед ну нео п ход ну функ
ци ју: он из ра жа ва, по ја ча ва и оза ко њу је ве ро ва ње; он чу ва и на ме
ће мо рал; он га ран ту је де ло твор ност ри ту а ла и са др жи прак тич на 
упут ства. Та ко је мит ну жни са сто јак људ ске ци ви ли за ци је; то ни је 
не ка ја ло ва при ча, већ вред на ак тив на си ла; то ни је ин те лек ту ал но 
об ја шње ње или умет нич ка уо бра зи ља, већ праг ма тич ка по ве ља 
при ми тив не ве ре и мо рал не му дро сти”.9 Као опис искон ске ствар
но сти, мит пру жа ре тро спек тив ни узор мо рал них вред но сти и 

8 Ма ли нов ски, Б. (1971). Мит, на у ка и ре ли ги ја. Бе о град: Про све та, 91.
9 Исто, 94.
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дру штве ног по рет ка. Функ ци ја ко ју мит вр ши је, пре ма Ма ли нов
ском, функ ци ја sui ge ne ris, ко ју он, оја ча ва ју ћи тра ди ци ју и ис ти чу
ћи ње ну ва жност, вр ши ка ко би се обез бе дио кон ти ну и тет кул ту ре.

Је дан од основ них ста во ва те о ри је о ми ту Ма ли нов ског је да 
је мит „(...) нео п ход ни са став ни део свих кул ту ра (...) он се стал но 
об на вља. Сва ка исто риј ска про ме на ства ра сво ју ми то ло ги ју ко ја је, 
ме ђу тим, са мо ин ди рект но по ве за на са исто риј ском чи ње ни цом”.10 
Дру гим ре чи ма, мит би ва увек из но ва про из во ђен, пре све га за то 
што вр ши функ ци је нео п ход не сва ком дру штву и сва кој кул ту ри: 
ре ли ги ја зах те ва по сто ја ње чу да, раз ли ка ма у дру штве ном ста ту су 
је по тре бан пре се дан, мо рал на мо ра ју би ти по твр ђе на.

Др же ћи се пре све га ста во ва Б. Ма ли нов ског, али и не ких дру
гих ан тро по ло га и со ци о ло га, о ми ту у дру штве ном сми слу мо же мо 
из ве сти не ко ли ко за кљу ча ка. Те за кључ ке на во ди мо у тек сту ко ји 
сле ди.11

Пр во, са ма реч мит, он да ка да се она ко ри сти у сва ко днев ном 
је зи ку, као и у је зи ку по ли ти ке, има, нај че шће, из ра зи то не га тив ну 
ко но та ци ју. Ова кво схва та ње ми та во ди по ре кло из до ба про све
ти тељ ства, ка да се чи ни ло да је моћ ра зу ма ка дра да „раз ве је” ми
то ве и про те ра их из дру штва у књи жев не тек сто ве. Мит се ов де 
сма тра пу ком фан та зи јом, он је су прот ста вљен ре ал но сти, ка ко 
при род ној, та ко и дру штве ној. На рав но, на уч но из у ча ва ње ми то
ва не сме да пад не у зам ку да мит схва ти као не ка кву „не га тив ну 
по ја ву” ко ју ва ља ели ми ни са ти из дру штве ног жи во та, јер се та ко 
не ће до ћи до же ље них на уч них са зна ња о ми ту. На про тив, сти гло 
би се до за ме не на у ке иде о ло ги јом и/или дру гим ми том. Ми ту се 
мо ра при сту пи ти, ко ли ко год је то у дру штве ним на у ка ма мо гу ће, 
на вред но сно не у тра лан на чин.

Дру го, мит је јед на вр ста ве ро ва ња и за то је сли чан ре ли ги ји, 
са ко јом је у бли ској ве зи (ма да не ну жној, јер по сто је и се ку ла р ни 
ми то ви). Мит пред ста вља од ре ђе ну дру штве ну сна гу, јер ис пу ња ва 
не ке ва жне дру штве не функ ци је. За то се исти ни тост ми та те шко 
мо же ме ри ти на уч ним кри те ри ју ми ма: мит се при хва та због сво
је ко ри сно сти, због ње го вог прак тич ног зна ча ја и функ ци је, а не 
због ње го ве исти ни то сти или „на уч не тач но сти”. У при ми тив ним 
дру штви ма све при сут ни мит пре о бра жа ва се у тра ди ци о нал ни, 

10 Исто, 126–127. Ма ли нов ски по себ но под вла чи да ан тро по ло ги ја не тре
ба да бу де са мо про у ча ва ње на чи на жи во та при ми тив ног чо ве ка из угла на ше 
кул ту ре, већ и про у ча ва ње на ше соп стве не кул ту ре из пер спек ти ве по зајм ље не 
од чо ве ка ка ме ног до ба. Ова кав по гле да на нас са ме „из да љи не” омо гу ћи ће нам 
да бо ље раз у ме мо соп стве не ин сти ту ци је, ве ро ва ња и оби ча је.

11 На по ми ње мо да се овом при ли ком углав ном осла ња мо на: Шљу кић, 
С. (2011). Мит као суд би на. Срем ски Кар лов ци: Ка и рос.
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док се у мо дер ним дру штви ма, услед убр за ног раз во ја ра ци о нал не 
ми сли, чак и по вла чи из од ре ђе них дру штве них сфе ра, али не због 
сво је не и сти ни то сти, не го пре све га због не прак тич но сти и не де
ло твор но сти.

Тре ће, глав не дру штве не функ ци је ми та, јед на ко ва жне у 
свим људ ским дру штви ма, је су ства ра ње и одр жа ва ње дру штве не 
со ли дар но сти и иден ти те та (Дир кем), као и ле ги ти ми са ње дру штве
них ин сти ту ци ја и струк ту ре, мо рал них пра ви ла и дру штве не 
прак се (Ма ли нов ски). Дру гим ре чи ма, сва ко дру штво има по тре бе 
за ми то ви ма. Мит је део сва ке кул ту ре, схва ће не као на чин жи во та 
од ре ђе не дру штве не гру пе. Из ре че ног про из ла зи да не ма дру штва 
без ми то ва и да је став о мо дер ном дру штву као дру штву без ми
това са мо још је дан мит. Сва са вре ме на дру штва, ма ко ли ко се не ка 
од њих опи ра ла прет по став ци да и она има ју сво је ми то ве, има ју 
по тре бе за ми то ви ма и са ме ми то ве.

Че твр то, као про из вод кул ту ре, мит је под ло жан ме ња њу, ка ко 
кроз исто ри ју, та ко и у од но су на раз ли чи та дру штва. Ми то ви 
на ста ју, тран сфор ми шу се и не ста ју, с тим да су глав ни раз ло зи за 
ове про це се прак тич не, у ства ри дру штве нофунк ци о нал не при
ро де. Је дан исти мит мо же би ти раз ли чи то ту ма чен у раз ли чи тим 
исто риј ским раз до бљи ма; два раз ли чи та дру штва мо гу де ли ти 
је дан мит и сл.

Пе то, у вре ме ну дру штве них су ко ба (на ро чи то ра то ва) уло га 
ми то ва (по себ но не ких вр ста) у јед ном дру штву ра сте, из про стог 
раз ло га што је су коб дру штве на си ту а ци ја у ко јој су по тре бе за 
дру штве ном со ли да р но шћу, иден ти те том и ле ги ти ми са њем дру
штве них ин сти ту ци ја и прак си на гла ше ни је не го у ре ла тив ном 
мир ном вре ме ну. У рат на вре ме на ми то ви по не кад про сто „по ди
вља ју”, узи ма ју ћи до та да не слу ће не раз ме ре дру штве ног ути ца ја 
и нео че ки ва не (чак и са свим не ве ро ват не) об ли ке. Њи хо ва очи глед
на не са гла сност са чи ње ни ца ма вр ло че сто од би ја ин те лек ту ал це. 
Ве ли ком бро ју њих при хва та ње тих и та квих ми то ва из гле да као 
не ка вр ста из да је ра зу ма. При то ме ин те лек ту ал це збу њу је де ло
твор ност ми то ва код ве ли ког де ла при пад ни ка од ре ђе ног дру штва, 
док исто вре ме но ни су све сни соп стве ног ве ро ва ња у (не ке дру ге) 
ми то ве.

Ми то ви чи не део трај не осно ве ет нич ких и на ци о нал них иден
ти те та. Ни је дан на ци о нал ни по крет, ни је дан тра јан ет нич ки иден
ти тет не мо же да се по ја ви без фун да мен та, ко ји се са сто ји од за јед
нич ких зна че ња (сми сла) и иде а ла. Нај ва жни ји део тог фун да мен та 
чи не ми то ви, ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни ји ми то ви о по ре клу. Ми
то ва о по ре клу има ви ше и они чи не це ли ну:
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1. Мит о вре мен ском по ре клу (Ка да смо на ста ли?). Као јед но од 
нај ва жни јих пи та ња по ја вљу је се пи та ње ло ци ра ња на ци је у 
вре ме ну, ра чу на ју ћи ту и од нос пре ма дру гим ре ле вант ним 
дру штви ма; уну тар са ме на ци је мо гу по сто ја ти раз ли чи та гле
ди шта о овом пи та њу.

2. Мит о ме сту и се о би (Ода кле смо до шли?). Дру га нео п ход на 
ди мен зи ја за са мо и ден ти фи ка ци ју је сте про стор, ко ји се по
ја вљу је као зах тев за од ре ђе ном те ри то ри јом.

3. Мит о пре ци ма (Ко је наш за јед нич ки пре дак и осни вач?). Не
бит но је да ли је за јед нич ки пре дак и „отац на ци је” исто риј
ска лич ност или пак ква зи и сто риј ска, мит ска; бит на је са мо 
сим бо лич ка ве за ност свих при пад ни ка жи ву ћих ге не ра ци ја 
са пре ци ма, све до пре ткаосни ва ча. 

4. Мит о хе рој ском („злат ном”) до бу (Ка ко смо се осло бо ди ли и 
по ста ли слав ни?). Хе ро ји ну де мо де ле по на ша ња, ин спи ри
шу ћи сво је де ка дент не и по тла че не по том ке.

5. Мит о па ду (Ка ко смо про па ли?). Ка ко то да је „злат ни век” 
прошао? Та ко што су ста ре вр ли не за бо ра вље не, мо рал опао, 
а по ро ци и гре хо ви над вла да ли ди сци пли ну и по жр тво ва
ност; све је ово омо гу ћи ло про дор вар ва ра.

6. Мит о ре ге не ра ци ји (Ка ко да об но ви ма „злат но до ба”?). Овим 
се ми том пре ла зи из еп ске сфе ре у сфе ру иде о ло ги је ко ја пру
жа од го ва ра ју ћи „ре цепт” и зах те ва ко лек тив ну ак ци ју; ова 
ко лек тив на ак ци ја тре ба да во ди об но ви, али кроз про цес „са
мо о чи шће ња”.12

Е. Смит се са пра вом пи та за што не ке ет нич ке гру пе пре жи
вља ва ју, а дру ге не ста ју. Ко ји фак то ри одр жа ва ју у жи во ту ет нич ке 
за јед ни це? Очи глед но је да не ке ет нич ке за јед ни це оп ста ју сто ле
ћи ма, па и ду же, у раз ли чи тим дру штви ма, ка ко пред мо дер ним, 
та ко и мо дер ним, и да пред ста вља ју „струк ту ре ду гог тра ја ња” 
(lon gue du ree). У од го во ру на ово пи та ње Смит на гла ша ва да ду го
тра јан оп ста нак јед ног на ро да за ви си пре све га од ак тив не кул ти
ва ци је осе ћа ња ко лек тив не по себ но сти и ми си је. При пад ни ци ет нич
ке за јед ни це мо ра ју осе ћа ти не са мо да су јед на „су пер по ро ди ца”, 
не го и да је њи хо ва исто риј ска за јед ни ца је дин стве на, да њи хо во 
на сле ђе мо ра би ти за шти ће но од уну тра шњег ква ре ња и спољ не 
кон тро ле и да њи хо ва за јед ни ца има све ту ду жност да ши ри вред
но сти сво је кул ту ре ме ђу дру гим на ро ди ма. Дру гим ре чи ма, раз
ви ја ње ми та о ет нич кој иза бра но сти (ми та о иза бра ном на ро ду) 
од кључ ног је зна ча ја за оп ста нак ет нич ких за јед ни ца. Са мо оне 

12 О ми то ви ма о по ре клу пре ма: Smith А. D. (1999), нав. де ло, 62–68.
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за јед ни це ко је су ус пе ле да фор му ли шу и раз ви ју та кво ве ро ва ње 
би ле су у ста њу да обез бе де свој ду го трај ни оп ста нак. При ме ра у 
исто ри ји је ве о ма мно го: Је вре ји, ста ри Еги пат, Пер си јан ци, Јер ме ни, 
Ети оп ско кра љев ство, Ара бља ни, ста ри Гр ци, мо сков ска Ру си ја, 
др жа ва Фра на ка, са вре ме на Шкот ска, ели за бе тан ска Ен гле ска, кал
ви ни стич ка Хо лан ди ја, Аме рич ке ко ло ни је, ка то лич ки Мек си ко.13 

Мит о иза бра но сти мо же и да по ја ча по ве за ност не ке за јед ни
це са ње ном исто риј ском те ри то ри јом, све том зе мљом. За иза бра ни 
на род мо же да бу де до вољ но до бра је ди но зе мља пре да ка, хе ро ја 
и све та ца.14 Сва је при ли ка да је је дан од при ме ра за ово срп ски 
од нос пре ма Ко со ву, ко је спа ја мит о све тој зе мљи и мит о иза бра
ном на ро ду. Ко со во као срп ска све та зе мља у се би но си срп ски мит 
о иза бра но сти, ко ји се мо же са гле да ти у из бо ру ко ји кнез Ла зар 
Хре бе ља но вић вр ши из ме ђу цар ства зе маљ ског и цар ства не бе ског. 
Опре де љи ва њем за цар ство не бе ско, он жр тву је се бе и сво ју вој ску 
би ра ју ћи веч ност за срп ски на род, тј. трај ни оп ста нак Ср ба под 
бож јом за шти том. Зна чај овог ми та за оп ста нак срп ског на ци о нал
ног иден ти те та је не мер љив и ње го во уру ша ва ње угро жа ва сам 
оп ста нак срп ске на ци је.

Из овог угла гле да но, зах тев за „де ми то ло ги за ци јом” по ка зу је 
се као зах тев да се Ср би од рек ну соп стве них ми то ва (а ти ме и соп
стве ног иден ти те та и све га дру гог што ми то ви по др жа ва ју) и та ко, 
прак тич но, у дру штве ном сми слу „раз о ру жа ју” ка ко би се лак ше 
са вла да ли. По што дру штво без ми то ва не мо же да функ ци о ни ше, 
уз „де ми то ло ги за ци ју” од мах се ну де и дру ги, „по доб ни” ми то ви. 
„За мен ски” мит ко ји нам се већ ду го ну ди је сте мит о мо рал ној 
иза бра но сти За па да. Тај мит го во ри о пра ву За па да да сву да у све
ту ин тер ве ни ше ру ко во ђен „мо рал ном оба ве зом” и „ху ма ни тар
ним раз ло зи ма”, чак и сво јом ми си јом да свим на ро ди ма до не се 
сло бо ду и де мо кра ти ју. Он је на стао уз ре ли гиј ско уте ме ље ње, а 
да нас углав ном узи ма се ку ла р не фор ме.15 Сто га за кљу чу је мо да 
је при ча о „нео п ход но сти де ми то ло ги за ци је” у ства ри део са мог 
су ко ба, или пак на ста вак су ко ба, у оба слу ча ја у сфе ри кул ту ре, 
са на ме ром да се раз о ре кул тур ни ре сур си про тив ни ка.

Закључак

Да кле, став о Ко со ву као срп ској све тој зе мљи и као из во ри
шту ми то ва кон сти ту тив них за срп ски иден ти тет је сте са вр ше но 

13 Исто, 125, 127, 130–135.
14 Исто, 135.
15 Вид. оп шир ни је у: Шљу кић, С. (2011), нав. де ло.
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са вре мен и ра ци о на лан став. Зах те ви за ње го во од ба ци ва ње је су 
за пра во зах те ви за „кул тур ним раз о ру жа њем”, иден ти тет ским 
са мо у би ством и ка пи ту ла ци јом срп ске стра не.

Пре го во ри под ра зу ме ва ју да стра не јед на дру гу при зна ју као 
ра ци о нал не ак те ре са од го ва ра ју ћим ле ги тим ним ин те ре си ма. Уко
ли ко се не при зна је ре а ли стич ност кул тур ноте ри то ри јал ног ре сур
са и јед на се од стра на упор но про гла ша ва „не ра зум ном” и „емо тив
ном”, та да се за пра во ра ди о то ме да се не же ли по сти ћи спо ра зум, 
већ се на сто ји да се по стиг не по бе да пу тем де нун ци ра ња дру ге 
стра не као „ира ци о нал не”. Ово се ја сно ви ди из ис хо да до ко јег 
би тре ба ло да до ве де „од у ста ја ње од не ра зум но сти” и то бо жња 
„де ми то ло ги за ци ја”, а то је од ри ца ње од те ри то ри је ко ја је пред мет 
спо ра. Да кле, су коб око те ри то ри је са по себ ним кул тур ним зна
ча јем мо же би ти ре шен је ди но ако се осо бен кул тур ни зна чај да тог 
про сто ра ува жи и при хва ти као ре а ли сти чан еле мент, прем да 
„нео пи пљив”. Ко со во је сте све та срп ска зе мља и из во ри ште за 
срп ски иден ти тет кон сти ту тив них ми то ва; то је чи ње ни ца ко ја 
мо ра би ти узе та у об зир при ли ком би ло ка квих раз го во ра или пре
го во ра ве за них за срп ску по кра ји ну Ко со во и Ме то хи ја. 
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Урош В. Шу ва ко вић1

КОСОВОИМЕТОХИЈАСУДЕОСРБИЈЕ,
АСРБИЈАЈЕДЕОЕВРОПЕ,ИАКО

НЕКИТВРДЕДРУКЧИЈЕ

Уводненапомене

Ср би ја се у са вре ме но сти на ла зи пред ве о ма те шким пи та њем 
ко је је, на жа лост, ин тер на ци о на ли зо ва но во љом Аме ри ке и ЕУ 
ко је су за јед нич ки из вр ши ле агре си ју НА ТО на Ју го сла ви ју 1999. 
го ди не. Циљ те агре си је је, на рав но, био оти ма ње Ко со ва и Ме то
хи је од Ср би је, што пред ста вља ак ту ел ну али, на жа лост не и по
след њу фа зу у раз би ја њу Ју го сла ви је и Ср би је (Ми ло ше вић 2008: 
267–271). Пи та ње ко је се са да пред нас по ста вља је сте: да ли смо као 
на ци ја и др жа ва спрем ни да се од рек не мо де ла сво је те ри то ри је? 
И због че га би смо то учи ни ли?

Уну тар срп ски ди ја лог ко ји је у ве зи с тим по кре нуо пред сед
ник Ре пу бли ке Алек сан дар Ву чић2 сто га пред ста вља из раз од го
вор но сти но си ла ца др жав не вла сти и ува жа ва ња де мо крат ске 
про це ду ре кре и ра ња на ци о нал не по ли ти ке као из ра за гло бал них 
дру штве них ци ље ва јед не зе мље (Шу ва ко вић 2004: 222–228).

У овом ра ду по ла зи мо од сле де ћих хи по те за, ко је ће мо по ку
ша ти да ар гу мен ту је мо:

1. У иден ти тар ном, кул ту ро ло шком, ет нич ком, исто риј ском 
и др жав но прав ном сми слу Ко со во и Ме то хи ја (КиМ) је сте део 
Ср би је. De fac to ста ње не мо же ни ка ко да про ме ни ову чи ње ни цу, 
иа ко се оно не сме из гу би ти из ви да;

2. Гло бал ни дру штве ни циљ Ср би је, на ко ме ин си сти ра ју све 
вла сти у Ср би ји по сле 2000, је сте ула зак Ср би је у ЕУ. Ова ме ђу на
род на асо ци ја ци ја као услов за при сту па ње пред Ср би ју по ста вља 
да „но р ма ли зу је од но се са Ко со вом” и то пу тем „прав но оба ве зу
ју ћег до ку мен та”. Ис пи та ће мо у овом ра ду шта то зна чи.

1 uross@e u net.rs
2 Тај про цес ди ја ло га от по чео је у је сен 2017. и за ми шљен је та ко да сви 

ко ји мо гу да до при не су ре ша ва њу овог пи та ња ка жу шта има ју, ка ко би за тим 
шеф др жа ве, ко ји пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је „из ра жа ва др жав но је дин ство 
Ре пу бли ке Ср би је” (чл. 111 Уста ва РС, 2006), мо гао да фор му ли ше плат фор му 
око ко је би по сто јао што ши ри на ци о нал ни кон сен зус.
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На осно ву прет ход ног, по ку ша ће мо да фо р му ли ше мо не ко ли
ко (ал тер на тив них) пред ло га ко ји ма би се мо гло (за са да) ре ши ти 
„ко сов ско пи та ње”. При том има мо у ви ду и број на ис тра жи ва ња 
ко ја су спро ве де на у окви ру про јек та „Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу 
на ци о нал ног иден ти те та и евр о ин те гра ци ја”, чи ји је ру ко во ди лац 
ау тор овог ра да, а но си лац је Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та 
у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца.

I

1. Да је Ко со во и Ме то хи ја срп ско по сто ји без број ар гу ме на та 
– де мо граф ских, исто риј ских, прав них, кул ту ро ло шких, књи жев
ноје зич ких, иден ти тет ских у нај ши рем сми слу те ре чи. А. Уро ше
вић на во ди ка ко је це ло Ко со во „или бар ве ћим де лом, до Ли пља
на и за јед но са њим” ушло у са став срп ске др жа ве под Не ма њом 
1190. (Уро ше вић 2006: 20). Тур ци су овла да ли овим про сто ром тек 
с па дом Но вог Бр да 1456, да кле 67 го ди на по сле Ко сов ске бит ке 
1389, али то ни је иза зва ло про ме не у ет нич кој струк ту ри. Њи ма 
је би ло ва жно да по сед ну твр ђа ве и гра до ве, док су се ла жи ве ла 
сво јим жи во том, уз пла ћа ње на мет ну тих по ре за Осман ли ја ма. 
Осман ли ја ма је би ло ва жно и да на мет ну сво ју ве ру, па су стра
да ле срп ске цр кве и ма на сти ри на том про сто ру. О то ме све до че 
тур ски деф де ри, ко је је ана ли зи рао ака де мик М. Ма цу ра са са рад
ни ци ма. Они се од но се на област Бран ко ви ћа из 1455. го ди не и 
пре ма ње го вом лу цид ном за па жа њу по ка зу ју да је не про пор ци о
нал но ви ше све ште ни ка не го цр ка ва и ма на сти ра ко ји су по пи са ни. 
„Сти че се ути сак да су се о ски све ште ни ци оста ли са на ро дом као 
по след ња ин сти ту ци ја цр кве” (Ма цу ра 2001: 21). Ка да је реч о по
пи са ним ста ре ши на ма до ма ћин ста ва, код пр во по пи са них 96,6% 
име на до ма ћи на су срп ског, сло вен ског или хри шћан ског по ре кла, 
док је код дру го по пи са них удео име на тог по ре кла 94,3%. „Ути цај 
су сед них и дру гих на ро да на име на љу ди био је, за и ста, ми ни ма
лан, док се ути цај му сли ман ских име на уоп ште ни је мо гао при ме
ти ти ... до 1455. ислам или ни је хтео или ни је мо гао да про дре у 
хри шћан ску ра ју” (Исто). Су ко би Ау стри ја на ца и Ту ра ка ко ји су 
до пи ра ли све до Ко со ва, во ди ли су кра јем XVII и по чет ком XVI II 
исе ља ва њу Ср ба, ко ји ма су се Тур ци све ти ли због по ма га ња Ау стри
јан ци ма у ра то ви ма. „То исе ља ва ње знат ног бро ја Ср ба са Ко со ва 
иза зва ло је до се ља ва ње Ар ба на са, чи ме је до та да шња ет нич ка 
сли ка до ста из ме ње на ... Ар ба на си су се по че ли упу ћи ва ти у Ме
то хи ју и на Ко со во и на се ља ва ти се по њи ма” (Уро ше вић 2006: 21). 
Ме ђу тим, не би се мо гло ре ћи да су упра жње ни про сто ри због 
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ми гра ци ја Ср ба на се вер3 би ли је ди ни, па чак ни глав ни, раз лог 
екс пан зи је на под руч ју КиМ. Осим то га, „упр кос ду го трај ном 
по ти ски ва њу из Ста ре Ср би је Ср би су (пра во слав ни и му сли ма ни), 
кра јем XIX ве ка чи ни ли бли зу по ло ви не ста нов ни штва Ко со ва и 
Ме то хи је” (Тер зић 2012: 436). Све до чан ства ко ја је оста вио Јо ван 
Цви јић де таљ но опи су ју на чи не на ко је су Ар ба на си пре о ти ма ли 
зе мљу, кра ли сто ку, пљач ка ли и сл. ка ко би под ста кли срп ско ста
нов ни штво да се исе ли. „У Ста рој Ср би ји има да кле се ла у ко ји ма 
су на сил но на ста ње ни ар ба на шки ко ло ни сти, а про те ра ни Ср би, 
ко ји има ју та пи је од сво јих зе ма ља, и ко јих у Ср би ји са мо од 1876. 
до по чет ка овог ра та [Првог бал кан ског ра та, прим. У. Ш.] има око 
150.000” (Цви јић 1996: 256).4 А. Ра сто вић, по зи ва ју ћи се на Сен 
Џо на, из но си по да так да се из Ко сов ског ви ла је та 1890. „исе ли ло 
око 10.000 хри шћа на”. Та ко ђе, по зи ва ју ћи се на сер Ар ту ра Еван са, 
из но си по да так о ви ше од 150 уби је них Ср ба у Пећ кој ка зи у ин тер
ва лу 1878–1883, као и по да так Едвар да Гре ја „о 180 слу ча је ва на
сил не смр ти у Ко сов ском ви ла је ту” Ср ба у 1906. го ди ни (Ра сто вић 
2015: 227). Ипак, сви ови при ти сци, се о бе, про те ри ва ња Ср ба, ни су 
ус пе ли да сма ње удео сло вен ског ста нов ни штва у укуп ном ста нов
ни штву Ко сов ског ви ла је та ис под по ло ви не 1912. го ди не (пре ма из
ве шта ју Кар ла Пај ке ра, Тер зић 2012: 437). Та да на сту па осло бо ђе ње 
Ко со ва и Ме то хи је и ње го во при па ја ње Кра ље ви ни Ср би ји, али, мно
го бр же не го што је Ср би ја ус пе ла да уста но ви сво ју власт на овом 
под руч ју, из би ја Пр ви свет ски рат. Ар чи балд Рајс све до чи о стра
шним, под му клим, али си сте мат ским и ор га ни зо ва ним, зло чи ни ма 
Ал ба на ца над Ср би маци ви ли ма на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је,5 

3 И ов де тре ба уо чи ти да су ове ми гра ци је, „се о бе”, има ле при сил ни ка
рак тер.

4 Вид. и Цви јић (1996: 251–261).
5 „Тим по во дом на ве шћу са мо ис каз јед ног ау стро у гар ског по ли цај ца, Ду

ша на То до ро ви ћа, 31 год., из За гре ба, пе ша диј ског на ред ни ка 25. угар ског пу ка: 
‘Глобочник Едлер вон Вој ка (Гу став Вик тор Јо сеф Гло боч ник Едлер фон Вој ка, 
прим. У. Ш.) био је ге не ралма јор у Ми тро ви ци и имао је под сво јом ко ман дом 
ал бан ски ме сни ба та љон. Овај ба та љон имао је за да так да очи сти по кра ји ну од 
раз бој ни ка, али ка ко сам већ ре као, баш су ти Ал бан ци, би ли нај ве ћи раз бој ни ци. 
Пљач ка ли су се ла и у њи ма уби ја ли Ср бе, да би ка сни је из ве шта ва ли да су ти 
Ср би би ли ‘ко ми те’. На при мер, сти за ли су у срп ску ку ћу, и тра жи ли од до ма ћина 
во де. Се љак је од ла зио по во ду у прат њи вој ни ка, ко ји је оста вљао сво ју пу шку. 
Та да су сти за ли дру ги, узи ма ли пу шку и оп ту жи ва ли се ља ка за по се до ва ње ва
тре ног оруж ја. Овај се уза луд бра нио тврд њом да пу шка при па да вој ни ку ко ји 
је ишао с њим по во ду. Био је ре гу лар но стре љан, а Ал бан ци су из ве шта ва ли 
ка ко су про на шли јед ног ‘ко ми ту’ на о ру жа ног пу шком и да су га по гу би ли. Да 
би мо гли та ко да уби ја ју срп ске ци ви ле, ау стро у гар ске вој не вла сти су се по зва ле 
на од лу ку вр хов ног ко ман дан та вој ске од 28. фе бру а ра 1916. го ди не ко ја се ти че 
по се до ва ња оруж ја, му ни ци је и екс пло зи ва, као и на од лу ку истог су бјек та од 
23. ав гу ста 1916” (Рајс 2014: 286–287).
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али и све ште ни ци ма Срп ске пра во слав не цр кве.6 На кон Пр вог 
свет ског ра та, у но во ство ре ној Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, де лу је 
тзв. „ка чач ки по крет”, ко ји је пред ста вљао те ро ри стич ку ор га ни
за ци ју Ал ба на ца на под руч ју КиМ (Га ћи но вић 2004: 21–23), по др
жа ван из ино стран ства и са ци љем ства ра ња тзв. „Ве ли ке Ал ба ни
је” (Ма ли ко вић 2011). У то вре ме, на рав но, ни су по сто ја ли зло чи ни 
ни ти пој мо ви ге но ци да и ет нич ког чи шће ња, али је из ве сно да би се 
овим дру гим пој мом7 мо гло озна чи ти ком плет но де ло ва ње ал бан
ских те ро ри ста на овом под руч ју до да нас. Жр тве су, на рав но, Ср би 
и њи хо ва кул тур ноисто риј ска ба шти на као до каз бар осмо ве ков
ног жи во та на КиМ.8 Не ки ау то ри, по пут нај у глед ни јег срп ског 
струч ња ка за ме ђу на род но пра во Сми ље Авра мов, ар гу мен ту ју 
да су на КиМ то ком Дру гог свет ског ра та9 Ал бан ци над Ср би ма 
спро ве ли ге но цид (Авра мов 2008а: 208–228). За ово кри вич но де ло 
је по тре бан тзв. do lus spe ci a lis у ви ду на ме ре да се уни шти је дан 
на род. У слу ча ју Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, он би се мо гао очи
то ва ти у пла ну пред сед ни ка кви слин шке вла де Ал ба ни је Му ста фе 
Кру је да се Ср бидо шља ци на КиМ по би ју, а они ко ји су ста ро се
де о ци – про те ра ју (Авра мов 2008а: 209). С. Авра мов сма тра да је 
ге но цид над Ср би ма на КиМ на ста вљен и у ми ру, у со ци ја ли стич
кој Ју го сла ви ји. Пред у слов за то је би ло спре ча ва ње по врат ка исе
ље них Ср ба то ком оку па ци је, у ве зи са чим је до нет и про пис на 
са ве зном ни воу. „Ге но цид не ме то де у то вре ме са сто ја ле су се: 1) 
у ра зним об ли ци ма ‘ле гал не’ при ну де и ор га ни зо ва њу дру штве ног 
и по ли тич ког жи во та са ци љем ал ба ни за ци је Ко со ва; 2) бри са њу 
тра го ва о по сто ја њу Ср ба у тим кра је ви ма; 3) ин ди ви ду ал ном те
ро ру у ци љу ин ди ви ду ал ног за стра ши ва ња и 4) де мо граф ском 
на си љу” (Авра мов 2008б: 248). На ма оста је да кон ста ту је мо да се 
на зло чи ну не мо же те ме љи ти ни ка кво пра во, по го то ву не на зло
чи ну ге но ци да.

Све што смо на пред на ве ли, ар гу мен ти су у при лог те зи о срп
ском Ко сме ту, али и о на сто ја њу Ал ба на ца да га ет но по ли тич ким 
на си љем пре от му од Ср ба и Ср би је.

6 Та ко је ми тро по лит Ви ћен ти је 1915. од ве ден из При зре на за Уро ше вац, 
жицом ве зан за бан де ру и – жив спа љен (вид. Ме мо ран дум Све тог Ар хи је реј
ског са бо ра СПЦ 2003: 37–38).

7 За пре ци зно раз ли ко ва ње ових пој мо ва вид. Шу ва ко вић, Ра кић (2017).
8 Ви ше о то ме код Џе ле то вић (2004) и Jo va no vić (2015), где је са же то и 

пре глед но опи са но ово стра да ње.
9 По да ци о бро ју про те ра них или уби је них Ср ба на КиМ то ком Дру гог 

свет ског ра та су раз ли чи ти, што је по сле ди ца не си сте ма тич ног утвр ђи ва ња 
жр та ва по окон ча њу ра та. Н. Ан то ни је вић на во ди про це ну да је око 100.000 
Ср ба и Цр но го ра ца „под при си лом оти шло са Ко со ва и Ме то хи је” то ком Дру гог 
свет ског ра та, док их је око 10.000 из гу би ло жи во те и они су „нај ви ше стра да ли 
у ди рект ном те ро ру од стра не Ал ба на ца” (Ан то ни је вић 2004: 37–38).
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2. Све по ли тич ке оп ци је ко је су на вла сти, па чак и у опо зи ци
ји од 2000. го ди не до да нас,10 во ди ле су по ли ти ку евро ин те гра ци ја 
Ср би је, као нај ва жни ју, „бе зал тер на тив ну” (вид. Шу ва ко вић 2010), 
при о ри тет ну. На рав но, и ту по сто је раз ли ке: све до усва ја ња од го
ва ра ју ће де кла ра ци је На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је кра јем 
2007. о вој ној не у трал но сти Ср би је, власт оли че на у ДСу за ла га
ла се и за при сту па ње Ср би је НА ТОу, али јан си ко ја је бру тал но и 
агре сив но во ди ла рат про тив Ср би је 78 да на 1999. го ди не и ко ја је 
вој но де ло ва ла у сме ру оти ма ња Ко сме та од Ср би је.11 Ка ко смо сво
је вре ме но и пред ви де ли, као гло бал ни дру штве ни ци ље ви Ср би је 
су кон сти ту и са ни очу ва ње КиМ у ње ном са ста ву, ула зак Ср би је 
у ЕУ, али не и ула зак Ср би је у НА ТО (Шу ва ко вић 2004: 323). Ме
ђу тим, дуг про цес ула ска Ср би је у ЕУ12 и по ста вља ње усло ва за 
„нор ма ли за ци ју од но са са Ко со вом” и „пот пи си ва ње прав но оба
ве зу ју ћег до ку мен та са Ко со вом”, у ве ли кој ме ри до во ди у пи та ње 
евро ин те гра ци је као гло бал ни дру штве ни циљ Ср би је. Он као циљ 
ни је до ве ден у пи та ње код по ли тич ких пар ти ја и њи хо вих ру ко вод
ста ва, али ис тра жи ва ња уна зад не ко ли ко го ди на по ка зу ју све ма њу 
по др шку гра ђа на при сту па њу Ср би је Европ ској уни ји.

II

1. Наш задатaк je, да кле, да из ди ску ту је мо сва мо гу ћа ре ше
ња, ко ри сте ћи се пр вен стве но на уч ном ар гу мен та ци јом и во де ћи 
ра чу на о дру штве ној од го вор но сти ко ју но си мо за на ше пред ло ге. 
Та ре ше ња тре ба да обез бе де по сти за ње два ци ља: а) да са чу ва ју 
Ко смет у са ста ву Ср би је, са пу ним су ве ре ни те том и те ри то ри јал
ним ин те гри те том, б) да омо гу ће евро ин те гра ци је Ср би је као це
ли не: од Хор го ша до Дра га ша, под усло вом да гра ђа ни Ср би је из
ра зе сво ју во љу да та кве ин те гра ци је же ле.

2. Ука зу ју ћи на ове ци ље ве, ни сам слу чај но утвр дио овај ре
до след ко ји сам из ло жио. Пр ви при о ри тет др жав не по ли ти ке Ср би
је мо ра да бу де да СА ЧУ ВА СР БИ ЈУ! Не мо же се го во ри ти ка ко 
су евро ин те гра ци је наш нај ве ћи при о ри тет. У сми слу ран ги ра ња, 
оне су да ле ко иза ци ља очу ва ња су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та Ср би је. У том сми слу тре ба уо чи ти да је по сто је ћа власт 

10 Од пар ла мен тар них стра на ка је ди ни је из у зе так Срп ска ра ди кал на стран
ка, док тек по сле до ла ска ЕУ ЛЕКСа на Ко со во 2008. Во ји слав Ко шту ни ца ја сно 
екс пли ци ра став сво је стран ке ДСС (Ко шту ни ца 2009; Ко шту ни ца 2012).

11 О не ким од раз ло га за ова кву ан га жо ва ност НА ТОа на пла ну оти ма ња 
Ко сме та из са ста ва Ср би је вид. Сте пић (2012).

12 Уз ја сно ста вља ње на зна ње да до при сту па ња Ср би је ЕУ не мо же до ћи 
пре 2025. го ди не.
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на пра ви ла за крет у од но су на власт ДОСа и вла сти ко је су из те 
ко а ли ци је про и за шле, при че му је у ме ђу вре ме ну до шло до мно
штва по те за ко ји оте жа ва ју по ло жај Ср би је у на сту пу пред ме ђу
на род ном за јед ни цом, а ко ји су – уоп ште узев – има ли за јед нич ки 
сми сао да про цес од лу чи ва ња о Ко сме ту из ву ку ко ли ко код мо гу 
из про це ду ре ОУНа и пре ба це у над ле жност ЕУ. Ти ме је Бри се лу 
да та у ру ке сна жна по лу га да уце њу је Ср би ју на ње ном евро ин те
гра циј ском пу ту. Од го вор ност за то пр вен стве но је на та да шњим 
по ли ти ча ри ма ко ји су во ди ли Де мо крат ску стран ку.

3. На рав но, од мах ов де од го ва рам они ма ко ји би ре кли: па где 
ти је су ве ре ни тет и ин те гри тет на Ко сме ту? Од го ва рам они ма ко ји 
би ре кли да га та мо у ре ал но сти не ма, већ да се спро во де про пи си 
При вре ме них ин сти ту ци ја из При шти не, што је углав ном исти
ни то.13 И од го ва рам про тив пи та њем: ако је тач но да га не ма, за што 
да Ср би ја пот пи су је „прав но оба ве зу ју ћи до ку мент”? Зар НА ТО, 
САД, ЕУ и њи хо ви ва за ли ни су обез бе ди ли „не за ви сност Ко со ва” 
и без са гла сно сти Ср би је? Ако се из у зму људ ске жр тве,14 ма те ри
јал на ра за ра ња и по сле ди це по жи вот ну сре ди ну, по себ но оне 
иза зва не за га ђе њем оси ро ма ше ним ура ни ју мом (Са ве зно ми ни
стар ство... 2000) – што на рав но ни је за из у зи ма ње – ко ји је прав но
по ли тич ки ефе кат њи хо ве агре си је на Ср би ју? „Не за ви сност Ко
со ва”?! Па чак ни то не мо гу да из деј ству ју без са гла сно сти Ср би је.15

4. Шта зна чи „нор ма ли за ци ја од но са са Ко со вом”, „до бро су
сед ски од но си”,16 „прав но оба ве зу ју ћи до ку мент”? Са аспек та оних 

13 „Чи ње ни ца је да у овом тре нут ку Ко со во и Ме то хи ја de fac to ни је део 
Ср би је. Оно се ми мо ме ђу на род ног пра ва одво ји ло од Ср би је. Ар гу мен та ци ју 
да „тре ба да са чу ва мо Ко со во” мо же мо емо тив но да раз у ме мо, али те шко је 
са чу ва ти не што што у овом ча су ни је у на шем по се ду, јер ни ад ми ни стра тив на 
ни суд ска ни за ко но дав на власт та мо ни је срп ска” (Ва ра ди 2018, на гла сио У. Ш.).

14 Под пој мом жр тве не раз у ме мо са мо по ги ну ле при пад ни ке ВЈ и МУПа 
Ср би је то ком НА ТО агре си је на СРЈ ко јих је би ло 1002 (Ма то вић 2000) и ви ше 
од 2000 ци вил них жр та ва, ме ђу ко ји ма и 88 уби је не де це (По ли ти ка 2008), већ 
и про те ри ва ње са под руч ја Ко со ва и Ме то хи је 242.381 чо ве ка, од ко јих је 93,3% 
Ср ба. Они да нас има ју ста тус ра се ље них ли ца. Том бро ју тре ба при до да ти још 
око 20.000 ин тер но ра се ље них ли ца уну тар АП Ко со во и Ме то хи је (Ин тер но 
ра се ље на и прог на на ли ца са Ко со ва и Ме то хи је). Про те ра ни су да нас на под руч
ју цен трал не Ср би је и, ма лим де лом, Цр не Го ре и се вер ног Ко со ва, а у де лу ко ји 
се ме ри јед но ци фре ним по стот ци ма вра ти ли су се сво јим до мо ви ма. Ти ме је 
ал бан ски ге но цид над Ср би ма у ХХ ве ку окон чан.

15 На са стан ку пред сед ни ка СРЈ Сло бо да на Ми ло ше ви ћа са др жав ним и 
пар тиј ским ру ко вод ством од мах по до не шо њу Ре зо лу ци је 1244 СБ ОУН, на ко ме 
је ау тор овог ра да лич но био при су тан, пред сед ник Ми ло ше вић је на гла сио да 
ова ре зо лу ци ја пред ста вља „усло ве за пре кид ра та” и до дао: „До би ли смо та
пи ју на Ко со во и Ме то хи ју. Све док се не про на ђе не ка срп ска ру ка да пот пи ше 
су прот но, оно оста је на ше”.

16 Ова фло ску ла ни је са да то ли ко фре квент на, ко ли ко је би ла до пре не ко
ли ко го ди на.
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ко ји то зах те ва ју, то зна чи ме ђу на род но прав ни до ку мент из ме ђу 
Ср би је и „Ко со ва”. Без об зи ра на то што Ср би ја Бри сел ски спо ра зум 
(First Agre e ment of prin ci ples go ver ning the norm li za tion of re la ti ons 
2013) ве о ма до след но спро во ди, ско ро као да има сна гу за ко на, он 
је ипак не ма, по што ни је ра ти фи ко ван, а то ни је из ме ђу оста лог и 
за то што би се ти ме при знао ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет 
„Ко со ва”. С дру ге стра не, Устав ни суд Ср би је је оце нио овај до ку
мент као по ли тич ки спо ра зум, да кле ко ји не ма сна гу прав не нор ме, 
те од био да се из ја шња ва о ње го вој устав но сти по што ни је оп шти 
прав ни акт.17 Не ула зе ћи у ис прав ност ова квог обра зло же ња од лу
ке УССа, оста је да кле чи ње ни ца да је он оце нио да се њи ме во ди 
по ли ти ка – што је сте у над ле жно сти Вла де Ре пу бли ке Ср би је – а 
не ре ша ва о ста ту су на ше ју жне ау то ном не по кра ји не. Сле де ћи 
ова кво схва та ње, мо же мо са мо да из ве де мо за кљу чак да по ли ти ка 
мо же и да се про ме ни, и да упра во због то га они ко ји се бе на зи ва ју 
ме ђу на род ном за јед ни цом хо ће да по стиг ну спо ра зум ко ји би имао 
прав но оба ве зу ју ћу сна гу. Тим пре што би Ср би ја има ла мо рал но 
пра во да од у ста не од да љег спро во ђе ња Бри сел ског спо ра зу ма по
што ал бан ска стра на ни је спро ве ла ни јед ну од пре у зе тих оба ве за.

5. Ср би ја, ме ђу тим, не мо же да пот пи ше ме ђу на род но прав ни 
спо ра зум са јед ним сво јим де лом. Ти ме би тај део при зна ла као 
не за ви сан, по се бан ен ти тет. Ср би ја сва ка ко мо же да сво јим уну тра
шње прав ним ак том (нпр. са мим Уста вом, нај ви шим прав нопо ли
тич ким ак том зе мље или Устав ним за ко ном18) до не се прав нооба
ве зу ју ћу нор му, али њу Ал бан ци на Ко со ву не би по што ва ли, као 
што не по шту ју ни је дан акт Ср би је од 1989. до да нас. У том не по
што ва њу прав ног по рет ка Ср би је, без сум ње, има ли би по др шку 
сво јих за пад них спон зо ра.

6. У по ли тич ком сми слу, Ср би ја не сме да при хва ти усло вља
ва ња сво јих евро ин те гра ци ја, по го то ву не ка да то зна чи од ри ца ње 
од вла сти те те ри то ри је. У та квој си ту а ци ји она би пре мо ра ла да 
се од рек не по ли ти ке евро ин те гра ци ја, за шта би из ве сно био по
тре бан ре фе рен дум, али не са пи та њем „или Ко со во или ЕУ”, већ 
нај пре са пи та њем да ли се гра ђа ни сла жу са на став ком да ље по
ли ти ке евро ин те гра ци ја Ср би је, без об зи ра на уступ ке ко је на том 
пла ну Ср би ја мо ра да учи ни. Ово тим пре што се оправ да но по ста
вља пи та ње хо ће ли уоп ште ЕУ оп ста ти до 2025? Ка ко је кре ну ло 
са Брег зи том, па са Ка та ло ни јом, па зах те ви ко ји се чу ју са се ве ра 
Ита ли је (нпр. Ве не то, Лом бар ди ја), из Флан дри је итд., ни сам си гу ран 

17 Пред мет IУo–247/2013, од лу ка је са оп ште на 10. 12. 2014. 
18 Устав ни за кон по сто ји у прав ном си сте му Ср би је, али не и у тзв. прав

ном си сте му Ко со ва. Бри сел ски спо ра зум по ми ње из ри чи то устав ни за кон, што 
би мо гло да има од ре ђе не кон се квен це. Вид. Б. Ра кић (2014).
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да бих се кла дио у то. Ме ђу тим, са ова квим ре фе рен ду мом или без 
ње га, до во ђе ње у пи та ње евро ин те гра ци ја Ср би је зна чи ло би, вр ло 
ве ро ват но, бес кру пу ло зан при ти сак ко ји би мо гао да укљу чи и по
ку шај по на вља ња тзв. „укра јин ског сце на ри ја”. Јер, гра ђан ски рат 
у Укра ји ни је упра во иза зван пи та њем при сту па ња ове зе мље ЕУ. 

III

Уко ли ко по ђе мо од то га да Ср би ја а) не мо же да пот пи ше оба
ве зу ју ћи би ла те рал ни ме ђу на род но прав ни до ку мент са сво јим де лом 
по што би га ти ме при зна ла као не за ви сан ен ти тет, б) да Ал бан ци 
не при хва та ју да се Уста вом Ср би је или Устав ним за ко ном ре ша ва 
о ста ту су Ко со ва и Ме то хи је као де ла Ср би је, по што они жи ве у 
илу зи ји да су до би ли др жав ност, чак и са да ка да је Шпа ни ја ја сно 
ис ка за ла да Ко со во мо же у ЕУ са мо као ре ги он у са ста ву Ср би је,19 
он да се ло гич но на ме ће став да би в) ре ше ње би ло да се на ме ђу
на род ној кон фе рен ци ји, под окри љем ОУНа, утвр де ком плет но 
но ве гра ни це из ме ђу бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка. Мир да 
би био одр жив, мо ра да бу де и пра ве дан, а где је ту прав да ка да 
се мо гу ме ња ти гра ни це ИС КЉУ ЧИ ВО Ср би је ка ко ко то по же ли, 
али се не мо гу ме ња ти гра ни це БиХ, Хр ват ске, АП Ко со во и Ме
то хи ја итд., да не го во рим о исто риј ским прет ход ним пре се да ни ма 
про ме не гра ни ца СССРа, Че хо сло вач ке и СФРЈ, што је и узро ко
ва ло не са гле ди ве по сле ди це по мир, ста бил ност и ме ђу на род но
прав ни по ре дак. По ку шај да љег пар ча ња Ср би је је са мо на ста вак 
про це са рас пар ча ва ња Ју го сла ви је. И то пар ча ње Ср би је се не ће 
за у ста ви ти чак ни ако би Ср би ја при хва ти ла да при зна тзв. Ко со во. 
Као што се мо же ви де ти, две чла ни це ЕУ – Сло ве ни ја и Хр ват ска, 
спо ре се око гра ни ца, при че му Хр ват ска пот пу но ан ти ци ви ли за
циј ски од би ја да при хва ти пре су ду Европ ског су да. А ми тре ба да 
при хва ти мо шта су се Цр на Го ра и При вре ме не ин сти ту ци је из 
При шти не до го во ри ле о гра ни ца ма Ср би је и Цр не Го ре?! Или Ма
ке до ни је и Ср би је? Да кле, на ше ми шље ње и пред лог ко ји из но си
мо је да је га рант одр жи вог мир ног ре ше ња на Бал ка ну са зи ва ње 
кон фе рен ци је о гра ни ци ма из ме ђу бив ших ју го сло вен ских ре пу
бли ка, под окри љем ОУНа, где би био при ме њен прин цип пра ва 
на ро да на са мо о пре де ље ње, за ко ји се за ла гао аме рич ки пред сед
ник Ву дро Вил сон по сле I свет ског ра та као за „им пе ра тив но на
че ло” (Wil son 1918). У не ким но ви јим ин тер пре та ци ја ма, ка ква је 
нпр. она Фром ки но ва, скре ће се па жња да је Вил сон ја сно де фи ни

19 Вид. https://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.ph p?yyyy=2018&mm =02&dd = 
01&na v_ca te gory=640&na v_id =1353655
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сао сво је че твр то на че ло ре чи ма да „‘ће би ти у пот пу но сти удо во
ље но свим до бро де фи ни са ним на ци о нал ним аспи ра ци ја ма у ме ри 
у ко јој то удо во ље ње не до во ди до но вих или не про ду жу је ста ре 
еле мен те не сло ге и ан та го ни зма ко ји би мо гли да до ве ду до на ру
ша ва ња ми ра у Евро пи, а ти ме и у све ту’. Ово сво ди пра во на са мо
о пре де ље ње на та кве рет ке слу ча је ве мир ног ра зи ла ска ка кав је 
сло вач ки ‘пли ша ни раз вод’ од Че ха 1993.” (From kin 1999, цит. пре
ма Ра кић 2009). Ни је без зна ча ја да је ова кво „ре ви зи о ни стич ко” 
схва та ње Вил со но ве док три не овај ау тор из нео упра во у ве зи са 
„ко сов ским слу ча јем”. Пре ма то ме, основ ни сми сао Вил со но вог 
ста ва ни је у јед но стра ном са мо о пре де ље њу, већ у са мо о пре де ље њу 
ко је не на ру ша ва мир. Не ма сум ње да је по ку шај от це пље ња Ко со
ва на ру шио мир. Зар за и ста не ко ми сли да је, по сле свих зло чи на 
ко ји су над њи ма по чи ње ни, мо гу ће на прин ци пу мул ти кул ту ра
ли зма гра ди ти мир из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца, у не ком „не за ви сном 
Ко со ву”? Ако мул ти кул ту ра ли зам као прин цип не мо же да оп ста
не у раз ви је ној Не мач кој, а кан це лар ка Мер кел је то ја сно де кла ри
са ла, ка ко не ко ми сли да мо же да оп ста не у не раз ви је ној БиХ или 
на Ко сме ту?20 Да кле, иде ја је НЕ раз го во ри о ста у су Ко сме та и не
ка квом „прав но оба ве зу ју ћем до ку мен ту” из ме ђу Ср би је и При вре
ме них ин сти ту ци ја из При шти не, већ раз го во ри о уре ђи ва њу од но са, 
укљу чу ју ћи и гра ни це, ме ђу бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка
ма, уз уче шће свих пет стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти ОУНа. 
По сти за њем јед ног та квог мул ти ла те рал ног спо ра зу ма сви би из
гу би ли не што, сви би до би ли не што, али ни ко не би из гу био све! 
И та кав би спо ра зум био „прав но оба ве зу ју ћи”, уз га ран ци ју ОУНа 
и пре све га свих пет стал них чла ни ца СБ ОУНа. Ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја, за сно ва на на мул ти ла те рал ном пре го ва ра њу и раз
ме ни те ри то ри ја у ци љу ства ра ња ет нич ки хо мо ге них про сто ра 
ка ко би се из бе гли су ко би и ре ша ва ња пи та ња свих гра ни ца бив
ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, до ве ла би до прав но оба ве зу ју ћег 
спо ра зу ма за све уче сни ке кон фе рен ци је и ре ла тив но трај но одр жи
вог ми ра на овим про сто ри ма.

ЗАХВАЛНИЦА

Про је кат ИИИ 47023 „Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу на ци о нал ног 
иден ти те та и евро ин те гра ци ја” ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

20 Вид. Мар ко вић (2006, 2015).
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НАПОМЕНАООВОМЗБОРНИКУ

У пе так 17. но вем бра 2017. го ди не у Ма ти ци срп ској одр жан је 
окру гли сто „Ко со во и Ме то хи ја: ју че, да нас, су тра“. За овај скуп 
је упо тре бљен исти на зив ко ји је ко ри шћен и у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске у пе ри о ду 20082012. ка да је ре дак ци ја ча со пи са, за јед но са 
гру пом са рад ни ка, скре та ла па жњу јав но сти на ва жност до га ђа ња 
у ју жној срп ској по кра ји ни.

Окру гли сто у Ма ти ци срп ској је одр жан на осно ву од лу ке 
Пред сед ни штва уста но ве, а уз по др шку и фи нан сиј ску по моћ Рад не 
гру пе за вођењe уну тра шњег ди ја ло га о Ко со ву и Ме то хи ји. Основ
ни кон цепт ску па су об ли ко ва ли пред сед ник Ма ти це проф. др Дра
ган Ста нић и ге не рал ни се кре тар уста но ве проф. др Ђор ђе Ђу рић, 
а о ње ној ре а ли за ци ји је све срд но бри ну ла др Алек сан дра Но ва ков. 
По здрав не ре чи на ску пу су из го во ри ли проф. др Дра ган Ста нић, 
епи скоп бач ки проф. др Ири неј Бу ло вић и ди рек тор Вла ди не Кан
це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју го спо дин Мар ко Ђу рић. 

Укуп но је под не се но 26 ре фе ра та, а за об ја вљи ва ње у збор ни ку 
је сти гао 21 текст. Ма ти ца срп ска се за хва љу је сви ма ко ји су уче ство
ва ли на окру глом сто лу, а по себ но они ма ко ји су до ста ви ли сво је 
тек сто ве и ти ме омо гу ћи ли да њи хо ве иде је, оце не и пред ло зи 
по ста ну до ступ ни ши рој јав но сти. Истин ски се на да мо да при пад
ни ке срп ско га на ро да, је зи ка и кул ту ре пи та ње Ко со ва и Ме то хи је 
не ће де ли ти и ме ђу соб но су ко бља ва ти не го да ће их увек из но ва 
ује ди ња ва ти, осна жи ва ти и упу ћи ва ти на са бор ни дух, те ну жност 
за јед нич ког де ло ва ња.
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