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Сажетак
У овом ра ду се раз ма тра уло га ко сов ског ми та у об ли ко ва њу 

срп ског на ци о нал ног иден ти те та кроз ве о ма сло же не дру штве но-
исто риј ске про це се, као и ње го ве ре флек си је у са вре ме ној срп ској 
по ли ти ци. На ста нак ко сов ског ми та је ве зан за на ра ти ве о Ко сов-
ској би ци из 1389. го ди не уте ме ље не у  цр кве ној књи жев но сти и 
срп ским еп ским пе сма ма ко сов ског ци клу са, а по том и кон ти ну и-
ра ном при по ве да њу о овом до га ђа ју ко је при па да раз ли чи тим дис-
кур си ма. Ко сов ски мит је нај ва жни ји срп ски мит ко ји чи ни осно ву 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та. Он је био ва жан чи ни лац на ци о-
нал них осе ћа ња и имао је ве о ма зна чај ну уло гу у про це су кул тур не 
и по ли тич ке хо мо ге ни за ци је Ср ба, на ро чи то у вре ме осло бо ди лач-
ких ра то ва од Ото ман ске им пе ри је. Свој вр ху нац, ко сов ски мит, је 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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до сти гао у вре ме Бал кан ских ра то ва (1912-1913), ка да је осло бо ђе-
ње Ко со ва и Ме то хи је, као и дру гих срп ских кра је ва, ту ма че но као 
ис пу ње ње за ве та пре да ка и осве та Тур ци ма за по раз из 1389. го ди-
не. Ка сни је, је сла би је до ла зио до из ра жа ја, осим у два сна жни ја 
та ла са. Нај пре у вре ме Пр вог свет ског ра та ка да је ин стру мен та ли-
зо ван у функ ци ји ује ди ње ња Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и тре ти ран 
као за јед нич ко кул тур но на сле ђе ко је ује ди њу је ове на ро де; а по-
том, кра јем XX ве ка, у вре ме за о штра ва ња кри зе на Ко со ву и Ме-
то хи ји и обе ле жа ва ња 600-те го ди шњи це Ко сов ске бит ке (1989). 
Кључ не ре чи: ко сов ски мит, на ци о нал ни иден ти тет, евро ин те гра ци је

Ми то ви су ве о ма ва жни кон сти ту тив ни еле мен ти об ли ко ва-
ња на ци о нал ног иден ти те та. Мит ски иден ти тет на ци је је објек ти-
ви за ци ја фик ци је као ствар них ка рак те ри сти ка јед ног на ро да. На 
то ука зу ју мно ге са вре ме не те о ри је ет ни ци те та, јер се на ци о нал ни 
иден ти тет и на ци ја, без об зи ра на њи хо ва раз ли чи та раз у ме ва ња, у 
су шти ни, за сни ва ју на све сти о са зна њу не ких за јед нич ких ка рак-
те ри сти ка при пад ни ка јед не на ци је ко је је раз ли ку ју од дру гих на-
ци ја (је зик, ра са, ре ли ги ја, ет нос, ми то ло ги ја, мен та ли тет, кул ту ра, 
ге о граф ске од ли ке, итд). Али ‘’пред ста ве о иден ти те ту не на ста ју 
са мо на ба зи по себ них иден ти фи ка то ра, ка кви су је зик, ве ра, кул-
ту ра, и хи пер бо ли за ци ји њи хо вих вред но сти, већ и у про це си ма 
ми ти за ци је основ них па ра ме та ра људ ског по сто ја ња’’.1) За то на-
ци о нал ни иден ти тет, као са мо свест, исто риј ски на ста је, раз ви ја се 
и ис по ља ва у про це си ма кул тур ног раз во ја и об у хва та це ло ви те 
си сте ме кул тур них вред но сти. Про цес ус по ста вља ња и раз во ја на-
ци о нал ног иден ти те та ‘’прет по ста вља стал но пре и спи ти ва ње кул-
тур них вред но сти, па је за то че сто на ви ди ку су коб из ме ђу тра ди-
ци је и ино ва ци је’’.2) У кон сти ту и са њу срп ске на ци је до из ра жа ја су 
до шла на ро чи то два ми та: све то сав ски и ко сов ски мит. Из њих се 
из во де на ра ти ви, сте ре о ти пи и зна че ња ко ја им се да ју у ли те ра ту-
ри, по ли тич ком дис кур су и кон цеп ти ма на ци о нал не иден ти фи ка-
ци је.

Ко сов ски мит је кључ ни срп ски др жа во твор ни мит ко ји се 
на ла зи у осно ви срп ског на ци о нал ног иден ти те та, он је ‘’ус пео да 
све што је на ци ји по треб но за де фи ни са ње и са мо пре по зна ва ње 

1) Gordana Đerić M.: ‘’Mitski aspekti srpskog identiteta’’, Filozofija idruštvo, Beograd, 29-
20/2002., str. 253

2) Јован Базић: ‘’Национални идентитет у процесу политичке социјализације’’, Српска
политичкамисао, Београд, 4/2011. стр. 335



ЈованБазић Улогакосовскогмитауобликовањусрпског...

255

угра ди у јед ну је ди ну це ли ну’’.3) У про це су на ста ја ња мо дер не срп-
ске на ци је и др жа ве ко сов ски мит је де ло вао као фак тор по ли тич ке, 
кул тур не и на ци о нал не хо мо ге ни за ци је. На ста нак ко сов ског ми та 
је ве зан за на ра ти ве о Ко сов ској би ци из 1389. го ди не уте ме ље не 
у цр кве ној књи жев но сти и срп ским еп ским пе сма ма ко сов ског ци-
клу са, а по том и кон ти ну и ра ном при по ве да њу о овом до га ђа ју ко је 
при па да раз ли чи тим дис кур си ма. Овај мит је ве ко ви ма на дах њи-
вао број не умет ни ке, пе сни ке и при по ве да че. Ко со во је у срп ском 
на ро ду сма тра но све тим ме стом, из во ри штем на ци о нал ног ду ха и 
на ци о нал них вред но сти. Ко сов ски мит пред ста вља три ја ду све то-
сти, хе рој ства и из да је оли че не у ца ру Ла за ру, Ми ло шу Оби ли ћу 
и Ву ку Бран ко ви ћу. Сим бо ли ка ове три ја де је ини ци ра на из бо ром 
ца ра Ла за ра, у мит ској ин тер пре та ци ји, не бе ског цар ства ко је озна-
ча ва три јумф сло бод не во ље и не са ло ми вог ду ха. Хе рој ска сна га о 
бе смрт но сти по е ти зу је жр тво ва ње за ве ру и сло бо ду, а мо тив из да-
је оправ да ва по раз. У ми то ло ги ји по ко сов ског ци клу са, Ко со во је 
то ком ве ко ва, по ста ло си но ним за про паст срп ске др жа ве. 

Ко сов ски мит је био са став ни део свих чи ни ла ца кон сти ту-
и са ња срп ске на ци је, ко ји су са др жа ни у сло је ви тим и ком пли ко-
ва ним дру штве но-исто риј ским про це си ма раз во ја срп ског на ро да, 
а на ро чи то у ње го вој бор би за на ци о нал но осло бо ђе ње и об но ву 
срп ске др жа ве. У вре ме кон сти ту и са ња срп ске на ци је, то ком XIX 
ве ка, по ли тич ки су се кон сти ту и са ли и дру ги европ ски на ро ди, на-
кон че га је ства ра на но ва по ли тич ка ма па Евро пе и ус по ста вља ни 
су но ви дру штве ни од но си.

УТИЦАЈКОСОВСКОГМИТАНА
КОНСТИТУИСАЊЕСРПСКЕНАЦИЈЕ

ИДРЖАВЕУXIXВЕКУ

Ко сов ски мит на ста је у XIX ве ку на осно ву цр кве не књи-
жев но сти и срп ске на род не епи ке ко ја опе ва ва бит ку из ме ђу Ср ба 
и Ту ра ка на Ко со ву по љу из 1389. го ди не, по зна ту као Ко сов ска 
бит ка. Ова бит ка се до га ђа ‘’на раз ме ђи епо ха, из ме ђу срп ске сло-
бо де и тур ског роп ства’’, она је ‘’до га ђај ко ји ће по ста ти сим бол и 
зна ме ње срп ске исто ри је’’.4) На кон Ко сов ске бит ке моћ сред ње ве-
ков не Ср би је је по че ла на гло да опа да и она је убр зо, са остат ком 

3) Јелена Миљковић Матић: ‘’Трагична судбина косовског мита или преиспитивање 
српског националног идентитета’’, Политичкаревија, Београд, 3/2006., стр. 569-570.

4) Димитрије Богдановић: КњигаоКосову, Београд, Српска књижевна задруга, Београд, 
2006., стр. 91
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Бал кан ског по лу о стр ва, пот па ла под тур ску власт. Кроз хро ни ке и 
за пи се, ко ји на ста ју од мах по сле Ко сов ске бит ке, као и на ра ти ве 
ко ји су се ве ко ви ма пре но си ли и на до гра ђи ва ли, ‘’ле ген да о Ко со-
ву је по сте пе но ево лу и ра ла и вре ме ном пре ма ши ла зна чај бит ке и 
ње не по сле ди це’’.5) За на ста нак ко сов ског ми та нај ва жни је су срп-
ске еп ске пе сме ко сов ског ци клу са у ко ји ма се опи су ју до га ђа ји 
пре, за вре ме и по сле бит ке. У до га ђа ји ма пред бит ку, на ро чи то је 
ва жан опис кне же ве по след ње ве че ре, ко ја је об ли ко ва на по узо-
ру на Хри сто ву тај ну ве че ру, на ко јој ‘’кнез зах те ва да сви бу ду 
спрем ни да из ги ну за цар ство не бе ско, да жр тву ју цар ство зе маљ-
ско’’.6) Основ на ве ро ва ња на ко ји ма по чи ва ко сов ски мит је су: а) да 
је срп ско цар ство про па ло на Ко со ву по љу; б) по ги би ја кне за Ла за-
ра Хре бе ља но ви ћа је у исто риј ској све сти на ро да до би ла зна че ње 
му че нич ке смр ти за ‘’цар ство не бе ско’’; в) Ми лош Оби лић је узор 
све тог рат ни ка ко ји хе рој ски уби ја не при ја тељ ског во ђу, да је жи вот 
у бор би за пра во слав ну ве ру про тив ино вер ни ка и оли ча ва вр ли не 
вер но сти и хра бро сти; и г) Вук Бран ко вић је, сво јим чи ном из да је, 
до при нео по ра зу и про па сти срп ског цар ства, па се кри ви ца за по-
раз ње му при пи су је. У ко сов ском ми ту, бој на Ко со ву се не сма тра 
по ра зом, већ уз ви ше ном по бе дом хе ро и зма и жр тво ва ња у име ви-
ших ци ље ва, као жр тво ва ње за хри шћан ску ве ру, то је ‘’хе ро и зам 
му че ни штва као све до че ња ве ре у Хри сто во вас кр се ње, три јумф 
жр тве и опре де ље ња за веч ни жи вот, за ду хов но и ‘не бе ско цар-
ство’’.7) Та ко је овај по раз на бој ном по љу пре о бра ћен у мо рал ну и 
ду хов ну по бе ду, а Ла за рев из бор не бе ског цар ства су ге ри ше да је 
бо ља до стој на смрт не го не до сто јан жи вот. У ли ко ви ма кне за Ла-
за ра и Ми ло ша Оби ли ћа про јек то ва ни су етич ки иде а ли и ду хов на 
стре мље ња срп ског на ро да, а Вук Бран ко вић је озна чен као не га-
ти ван ју нак и из дај ник. Ова ви ђе ња и ту ма че ња ко сов ске тра ге ди је 
има ју ве ли ке срод но сти са цр кве ним тек сто ви ма по све ће ним кне зу 
Ла за ру и дру гим ко сов ским ју на ци ма, ко је су пи са ли са вре ме ни ци 
ко сов ског бо ја (па три јарх Да ни ло III, Де спот Сте фан Ви со ки и мо-
на си ма на сти ра Ра ва ни ца), па се за то сма тра да су ‘’пр ви за чет ни ци 
на ших на род них пе са ма би ли (су) на ши ка лу ђе ри и ду хов ни ци’’.8) 

5)  Ljubinka Trgovčević: TheKosovoMythintheFirstWorldWar, http://www.rastko.rs/kosovo/
istorija/sanu/ KOS_MIT.html, 1996. Преузето 15. 08. 2012.

6) Зоран Костантиновић: ‘’Косовски култ у савременом српском менталитету’’, Србина
КосовуиуМетохији (ур. Стеван Карамата и Часлав Оцић), Српска академија наука и 
уметности - Одељење друштвених наука, Књ. 26, Београд, 2006., стр. 40

7) Д. Богдановић: Исто, стр. 91.

8) Атанасије Јевтић: ОдКосовадоЈадовна, Манастир Тврдош, Требиње, 2007., стр. 380.
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По чет ком XIX ве ка, још од Пр вог срп ског устан ка (1804-
1813), по чи ње све из ра зи ти је да се ис ти че ко сов ски мит кроз не ке 
од сво јих еле ме на та, на ро чи то кроз пи та ње сло ге и из да је. Уочи 
Пр вог срп ског устан ка, у Ора шцу о Све том Аран ђе лу 1803. го ди не, 
на пр вом збо ру уста нич ких за ве ре ни ка, про та Ата на си је Бу ко вич-
ки упо зо рио је при сут не на по сле ди це ко сов ске из да је Ву ка Бран-
ко ви ћа и за клео их на ве ру, про клев ши по тен ци јал не из дај ни ке.9) 
Али, без об зи ра на то, у то ку устан ка би ло је до ста при ме ра из да је, 
по чев од из да је да се вр ше при пре ме за по ди за ње устан ка, на кон 
че га је усле ди ла сечакнезова, па све до кра ја устан ка и на ро чи то 
то ком 1813. го ди не. Уста нич ка из да ја се у срп ској тра ди ци ји, и у 
са мој су шти ни ко сов ског ми та, до жи вља ва као део кон ти ну и те та 
и по сле ди ца про клет ства ко сов ске из да је, ко ја се од та да уву кла 
у срп ски на род и ко ја се по вре ме но ак ту е ли зу је и об на вља. Иако 
је Пр ви срп ски уста нак имао пре вас ход но на ци о нал но-осло бо ди-
лач ке мо ти ве, он је исто вре ме но иза звао и ду бље дру штве но-еко-
ном ске и по ли тич ке про ме не, што је на ве ло Ран кеа (Le o pold von 
Ran ke) да га на зо ве Српска револуција. У вре ме Дру гог срп ског 
устан ка (1815) пр ви пут је об ја вље на пе сма из ко сов ског ци клу-
са МусићСтефан, у ко јој је са др жа на за кле тва кне за Ла за ра. Ова 
кле тва, у мит ској ин тер пре та ци ји, ни је упу ће на са мо они ма ко ји ће 
од би ти да се при кљу че кне зу Ла за ру у бо ју на Ко со ву, већ свим Ср-
би ма да не за бо ра ве сво ју ду жност да у те шким вре ме ни ма бра не 
свој на род. То је има ло ве ли ког ути ца ја на об ли ко ва ње на ци о нал не 
све сти и мо рал не оба ве зе, не са мо у то ку овог устан ка, већ и ка сни-
је у срп ским осло бо ди лач ким ра то ви ма. Још у пр вој по ло ви ни XIX 
ве ка, срп ски пи сци, осо би то они ко ји су жи ве ли под хаб сбур шком 
вла шћу, ра до су узи ма ли за те му сво јих де ла Ко сов ску бит ку.

Од по ло ви не XIX ве ка, у вре ме на ци о нал ног ро ман ти зма, ак-
ту е ли зо ва на је ко сов ска ле ген да, нај пре у де ли ма Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа, а по том Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, цр но гор ског 
вла да ра и пра во слав ног епи ско па. Вук се из ра жа вао у иде ја ма на-
род не про шло сти, кул ту на род не по е зи је и про по ве дао »вра ћа ње к 
на ро ду«. Као след бе ник Хер де ро вих (Jo hann Gottfried von Her der) 
иде ја о на ци о нал ном бу ђе њу, Вук се осла њао на жи ви на род ни го-
вор, на је зик на род не по е зи је и на том је зи ку је сре ђи вао збир ке 
срп ских еп ских пе са ма и на род них умо тво ри на. У Ву ко вим де ли ма 
се мо гу на ћи осно ве срп ске ети ке, ми стич ног ма шта ња сред ње ве-
ков них мо на ха о Бож јем цар ству и вас кр сну ћу Срп ског цар ства, о 

9) Бранко Златковић: ‘’Казивања о устаничком издајству - Обнова и континуитет мита о 
косовској издаји’’, ЗборникМатицесрпскезакњижевностијезик, Нови Сад, 3/2008., 
стр. 596.
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ви те шкој ча сти, о хај ду ци ма и уско ци ма ко ји, у име Бож је прав де, 
су де људ ској не прав ди. Вук је још 1814. го ди не об ја вио сво ју збир-
ку на род них пе са ма, ко ју је ка сни је све ви ше до пу ња вао и стан дар-
ди зо вао у ко хе рент ну при чу, а у свом де лу Србисвиисвуда (1836) 
пр ви је у XIX ве ку обе ле жио про сто ре Бал кан ског по лу о стр ва где 
жи ве Ср би. У усме ном пре да њу код Ср ба, ка ко се мо же ви де ти из 
Ву ко вих де ла, ве о ма је из ра жен и ко сов ски мит, пре ма ко ме на Ко-
со ву ни је по бе ди ла ја ча си ла, већ је Цар ство из гу бље но због уну-
тра шње не сло ге и из да је. За то Ко со во ни је би ло са мо по раз не го 
и грех ко ји је ва ља ло ока ја ти. А Ње гош је у сво јој еп ској дра ми 
Горскивијенац (1847), на осно ву раз ли чи тих еле ме на та ко сов ске 
ле ген де, фор му ли сао је дин ствен обра зац пре ма ко ме су сред ње ве-
ков ни срп ски вла да ри по чи ни ли смрт ни грех раз до ра, не сло ге и 
не ло јал но сти. За то их је Бог ка знио пре ко по ра за на Ко со ву, на кон 
че га су Ср би па ли под тур ску власт. Тај по раз пред ста вља на ци-
о нал ну па ра ле лу би блиј ском на ра ти ву о па ду, по ко јој је људ ски 
пад ка зна за пр во бит ни Ада мов грех не по слу шно сти Бо гу. Да би 
се Ср би ис ку пи ли пред Бо гом, они мо ра ју би ти је дин стве ни. Глав-
на прет ња срп ском је дин ству ни је тур ска вој ска, већ Ср би ко ји су 
при хва ти ли му сли ман ску ве ру, ''по ту ри це''. У Ње го ше вом си сте му 
по ту ри це по ста ју људ ска жр тва ко јом се ис ку пљу је пр во бит ни грех 
на ци о нал ног не је дин ства. Ње гош ства ра и култ Оби ли ћа, све тог 
рат ни ка ко ји да је жи вот у бор би за ве ру. Као што се чо ве чан ство 
мо же спа си ти сле де ћи Ису са, та ко и Ср би мо гу сле де ћи Оби ли ћа. 
Но вак Ки ли бар да ука зу је да је Ње гош об ли ко вао ко сов ски мит и 
офор мио култ Ми ло ша Оби ли ћа ''во ђен ре зо ном сво је др жав нич ке 
по ли ти ке''.10) 

На ци о нал ни ро ман ти зам, про жет кроз Ву ко во и Ње го ше во 
де ло, као и иде је не мач ког ро ман ти зма и пан сла ви зма, ве о ма су 
ути ца ли на књи жев ни ке и умет ни ке, а на ро чи то на мла де срп ске 
ин те лек ту ал це у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Ове иде је су под сти-
ца ле њи хо ва на ци о нал на осе ћа ња и осло бо ди лач ке те жње, што је 
до ве ло и до ства ра ња ре во лу ци о нар ног, пан сла ви стич ког и ро ман-
тич но-на ци о нал ног по кре та срп ске омла ди не - Уједињена омла-
дина српска. Омла ди на ис ти че срп ски на ци о на ли зам и Ду ша но-
во цар ство, под сти че исто риј ско се ћа ње и љу бав пре ма на род ној 
про шло сти, а ко сов ска ле ген да у ње ним ре до ви ма по ста је све по-

10)  Novak Kilibarda: UsmenaknjiževnostCrneGore-odslovenskepaganskepjesmedopoezije
starca Milije, http://www.montenegrina.net/pages/pages1/knjizevnost/usmena_knjizevnost_
crne_gore_novak_kilibarda.html, 2011, Преузето: 20. 08. 2012.
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пу лар ни ја.11) У ово до ба све ви ше до ла зи и до ре во лу ци о ни са ња 
срп ске на ци о нал не све сти че му су до при не ли и устан ци у Цр ној 
Го ри и Хер це го ви ни, као и бом бар до ва ње Бе о гра да (1862). Сви ови 
чи ни о ци про жи ма ју срп ску кул ту ру и про све ту то ком дру ге по ло-
ви не XIX ве ка у ко јој ко сов ски мит до би ја све зна чај ни ју уло гу. 

У вре ме на ци о нал ног ро ман ти зма до ла зи до ис ти ца ња бор-
бе не кри ла ти це Закрстчасниислободузлатну!и уста но вље ња 
Ви дов да на, као јед ног од кључ них еле ме на та ко сов ског ми та, ко ји 
је до та да био го то во не по знат пра зник и ни је по сто јао у цр кве ном 
ка лен да ру.12) Тек од пр ве по ло ви не XIX ве ка Ви дов дан се по ми ње 
у на пи си ма и пе сма ма о Ко сов ској би ци по ал ма на си ма и књи жев-
ним ли сто ви ма, а ка сни је све уче ста ли је, та ко да ће шес де се тих 
го ди на би ти у сва ко днев ној упо тре би и у по ли тич ком дис кур су. На 
Ви дов дан 15/28 ју на 1876. го ди не Ср би ја је об ја ви ла рат Тур ској у 
ко ме је срп ска вој ска од не ла по бе ду и Ср би ја сте кла не за ви сност 
(1878). То је иза зва ло ве ли ко оду ше вље ње у срп ском на ро ду, а 
пе сни ци, пи сци и све ште ни ци су све ви ше би ли за о ку пље ни Ви-
дов да ном. У вре ме обе ле жа ва ња 500 го ди шњи це Ко сов ске бит ке 
(1889) срп ска па три от ска јав ност је зах те ва ла да се Ви дов дан уве де 
у цр кве не пра зни ке Срп ске пра во слав не цр кве и од та да за по чи ње 
на ци о нал но-вер ска про сла ва Ви дов да на. 

КОСОВСКИМИТУСРПСКОЈ
ПОЛИТИЦИТОКОМXXВЕКА

По чет ком XX ве ка ко сов ски мит је имао све ве ћу уло гу и 
у срп ској по ли ти ци, на ци о нал ној хо мо ге ни за ци ји и учвр шћи ва њу 
срп ске др жа ве. Он по ста је зна ча јан чи ни лац на ци о нал не иде о ло-
ги је. На кон Пр вог Бал кан ског ра та, ка да су осло бо ђе ни Ко со во и 
Ме то хи ја, као и дру ги срп ски кра је ви, ис ти ца но је да је ко сов ски 
за вет, на кон пет ве ко ва, ис пу њен и да је Ко со во осве ће но.13) Ку-
ма нов ска бит ка је би ла од из у зет ног зна ча ја. Као што је Ко сов ска 

11) Јован Базић: Српскопитање-Политичкеконцепцијерешавањасрпскогнационалног
питања, Јавно предузеће Службени лист Србије и Црне Горе, Институт за политичке 
студије, Београд, 2003., стр. 29.

12)  Miodrag Popović: Vidovdaničasnikrst, Biblioteka XX vek, Beograd, 2007., str. 157.

13) На дочеку српске војске у Београду, 10/23. 08. 1913. године, град је био окићен паролама: 
‘’Добродошли осветници Косова’’, ‘’Косово је освећено, - Сливница је покајана’’ и сл. 
А Никола Пашић, председник Владе је, у свом поздравном говору, обраћајући се краљу 
Петру, истакао: ‘’У овим историјским данима дозволите ми, Ваше величанство, да 
узмем себи слободу да дадем израза општој народној радости, што је Косово освећено’’ 
(Раде Рајић С.Н.: ОбележавањедочекасрпскевојскепослеослобођењаКосова, http://
www.vidovdan. org/index.php?option=com_content&view=article&id=33836:obeleavanje-
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бит ка би ла сим бол тур ског осва ја ња Бал ка на и по ро бља ва ња Ср-
би је, та ко је Ку ма нов ска бит ка би ла сим бол бор бе за осло бо ђе ње 
срп ског на ро да али и сим бол бор бе за сло бо ду и не за ви сност Бал-
ка на. Ис ход Бал кан ских ра то ва озна чио је и екс пан зи ју књи жев но-
сти и уоп ште умет нич ког ства ра ла штва са те ма ти ком Ко со ва. Илу-
стра ти ван при мер је пе снич ка збир ка Дра гу ти на Или ћа Освећено
Косово (1913), где он у пред го во ру ука зу је да су срп ске по бе де у 
Бал кан ским ра то ви ма и осло бо ђе ње Ко со ва ‘’над људ ска по ја ва’’, 
да то ни је био рат јед не др жа ве или по ли ти ке, већ ‘’ограш је оног 
ве ли ког на род ног Пре да ња са ко јим од чо ба ни на до кра ља цео срп-
ски на род од Ко со ва до да нас ле же и уста је’’.14) На сли чан на чин, 
у то вре ме, пе ва ли су мно ги срп ски пе сни ци, а Ми лош Ђу рић је 
у за гре бач ком ча со пи су Вихор, об ја вио спис Видовданска етика 
(1914), у ко ме де фи ни ше етич ко је згро на род не фи ло зо фи је и про-
грам на ци о нал не об но ве. 

До кра ја 1914. го ди не ко сов ски мит је тре ти ран ис кљу чи во 
као део срп ске тра ди ци је и на ци о нал не иде о ло ги је, али се већ на-
кон из ло жбе скулп ту ра Ива на Ме штро ви ћа у Лон до ну (1915), по-
чео тре ти ра ти као за јед нич ко кул тур но на сле ђе ју го сло вен ских 
на ро да, чи ме се же ле ло до ка за ти да су ови на ро ди за јед нич ког по-
ре кла, кул ту ре и тра ди ци је. Овај хр ват ски умет ник је дао ве ли ки 
до при нос раз во ју ко сов ског ми та и ње го вом ши ре њу ме ђу дру гим 
ју го сло вен ским на ро ди ма. Он је ис ти цао: ‘’У ци је лом ју го сла вен-
ском на ро ду, кад се спо ме не Ко со во, сва ко ме про ђе је за кроз ти је-
ло, лег не не ка ду бо ка ту га на ср це, а не ко уз ви ше но чув ство си ђе 
му у ду шу и спа ја га са не бом’’.15) Ме штро вић је још 1907. го ди не 
за по чео свој Видовданскихрам, за ми шљен као ‘’храм по све ћен ре-
ли ги ји крај њег жр тво ва ња’’.16) По ред то га, Ме штро вић је из ра дио 
мо ну мен тал не скулп ту ре ко сов ских ју на ка (КраљевићМарко, Ми-
лошОбилић, СрђаЗлопоглеђа) ко је су по ста ле основ за ства ра ње 
но вог на ци о нал ног сти ла. 

То ком Пр вог свет ског ра та, ко сов ски мит је био при су тан 
у ра ту и у еми гра ци ји, на ро чи то ме ђу срп ским пе сни ци ма, као и 
ме ђу срп ским и хр ват ским умет ни ци ма у еми гра ци ји. Об ја вљи ва-

doeka-srpske-vojske-posle-osloboenja-kosova-i-stare-srbije&catid=40:tradicija&Itemid =75, 
02.09.“012., 2012. Преузето 05. 09. 2012.

14)  Вeсна Матовић: ‘’О неким облицима рецепције и транспозиције косовског мита у епохи 
модерне’’, КосовоиМетохијауцивилизацијскимтоковима(ур. Драги Маликовић), Књ. 
2, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2010., стр. 
291.

15)  Исто, стр. 287.

16)  Lj. Trgovčević, Isto.
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не су пу бли ка ци је са ко сов ским те ма ма у САД и Ју жној Аме ри ци. 
За тим, ко сов ски мит је био ве о ма из ра жен и у раз ли чи тим ма ни-
фе ста ци ја ма ко ји ма се да ва ла по др шка Ср би ма у ра ту, на ро чи то у 
Ен гле ској и Фран цу ској.17) Не по сред но по сле Пр вог свет ског ра-
та до ла зи до про ме не оп штег рас по ло же ња и раз град ње ко сов ског 
ми та. Основ не вред но сти на ко ји ма је по чи ва ло све у пред рат ном 
пе ри о ду, убр зо се ме ња ју. Ми мо то га ни је оста ла ни мит ска сли ка 
о Ко со ву. Нај пре се Ми лош Цр њан ски у Видовданскимпесмама 
са иро ни јом од но си пре ма ‘’слав ној про шло сти’’, а по том Ми лан 
Ћур чин и дру ги, та ко да је ко сов ски мит све ви ше сла био у књи-
жев но сти, умет нич ком ства ра ла штву и уоп ште у це ло куп ној срп-
ској кул ту ри и на ци о нал ној све сти. 

Ко сов ски мит је убр зо по ти снут и го то во за бо ра вљен, а уме-
сто ње га, на сце ну су сту пи ли дру ги на ци о нал ни ми то ви, нај пре 
‘’мит о тро и ме ном на ро ду’’ у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, а по том 
‘’мит о брат ству и је дин ству’’ у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји. Пр ви 
мит је ство рен у ци љу фор му ли са ња но вог на ци о нал ног иден ти те-
та, по сти за ња на ци о нал не ста бил но сти и из град ње дру штве но-по-
ли тич ких уста но ва уни тар не др жа ве; а дру ги у ци љу ре гу ли са ња 
ме ђу на ци о нал них од но са у фе де ра тив ној др жа ви. Мит о тро и ме-
ном на ро ду убр зо је по чео да се уру ша ва и по ти ску је то ком на ци-
о нал не кри зе ко ја је до ве ла до по ли тич ког пре у ре ђе ња Кра ље ви-
не Ју го сла ви је и ње ном по де лом на ба но ви не, а по том и до ње ног 
рас па да у то ку Дру гог свет ског ра та. А мит о брат ству и је дин ству, 
та ко ђе је уру шен у на ци о нал ној кри зи у СФРЈ кра јем осам де се тих 
го ди на XX ве ка што је до ве ло до раз би ја ња Ју го сла ви је и се це си-
о ни стич ких ра то ва на ње ним про сто ри ма. Да кле, ови ми то ви су 
ства ра ни из праг ма тич них идеј но-по ли тич ких раз ло га као ин стру-
мент уре ђе ња ме ђу на ци о нал них од но са ви ше на ци о нал не др жа ве, 
али су бр зо не ста ли, јер ни су би ли до вољ но уте ме ље ни у на ци о-
нал ној све сти, ни ти су мо гли да из др же иза зо ве на ци о нал них кри за 
и ве ли ких дру штве но-по ли тич ких про ме на. Та ко ђе, овом при ли-
ком ва ља ука за ти и на мит Србинароднајстарији, ко ји је то ком 
XX ве ка био из ра жен углав ном у пу бли ци сти ци нај ра зли чи ти јег 
жан ра, али ни је ус пео да се озбиљ ни је уко ре ни у срп ском на ро ду.18) 

По чет ком Дру гог свет ског ра та, ко сов ски мит је по но во по-
стао ин спи ра ци ја у по ли тич ким до га ђа ји ма. У мар ту 1941. го ди не, 
у де мон стра ци ја ма про тив при сту па ња трој ном пак ту, на ули ца-
ма Бе о гра да но ше не су и из ви ки ва не па ро ле Бољератнегопакт, 

17)  Isto.

18)  Иви ца То до ро вић: МитскаистинаСрба:анализамитскихсагледавањаулогеизначаја
српскогнарода, Зво ник, Бе о град; Бу дућ ност, Но ви Сад, 2005., стр.17-62.
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Бољегробнегороб. По но во су до шла до из ра жа ја ко сов ска етич-
ка на че ла и уз ви ше ни мо рал ни прин ци пи ко ји упу ћу ју на од луч ну 
бор бу за сло бо ду. Ко сов ски мит је ‘’иде о ло шки об ли ко вао вој ни 
удар срп ске вла де ко ја је устук ну ла пред Хи тле ро вим прет ња ма и 
при сту пи ла Трој ном пак ту си ла осо ви не’’.19) А срп ски па три јарх 
Га ври ло, ко ји је био про тив ник пот пи си ва ња пак та, пре ко ра ди ја 
је по ру чио: ‘’Пред на шу на ци ју у ове да не суд ба је по но во ста ви ла 
пи та ње ко ме ће се при во ле ти цар ству? Ју трос у зо ру на то пи та ње 
дат је од го вор: при во ле ли смо се Цар ству не бе ском, то јест цар ству 
Бо жи јем исти не и прав де, на род не сло ге и сло бо де’’.20) 

По сле Дру гог свет ског ра та, ко сов ски мит је аку е ли зо ван по-
чет ком шес де стих го ди на и све ви ше ево лу и рао до по чет ка XXI 
ве ка. Ње го ва ак ту е ли за ци ја за по че та је по ле ми ком из ме ђу Зо ра на 
Ми ши ћа и Мар ка Ри сти ћа о ко сов ској те ма ти ци у по е зи ји Раст ка 
Пе тро ви ћа, ко ја се во ди ла у је сен 1961. го ди не. Ри стић је, са ста но-
ви шта аван гард не књи жев не ле ви це, кри ти ко вао ис ти ца ње на ци о-
нал них, етич ких и ду хов них вред но сти ко сов ског на сле ђа, јер оне, 
по Ри сти ћу, ни су у скла ду са ре ал ном и књи жев ном ствар но шћу 
ни ти Ср бе при бли жа ва ју европ ском ду ху и европ ским вред но сти-
ма. Ми шић се про ти вио овим ста во ви ма и за ла гао се за ре ха би-
ли та ци ју ко сов ског опре де ље ња и свих дру гих на ци о нал них вред-
но сти, за ко је је сма трао да су по ти сну те још од Пр вог свет ског 
ра та. Он је ис ти цао да је ко сов ско опре де ље ње нај ви ша ду хов на, 
по ет ска и етич ка вред ност и ука зи вао да оно чи ни део европ ске 
кул ту ре (Љу шта но вић, 357-366; Де лић, 367-380).21) У овом пе ри-
о ду за по че та је и сло бод на драм ска ин тер пре та ци ја на ци о нал них 
те ма у ко ји ма су и са др жа ји ко сов ског ми та све ви ше до ла зи ли до 
из ра жа ја. Исто вре ме но, до шло је и до пре и спи ти ва ња про шло сти с 
на гла ше ном кри тич ком дис тан цом пре ма на ци о нал ним вред но сти-
ма, исто ри ји и ле ген да ма, као и до њи хо ве ре кон струк ци је са че-
стим ‘’исто ри зо ва ним ко ри го ва њем’’, чи ме се у умет нич кој фор ми 
на ме тао је дан дру ги по глед на свет. Тај про цес от по чи ње дра мом 
Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа БановићСтрахиња (1963), ‘’ко ја ће по-
ста ти од ре ђу ју ћа осо бе ност на ци о нал не ли те ра ту ре’’ све до кра ја 
XX ве ка.22) Ова вр ста срп ске дра ме на ро чи то је до шла до из ра жа ја 

19) Ger Dej zings: ReligijaiidentitetnaKosovu, Bi bli o te ka XX vek, Be o grad, 2005., str. 254.

20) Ti mothy Ju dah: TheSerbs:History,myth,andthedestructionofYugoslavia, Yale Uni ve sity 
press, New Ha ven, 1997., str.113.

21)  КосовоиМетохијауцивилизацијскимтоковима(ур. Дра ги Ма ли ко вић), Књ. 2, Ко сов-
ска Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2010.

22) Бран ко Бр ђа нин: ‘’Ко со во и срп ска дра ма у дру гој по ло ви ни XX ви је ка’’, КосовоиМе-
тохијауцивилизацијскимтоковима, исто, стр. 387.
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у вре ме обе ле жа ва ња 600 го ди шњи це Ко сов ске бит ке (1989), ка да 
су на сце ну сту пи ла де ла мно гих пи са ца. Упо ре до са овим по ја ва ма 
у драм ском ства ра ла штву, ко сов ски мит је до шао до из ра жа ја и у 
по е зи ји, на ро чи то пе сма ма Де сан ке Мак си мо вић, Вас ка По пе, Ми-
о дра га Па вло ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа и Рај ка 
Пе тро ва Но га.

У по ли тич ком дис кур су ко сов ски мит је ак ту е ли зо ван кра јем 
осам де се тих го ди на XX ве ка у вре ме ве ли ке кри зе ју го сло вен ске 
др жа ве, на ро чи то на Ко со ву и Ме то хи ји, ка да до ла зи до све уче ста-
ли јих се це си о ни стич ких по бу на та мо шњих Ал ба на ца. Дра ма тич-
ни до га ђа ји раз би ја ња Ју го сла ви је за по чи њу на Ко со ву и на Ко со ву 
се за вр ша ва ју. У том про це су све је ви ше до ла зи ло до по ја ча ва ња 
ге но цид ног про те ри ва ња срп ског ста нов ни штва са Ко со ва и Ме-
то хи је. За то су усле ди ли про те сти срп ског на ро да, нај пре на Ко со-
ву, а по том и све ма сов ни ји ми тин зи у Ср би ји и Цр ној Го ри, та ко 
да је ко сов ски про блем по стао глав на пре о ку па ци ја нај пре цр кве-
них ве ли ко до стој ни ка, а по том и мно гих срп ских пе сни ка, пи са ца, 
умет ни ка и ин те лек ту а ла ца, што је има ло ве ли ког од ра за у јав но-
сти, али и у по пу лар ној кул ту ри. Др жав но ру ко вод ство је у та квој 
си ту а ци ји де ло ва ло бес по моћ но и аути стич но, по ли ти ча ри су се 
не му што огла ша ва ли, што је све ску па ство ри ло про стор за бук-
та ње на ци о на ли зма и при зи ва ње мит ске про шло сти. У Удру же њу 
књи жев ни ка Ср би је ду го су одр жа ва не про тест не ве че ри ОКосову
-заКосово (1986-1988), као и дру ге ма ни фе ста ци је ко ји ма се из-
ра жа ва ла со ли дар ност и по др шка Ср би ма на Ко со ву, Меморандум
САНУ (1986), а по том је до шло и до ве ли ког об ра чу на у срп ском 
ру ко вод ству по пи та њу Ко со ва (Осма сед ни ца ЦК СКС, 1987).

У вре ме обе ле жа ва ња 600. го ди шњи це Ко сов ске бит ке, мит-
ска про шлост је сна жно до шла до из ра жа ја. Ак ту е ли зо ва њу ко сов-
ског ми та на ро чи то је до при не ла Срп ска пра во слав на цр ква мно-
го број ним ак тив но сти ма, а на ро чи то то ком 1988. и 1989. го ди не, 
при ли ком пре но са мо шти ју кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа по Ср би-
ји и ис точ ној Бо сни. Сим бо лич ка моћ ко сов ског ми та је би ла сву да 
при сут на: у цр ква ма, ме ди ји ма, по ли ти ци, кул ту ри, јав ним ску по-
ви ма, по ро дич ним оку пља њи ма. На ми тин зи ма и дру гим ску по ви-
ма го вор ни ци сво је го во ре ки те ‘’на во ди ма из на род них пе са ма и 
по сло ви ца и при зи ва ју ју на ке и не при ја те ље из про шло сти као уз-
о ре па три о ти зма или из дај ства’’.23) Сло бо дан Ми ло ше вић је, у свом 
го во ру на Га зи ме ста ну 1989. го ди не, Ко со во на звао ср цем Ср би је, 
што је ве о ма ши ро ко при хва ће но, а он је по стао на ци о нал ни срп-
ски ли дер и обо жа ван као све тац: ‘’Не ки љу ди су обо жа ва ње Сло бе 

23)  G. Dej zings, Isto, str. 259.
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ис по љи ли на на чин на ко ји се обо жа ва све тац: они су се кр сти ли 
ис пред ње го ве сли ке пре не го што је по љу бе’’.24) По ме ну те го ди не 
об ја вље но је мно го књи га, дра ма и фи ло мо ва по све ће них Ко сов-
ској би ци, а фолк пе ва чи су ства ра ли но ве еп ске и по пу лар не пе сме 
о са вре ме ним ‘’ју на ци ма’’ и ‘’зли ков ци ма’’ у ко ји ма су не ки по-
ли ти ча ри упо ре ђи ва ни и по и сто ве ћи ва ни с ли ко ви ма из ко сов ског 
ми та. По сле про сла ве 600. го ди шњи це Ко сов ске бит ке, мит ска 
про шлост у срп ском на ро ду је све ма ње из ра жа ва на. На сту пи ли 
су се це си о ни стич ки ра то ви на те ри то ри ји Ју го сла ви је у ко ји ма је 
срп ски на род пре тр пео огром не гу бит ке и стра да ња.

Кра јем 1998. и по чет ком 1999. го ди не кри за на Ко со ву и Ме-
то хи ји се ра ди кал но за о штри ла та ко да је по сле, мно го број них 
пре го во ра и уце на, до шло до бом бар до ва ња НА ТО сна га Ср би-
је и Цр не Го ре (1999). На кон окон ча ња ове вој не агре си је, тру пе 
Ује ди ње них на ци ја за по се да ју под руч је Ко со ва и Ме то хи је, али 
исто вре ме но на ста је но ви и сна жни ји та лас на си ља и те ро ра пре-
ма Ср би ма, њи хо вој имо ви ни и кул тур ној ба шти ни свет ског зна-
ча ја, на ста је ко лек тив на од ма зда про тив срп ског на ро да на Ко со ву 
и Ме то хи ји. Др жав но ру ко вод ство Ср би је и у ова квој си ту а ци ји је 
по ка за ло сво ју не моћ, а у стро го кон тро ли са ној јав но сти све што је 
ве за но за Ко со во по при ма ло је пе жо ра тив не ко но та ци је. 

САВРЕМЕНАРАЗУМЕВАЊАУЛОГЕ
КОСОВСКОГМИТАУСРПСКОЈПОЛИТИЦИ

Са вре ме на раз у ме ва ња уло ге ко сов ског ми та у об ли ко ва њу 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та за сно ва на су на раз ли чи тим те о-
риј ским и идеј но-по ли тич ким ста во ви ма раз у ме ва ња на ци је и на-
ци о нал ног иден ти те та. О то ме по сто ји мно штво раз ли чи тих ста во-
ва у ли те ра ту ри, ко ји у су шти ни по ла зе од основ не ди ле ме: ‘’да ли 
је на ци о нал ни иден ти тет уро ђен или сте чен’’.25) Раз ма тра ња на ци о-
нал ног иден ти те та уте ме ље на на раз ја шња ва њу ове ди ле ме су у ве-
ли кој ме ри па ра диг ме са вре ме ног те о риј ског раз у ме ва ња на ци је и 
на ци о нал ног иден ти те та. За то се као основ ни ти по ви на ци о нал ног 
иден ти те та ис ти чу ет нич ки и гра ђан ски, ко ји се у ли те ра ту ри че сто 
озна ча ва ју и као: при мор ди јал ни и кон струк тив ни; ор ган ски и ли-
бе рал ни; и сл. Ет нич комили ис точ ном мо де лу на ци о нал ног иден-
ти те та глав на обе леж ја су „на гла ша ва ње за јед ни це ро ђе ња и род не 

24)  Isto, str. 263.

25)  Ја сна Ми ло ше вић: ‘’Зна чај на ци о нал ног иден ти те та’’, Српскаполитичкамисао, Бе о-
град, 1-4/2003., стр. 156.
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кул ту ре“,26) од но сно прет по ста вље не ве зе по ло зи и ге не а ло ги ји, 
као и спе ци фич них кул тур них са др жа ја: је зик, оби ча ји, ми то ло ги-
ја, тра ди ци ја и на род на мо би ли за ци ја. A пре ма гра ђан ском мо де лу 
раз у ме ва ња на ци о нал ног иден ти те та, на ци ја је по ли тич ка за јед ни ца 
уста но вље на на ли бе рал ном прин ци пу јед на на ци ја - јед на др жа ва. 
Ов де се на ци ја из јед на ча ва са др жа вом, а при пад ност на ци ји, као 
свест о за јед ни штву ко ју има ју ње ни при пад ни ци, по и сто ве ћу је са 
при пад но шћу од ре ђе не др жа ве.27) Овај мо дел на ци о нал ног иден ти-
те та чи не: исто риј ска те ри то ри ја; је дин стве на по ли тич ка за јед ни ца 
у ко јој је обез бе ђе на прав но-по ли тич ка јед на кост ње них при пад ни-
ка; и за јед нич ка кул ту ра и иде о ло ги ја.

У из ло же ним мо де ли ма раз у ме ва ња на ци је и на ци о нал ног 
иден ти те та са др жа на су и са вре ме на схва та ња ко сов ског ми та. 
Ана лог но то ме, мо гу се услов но озна чи ти и два при сту па у раз у-
ме ва њу уло ге ко сов ског ми та у срп ској по ли ти ци, а то су: етнички 
и грађански. У ет нич ком мо де лу ко сов ски мит се раз у ме као нај-
ва жни ји део срп ског кул тур ног обра сца и кључ ни чи ни лац срп ске 
на ци о нал не све сти, он је ‘’сим бол иден ти те та срп ског на ро да’’.28) 
За тим, да је ко сов ски мит ду хов на вер ти ка ла у ко лек тив ној све сти 
Ср ба и осо бе но кул тур но на сле ђе: ‘’ду хов на, вер ска и кул тур на са-
мо свест срп ског на ро да; енер ги ја ко ја ства ра на ци ју; исто риј ска и 
др жа во твор на свест срп ске на ци је; енер ги ја ко ја од на ро да об ли-
ку је по ли тич ку на ци ју’’.29) У ко сов ском ми ту је из ра же на уз ви ше-
на фи ло зо фи ја у чи јем је сре ди шту на че ло сло бо де, ‘’сло бо да је 
је ди на вред ност за ко ју ва ља жи ве ти и уми ра ти’’.30) У осно ви овог 
ми та, из гра ђен је спе ци фи чан ко лек тив ни мен та ли тет ко ји се из ра-
жа ва у сва ком при пад ни ку ко лек ти ва, ‘’у са др жа ји ма ње го ве све-
сти и на чи ну ње го вог ми шље ња, у ње го вом по на ша њу и ње го вим 
на ви ка ма, у на чи ну ње го вог из ра жа ва ња, пре све га кроз је зик, али 
и кроз умет но сти, а на ров но и у на чи ну ка ко ис по ља ва сво ја осе ћа-
ња, ка ко ис ка зу је сво је емо ци је’’.31) Уло га ко сов ског ми та у срп ској 
исто ри ји и по ли ти ци се оце њу је као по зи тив на, јер је имао од лу чу-

26) An to ni Smit D: Nacionalni identitet, Bi bli o te ka XX vek, Ze mun; Či go ja štam pa, Be o grad, 
1998., str. 26.

27) Љу бо мир Та дић: ‘’На ци о нал но пи та ње и де мо кра ти ја’’, Трећи програм, Бе о град, 
2/1990., стр. 43.

28)  Ми ха и ло Мар ко вић: ‘’Ко со во и европ ска ци ви ли за ци ја’’, КосовоиМетохијауцивили-
зацијскимтоковима, исто, стр. 16.

29)  Ми лан Ра ду ло вић: ‘’Ко сов ски за вет у срп ској књи жев но сти - ге не за мо ти ва’’, Косовои
Метохијауцивилизацијскимтоковима, исто., стр. 34.

30) Мир ко Зу ро вац: ‘’Лу ча ко сов ског ми та’’, СрбинаКосовуиуМетохији, исто., стр. 81.

31)  З. Кон стан ти но вић, Исто, стр. 40.
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ју ћу уло гу у об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та, кон сти-
ту и са њу срп ске на ци је, осло бо ди лач ким бор ба ма срп ског на ро да и 
ства ра њу мо дер не срп ске др жа ве. Уз ко сов ски мит увек се ве зу је и 
пи та ње Ко со ва, јер се оно раз у ме као су штин ски део би ћа срп ског 
на ро да и ње го во оту ђе ње се схва та као од у зи ма ње нај бит ни јег са-
др жа ја срп ског иден ти те та и иш че за ва ње срп ског на ро да из исто-
ри је: ‘’од у зе ти нам ову по кра ји ну - исто је као да сте нам ис чу па ли 
ср це из гру ди’’.32) 

У гра ђан ском мо де лу, чи ји за ступ ни ци се бе на зи ва ју Друга
Србија, ко сов ски мит се са гле да ва ис кљу чи во кроз по ли тич ку при-
зму и од ре ђу је као на ци о нал ни по ли тич ки мит ко ји чи ни по кре-
тач ко је згро срп ског на ци о на ли зма. Сма тра се да је ко сов ски мит 
то ком исто ри је по стао ‘’сим бол кр ва ве осве те пре ма свим ‘Тур ци-
ма’ и му сли ма ни ма уоп ште’’.33) А на кон сло ма Ото ман ског цар ства, 
та ква осве та је окре ну та пре ма Ал бан ци ма на Ко со ву. То ком ра та 
у Бо сни и Хер це го ви ни, пре ма овим схва та њи ма, тра ди ци о нал но 
не га тив на уло га је на ме ње на Бо шња ци ма, ко је је срп ска про па ган-
да про гла си ла Тур ци ма, и да је по ли тич ка ма ни пу ла ци ја стра хом 
од по нов не до ми на ци је ‘’Ту ра ка’’ по ста ла иде о ло шка осно ва ко-
ја је до ве ла до тра ге ди је у Бо сни и Хер це го ви ни то ком де ве де се-
тих.34) Нео спор но је да ко сов ски мит чи ни део исто риј ске све сти, 
‘’али ње го ва по ли тич ка функ ци о на ли за ци ја, ко ја исто риј ском се-
ћа њу до да је Ко со во као област ‘у ко ју јед ног да на тре ба да се вра-
ти’ во ди ла је и во ди у су ко бе у од но си ма Ср ба и Ал ба на ца’’.35) За-
то се уло га ко сов ског ми та у по ли ти ци сма тра фа тал ном јер, ка ко 
се ука зу је, не гу је ира ци о нал не пој мо ве о ра сној спе ци фич но сти, 
про мо ви ше ми ре ње са суд би ном и фа та ли зам, за го ва ра ну жност 
жр тво ва ња обе ћа ва ју ћи ‘’цар ство не бе ско’’ и фа во ри зу је смрт над 
жи во том.36) Ко сов ски мит је, ка ко ука зу је Иван Чо ло вић, при ча о 
уби ја њу, стра да њу и осве ти, а стан дар ди Европ ске уни је зах те ва ју 
спрем ност на жи вот у ми ру и са рад њу са су се ди ма.37) За то, пре ма 

32)  Емир Ку сту ри ца: ‘’Косовски мит’’ и митологија БредаПита, http://vi zi o nar ski.wor-
dpress.com/ 2012/03/19/ ко сов ски-мит-и-ми то ло ги ја-бре да-пи та/, 2012. Пре у зе то: 27. 08. 
2012.

33)  So nja Bi ser ko: CollapseoftheKosovoMyth,  http://bal kan wit ness.glypx.com/bi ser ko-ko so-
vo-myth.htm,2008. Пре у зе то: 18. 08. 2012.

34)  Bra ni mir An zu lo vic: HeavenlySerbia:FromMythtoGenocide, Uni ver sity Press, New York, 
1999.

35)  La tin ka Pe ro vić: Otkazano predavanje, http://pe sca nik.net/2008/10/ot ka za no-pre da va nje/, 
2008. Пре у зе то: 21. 08. 2012.

36)  Lj. Tr gov če vić, Isto.

37)  Omer Ka ra beg: ‘’Za što je ko sov ski mit to li ko pri su tan u sa vre me noj Sr bi ji’’, (in ter vju sa Sve-
tla nom Slap šek i Iva nom Čo lo vi ćem), Danas, Be o grad, 8.05.2009.
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овим схва та њи ма, ис ти ца ње ко сов ског ми та оте жа ва до бре од но се 
са су сед ним на ро ди ма и при сту па ње Ср би ји евро ин те гра циј ским 
про це си ма. 

***
У об ли ко ва њу срп ског на ци о нал ног иден ти те та ко сов ски 

мит је био ва жан чи ни лац на ци о нал них осе ћа ња и имао је ве о ма 
зна чај ну уло гу у про це су кул тур не и по ли тич ке хо мо ге ни за ци-
је Ср ба, на ро чи то у вре ме осло бо ди лач ких ра то ва од Ото ман ске 
им пе ри је то ком XIX и по чет ком XX ве ка. На ста нак овог ми та је 
ве зан за на ра ти ве о Ко сов ској би ци из 1389. го ди не уте ме ље не у 
цр кве ној књи жев но сти и срп ским еп ским пе сма ма ко сов ског ци-
клу са, а по том и у кон ти ну и ра ном при по ве да њу о овом до га ђа ју 
ко је при па да раз ли чи тим дис кур си ма. У про це су на ста ја ња мо дер-
не срп ске на ци је и др жа ве ко сов ски мит је про жи мао све дру штве-
но-исто риј ске и кул тур не про це се. Још од Пр вог срп ског устан ка 
(1804-1813), ко сов ски мит је по чео све из ра зи ти је да се ис ти че у 
кул тур ном и по ли тич ком жи во ту Ср ба, на ро чи то кроз пи та ња сло-
ге и из да је, као и на ци о нал ног је дин ства. То ком XIX ве ка, срп ски 
пи сци су ра до узи ма ли за те му сво јих де ла Ко сов ску бит ку, а на-
ро чи то у вре ме на ци о нал ног ро ман ти зма, ка да је ко сов ска ле ген да 
ак ту е ли зо ва на, нај пре у де ли ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, а по-
том Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. На ци о нал ни ро ман ти зам, про жет 
кроз њи хо ва де ла, као и идеј на стру ја ња, кроз омла дин ске на ци о-
на ли стич ке по кре те у Евро пи у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, под сти-
ца ли су на ци о нал на осе ћа ња и осло бо ди лач ке те жње мла дих ин те-
лек ту а ла ца, пе сни ка и књи жев ни ка у срп ском на ро ду. Омла ди на је 
ис ти ца ла срп ски на ци о на ли зам и Ду ша но во цар ство, под сти ца ла 
исто риј ско се ћа ње и љу бав пре ма на род ној про шло сти, а ко сов ска 
ле ген да у ње ним ре до ви ма је по ста ја ла све по пу лар ни ја. У ово до-
ба до шло је и до ре во лу ци о ни са ња срп ске на ци о нал не све сти че му 
су до при не ли и устан ци у Цр ној Го ри и Хер це го ви ни, а по том рат 
Ср би је про тив Тур ске (1876-1878) на кон че га је Ср би ја сте кла не-
за ви сност и из ве сно те ри то ри јал но про ши ре ње.

Ко сов ски мит је свој вр ху нац до сти гао у вре ме кра јем XIX 
и по чет ком XX ве ка, у три ве о ма сна жна та ла са: Пр ви је у вре ме 
обе ле жа ва ња 500 го ди шњи це Ко сов ске бит ке (1889), ка да је ко сов-
ска те ма ти ка би ла до ми нант на те ма у књи жев ном и умет нич ком 
ства ра ла штву, јав ним ма ни фе ста ци ја ма и од та да је за по че та на ци-
о нал но-вер ска про сла ва Ви дов да на; дру ги, то ком Бал кан ских ра-
то ва, ка да је осло бо ђе ње Ко со ва и Ме то хи је, као и дру гих срп ских 
кра је ва, ту ма че но као ис пу ње ње за ве та пре да ка и осве та Тур ци ма 
за по раз из 1389. го ди не. И тре ћи, то ком Пр вог свет ског ра та, ка да 
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је ко сов ски мит ин стру мен та ли зо ван у функ ци ји ује ди ње ња Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца и тре ти ран као за јед нич ко кул тур но на сле ђе 
ко је ује ди њу је ове на ро де. У пр ва два та ла са до шло је до од лу чу-
ју ћег ути ца ја ко сов ског ми та на об ли ко ва ње срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та, а у тре ћем до ње го ве ре кон струк ци је у ци љу ства ра ња 
ши ре на ци о нал не за јед ни це. У дру гој по ло ви ни XX ве ка, ко сов ски 
мит је по но во ак ту е ли зо ван, на ро чи то у вре ме за о штра ва ња кри зе 
на Ко со ву и Ме то хи ји и при ли ком обе ле жа ва ња 600. го ди шњи це 
Ко сов ске бит ке (1989). По но во до ла зи ре кон струк ци је на ци о нал-
ног иден ти те та, али са да у ци љу ја ча ња срп ске на ци о нал не хо мо-
ге ни за ци је.

Са вре ме на раз у ме ва ња уло ге ко сов ског ми та у об ли ко ва њу 
срп ског на ци о нал ног иден ти те та за сно ва на су на раз ли чи тим те о-
риј ским и идеј но-по ли тич ким ста во ви ма раз у ме ва ња на ци је и на-
ци о нал ног иден ти те та, ко ји се мо гу услов но озна чи ти као: етнич-
ки и грађански. У ет нич ком мо де лу се по ла зи од те зе да ко сов ски 
мит чи ни осно ву срп ског на ци о нал ног иден ти те та, да је он ду хов на 
вер ти ка ла у ко лек тив ној све сти срп ског на ро да и осо бе но кул тур но 
на сле ђе ко је не ште ти Ср би ма у од но си ма са дру гим на ро ди ма на 
Бал ка ну и у евро и не гра циј ским про це си ма. А у гра ђан ском мо де-
лу, ко сов ски мит се ви ди ис кљу чи во као по кре тач ко је згро срп ског 
на ци о на ли зма ко ји ште ти Ср би ма у од но си ма са су сед ним на ро ди-
ма и евро ин те гра циј ским про це си ма. 

JovanBazic

THEROLEOFOFTHEKOSOVOMYTH
INSHAPINGSERBIANNATIONALIDENTITY

Summary
This pa per exa mi nes the ro le of Ko so vo myth in sha ping Ser bian 

na ti o nal iden tity thro ugh a very com plex so cio-hi sto ri cal pro ces ses, as 
well as his re flec ti ons on mo dern Ser bian po li tics. The emer gen ce of 
the Ko so vo myth is re la ted to the nar ra ti ves of the bat tle of Ko so vo in 
the 1389th fo un ded in the church li te ra tu re and the Ser bian po ems of 
Ko so vo epic cycle, and then in con ti nu ing storytel ling abo ut this event 
which be long to dif fe rent di sco ur ses. The Ko so vo myth is the most im-
por tant Ser bian myth that forms the ba sis of Ser bian na ti o nal iden tity. It 
was an im por tant ele ment of na ti o nal fe e lings and had a very im por tant 
ro le in the cul tu ral and po li ti cal ho mo ge ni za tion of Serbs, espe ci ally 
du ring the wars of li be ra tion from the Ot to man Em pi re. Its pe ak, the 
Ko so vo myth re ac hed du ring the Bal kan Wars (1912-1913), when the 
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li be ra tion of Ko so vo and ot her Ser bian re gi ons, was in ter pre ted as the 
ful fil lment of the co ve nant of an ce stors and re ven ge to Turks for the de-
fe at from the 1389th year. The myth was la ter not so emp ha si sed ex cept 
it two mo re po wer ful wa ves. First, du ring the First World War when 
it was in stru men ta li zed in the fun ction of uni fi ca tion of Serbs, Cro ats 
and Slo ve nes and was tre a ted as a com mon cul tu ral he ri ta ge that uni tes 
the se na ti ons; and then, at the end of the twen ti eth cen tury, du ring the 
esca la tion of the cri sis in Ko so vo and Me to hi ja and the ce le bra tion of 
the 600-year Bat tle of Ko so vo (1989).
Keywords: Ko so vo myth, na ti o nal iden tity, Euro pean in te gra tion
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Resume
This pa per exa mi nes the ro le of the Ko so vo myth in sha ping 

Ser bian na ti o nal iden tity in the ni ne te enth and twen ti eth cen tury. The 
emer gen ce of this myth is re la ted to the nar ra ti ves of the bat tle of Ko-
so vo in the 1389th fo un ded in the the church li te ra tu re and the Ser bian 
po ems from Ko so vo epic cycle, and then in a con ti nu o us nar ra tion of 
this event, which be longs to dif fe rent di sco ur ses. In the pro cess of the 
for ma tion of the mo dern Ser bian na tion and sta tes Ko so vo myth has 
been aro und sin ce the First Ser bian Upri sing (1804-1813) be gan ever 
mo re cle arly stand out, espe ci ally the is su es of unity and be trayal. La ter, 
in the pe riod of na ti o nal ro man ti cism, the myth be co mes mo re and mo-
re a fac tor in the ove rall sen se of na ti o nal cul tu ral and ar ti stic cre a tion 
and edu ca ti o nal re vi val of the Ser bian pe o ple, which ha ve con tri bu ted 
the ir works espe ci ally Vuk Ste fa no vic Ka rad zic and Pe tar II Pe tro vic. 
All the mo re en co u ra ged hi sto ri cal me mory and lo ve of folk past, it was 
po in ted out Du san’s Em pi re, and the Ko so vo le gend has be co me in cre-
a singly po pu lar, par ti cu larly among young Ser bian in tel lec tu als. Be ca-
u se the re has been re vo lu ti o ni zing the Ser bian na ti o nal con sci o u sness 
and fa ci li ta ted by the upri sings in Mon te ne gro and Her ze go vi na, Ser bia 
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and then the war aga inst Tur key (1876-1878) and then Ser bia ga i ned 
in de pen den ce and cer tain ter ri to rial ex pan si on.

 The Ko so vo myth has re ac hed its pe ak du ring the la te ni ne te enth 
and early twen ti eth cen tury, in three very strong wa ves: first in ti me, 
mar king the 500 an ni ver sary of the Bat tle of Ko so vo (1889), when the 
Ko so vo the me was the do mi nant the me in the li te rary and ar ti stic cre a-
tion, and pu blic events sin ce then it has star ted a na ti o nal-re li gi o us Vi-
dov dan ce le bra tion the ot her, du ring the Bal kan wars, when the li be ra-
tion of Ko so vo and ot her Ser bian re gi ons, in ter pre ted as the ful fil lment 
of the co ve nant an ce stors and re ven ge for the de fe at of the Turks from 
the 1389th year. And third, du ring the First World War, when the Ko so-
vo myth in stru men tal in the fun ction of the uni fi ca tion of Serbs, Cro ats 
and Slo ve nes and tre a ted as a com mon cul tu ral he ri ta ge that uni tes the-
se na ti ons. In the first two wa ves, the re has been a de ci si ve in flu en ce 
on the for ma tion of the Ko so vo myth of Ser bian na ti o nal iden tity, and 
the third to its re con struc tion in or der to cre a te a bro a der na ti o nal com-
mu nity. In the se cond half of the twen ti eth cen tury, the Ko so vo myth 
has again be co me acu te, par ti cu larly du ring the esca la tion of the cri sis 
in Ko so vo and Me to hi ja and to mark 600th an ni ver sary of the Bat tle of 
Ko so vo (1989). Again co mes the re con struc tion of na ti o nal iden tity, but 
now in or der to strengthen the Ser bian na ti o nal ho mo ge ni zing. 

Mo dern un der stan ding of the ro le of the Ko so vo myth ba sed on 
va ri o us the o re ti cal and ide o lo gi cal and po li ti cal vi ews, which are ten-
ta ti vely de fi ned as fol lows: et hnic and ci vil. The et hnic mo del stres ses 
that Ko so vo myth is the ba sis of the Ser bian na ti o nal iden tity, that he is 
a spi ri tual ver ti cals in the col lec ti ve con sci o u sness of the Ser bian pe o-
ple and the par ti cu lar cul tu ral he ri ta ge, which is not har mful to Serbs in 
re la ti ons with ot her na ti ons in the Bal kans and in pro ces ses of Euro pean 
in te gra tion. And in the ci vic mo del, the Ko so vo myth is seen so lely as 
the dri ving co re of Ser bian na ti o na lism and sug gests that his emp ha sis 
on har ming re la ti ons with Serbs in ne ig hbo ring na ti ons and pro ces ses 
of Euro pean in te gra tion.

* Овај рад је примљен 14. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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