
УДК: 
94(497.115)(049.3)

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXIV) XI, vol=32
Бр. 2 / 2012.
стр. 433-447.

- 433 -- 433 -

ВојиславМ.Кршић

КОСОВОИМЕТОХИЈА–СРПСКИЗИД
ПЛАЧАОДОСТОЈЕЂУКИЋА

Про шле 2011. го ди не из штам пе је иза шло дје ло под на сло-
вом КосовоиМетохија–српскиЗидплача од ауто ра про фе со ра др 
Осто је Д. Ђу ки ћа, фи ло зо фа, ети ча ра, прав ни ка и вр ло пло до но-
сног пи сца. Тре ба ре ћи и то, да је од истог ауто ра, при је шест го-
ди на (2005), иза шла вр ло обим на мо но гра фи ја (око 1306 стра ни ца) 
под на сло вом Свингацивилизација. Са др жа ји те књи ге ба ве се про-
бле ма ти ком ети ке, мо ра ла, ре ли ги је, оби ча ја древ них ци ви ли за ци-
ја и ци ви ли за ци ја кроз исто ри ју па све до вре ме на по и ма ња мо дер-
не мо рал не фи ло зо фи је. И ка ко сам аутор ка же то је по ку шај да се 
про на ђе „тра чак свје тло сти ко ји из би ја са про зо ра ку ће у мрач ним 
ду би на ма“. Свингацивилизација је књи га за ко ју је наш ака де мик 
Де јан Ме да ко вић ре као да ни је имао бо ље дје ло у сво јим ру ка ма 
са на ших про сто ра ко је се ба ви том про бле ма ти ком. Оба Ђу ки ће-
ва дје ла су пе ча ти не за бо ра ва и остав шти не срп ских на уч ни ка и 
пи са ца. Шта ви ше, она су са свом сво јом обим но шћу, за пра во, сво-
је вр сни ком пен ди ју ми (са же ци, пре глед ни ци), на уч них чи ње ни ца, 
пу бли ци стич ких гле ди шта, до ку мен та ри стич ких ма те ри ја ла и дру-
гих књи жев них вр ста и жан ро ва укљу чу ју ћи ме диј ске из вје шта је и 
на пи се ком пре су ју ћи та ко исто риј ско ври је ме, про це се и зби ва ња у 
бо га те са др жа је. Оба дје ла су за ни мљи ва, ин фор ма тив на и пру жа ју 
све ко ли ко осли ка ва ње про бле ма ти ке ко јом се ба ве и с тим у ве зи 
дра го цјен су из вор зна ња и ин фор ма ци ја за зна ти жељ не чи та о це. С 
об зи ром на ра зно вр сност и сти ло ве при ка зи ва ња са др жа ја, ла ко ћу 
чи та ња и ра зу ми је ва ња, оне ни су пи са не чи сто ака дем ским је зи ком 
и ци ља но са мо за на уч ну јав ност, већ на про тив, за све по пу ла циј-
ске сло је ве, од обич ног опи сме ње ног чо вје ка до уско усмје ре них 
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по сла ни ка на у ке из ових обла сти. Бу ду ћи да је циљ овог ра да при-
каз дје ла КосовоиМетохија–српскизидплача, на да ље ће се го во-
ри ти ис кљу чи во о ње му.

Мо но гра фи ја КосовоиМетохија–српскиЗидплача, оби ма је 
око 1198 стра ни ца. Дје ло има дви је глав не цје ли не, пр ва, ко ја се 
од но си на рад ауто ра и, дру га, ко ја се од но си на при ло ге број них 
са др жа ја а ни су про из вод ауто ра, већ ње му при па да за слу га за са-
ку пља ње и об је ди ња ва ње. Глав ни дио књи ге (до 800. стра ни це), је 
рад ауто ра и струк ту ри сан је кроз пре лу диј, пред го вор, је да на ест 
по гла вља, за кљу чак, ре зи ме на пет стра них је зи ка те по пис обим-
не ли те ра ту ре. При ло зи (стр. 801-1198.) чи не цје ли ну ко ја об у хва-
та нај ра зли чи ти је са др жа је (до ку мен те, из ја ве број них ис так ну тих 
лич но сти, но вин ске члан ке, на род не пје сме и сл.). Ту су још фо то-
гра фи је, за хва ла ауто ра осо ба ма ко је су му пру жи ле мо рал ну по др-
шку, те ре цен зи је тро ји це ре цен зе на та. Из ме ђу ко ри ца ове књи ге, 
ка ко и сам на слов го во ри, је те ма ти ка и про бле ма ти ка Ко со ва и 
Ме то хи је. 

У из ра ди ове мо но гра фи је, аутор је пред се бе по ста вио вр ло 
за хтјев не ци ље ве о че му го во ри са ма те ма ти ка и обим ност. Про фе-
сор Ђу кић, сна жне ис тра жи вач ке во ље и још сна жни је емо ци о нал-
не при вр же но сти свом ет но су и вје ри, упу тио се број ним пу те ви ма 
у ма гло ви ту про шлост ко сов ско-ме то хиј ског про бле ма, да би кроз 
њу по ни као у тур бу лент ној ствар но сти. Јер, ка ко исто ри чар ка Ду-
брав ка Сто ја но вић ка же: „Сва ко ба вље ње про шло шћу у ства ри је 
тра же ње ту ма че ња са да шњо сти.“ 1)То је Ђу ки ћу на уму и пу те ви 
ко јим он хо ди су пу те ви ко ји во де од дав не про шло сти до са да-
шњо сти, пу те ви исти не, ми шље ња, пре да ња и епа. Шта ви ше, то 
су вр лет ни пу те ви исто ри је кроз ко ју су про шли и про ла зе Ср би, 
пу те ви сла ве, кр ви, пла ча и стра да ња, пу те ви ро ђе ња и уми ра ња, 
пу те ви по сто ја ња и не ста ја ња. То ко сов ско-ме то хиј ско пар чен це 
пла не те Зе мље, на ко ме су од пра и сто ри је по бо де на ко пља суд би не 
и ин те ре са, би ло је и је сте мје сто, гдје су се у пра ши ни исто ри-
је ус ко ви тла ле моћ и не моћ, исти на, ле ген де и ми то ви, до бро та и 
зло, свје тлост и та ма, зе маљ ско и не бе ско. У ко сов ској исто риј ској 
дра ми про жи ма ли су се и про жи ма ју пу те ви ве ли ких си ла и ста-
ро сје ди лач ких на ро да, јед них, на сил них на го на за осва ја њем, оти-
ма њем и ру ше њем и, дру гих, са че жњом за мир ним су жи во том и 

1) Ду брав ка Сто ја но вић, Уљенаводи:огледизисторијесадашњостиСрбије, Пе шча ник, 
Бе о град, 2010, стр. 10.
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на прет ком.2) Јед ну од глав них уло га има ли су и има ју Ср би, сло вен-
ски на род до се љен на те про сто ре у пр вој по ло ви ни ВИИ ви је ка, 
у ври је ме вла да ви не ца ра Ира кли ја (610-641), на род ве ли ких на да 
и стре мље ња, на род пат ње и по но са. Ко сов ска исто риј ска дра ма 
још тра је и не зна се до кле ће тра ја ти и, да ли ће ика да има ти свој 
хе пи енд. Али, у да на шњем вре ме ну она је кул ми ни ра ла ства ра њем 
тзв. не за ви сне др жа ве Ко со во, ко ју је при зна ло не ко ли ко де се ти на 
зе ма ља. Ко со во је оте то, ис трг ну то из фи зич ке цје ли не Ср би је, али 
је оно још жи во и нео дво ји во од ду ше срп ског би ћа. 

У ве зи са да шњих зби ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји и ус ко ви тла-
не исто риј ске пра ши не уро ну ле у тми ни вре ме на, ко јој још ви ше 
при је те вје тро ви за бо ра ва и по ти ски ва ња, тра же се од го во ри на пи-
та ња: Шта се то зби ва са срп ским би ћем уко ри је ње ном на овим 
про сто ри ма? Шта су исти не о Ко со ву и Ме то хи ји, гдје су узро ци и 
ка кве су по сље ди це? Гдје су гра ни це из ме ђу исит не, ле ген де и ми-
та и, шта је то та ко све то у шта тре ба да вје ру је мо и за што тре ба да 
се опре дје љу је мо? Је су ли Ср би при хва ти ли еп ску за о став шти ну 
о Ко сов ском бо ју као на до мје стак за не до стат ну исти ну? Ко ли ка 
је сна га исти не ка кву се би пре до ча ва мо да нас и ви де ли дру ги ту 
исти ну на на чин ка ко је ми се би по и ма мо? Има ли на ша исти на ту 
моћ да се бо ри про тив ин те ре са свјет ских моћ ни ка? Чу ју ли се гла-
со ви ра зу ма из овог тур бу лент ног сви је та? Та и мно штво дру гих 
пи та ња про те жу се кроз ме то до ло шки де фи ни са не ди мен зи је овог 
ра да. У до бро струк ту ри са ним еле мен ти ма књи ге Ђу кић обра зла-
же од го во ре при че му, по не кад, на уч ну објек тив ност за ма гљу је 
лич на сна жна емо ци о нал на при вр же ност срп ском би ћу, на ро чи то 
ње го вом ко сов ском из во ри шту. Упра во, про жет том емо ци о нал ном 
цр том, он у са мом на сло ву ну ди од го вор, да је Ко со во и Ме то хи ја, 
у ствар но сти, истин ски срп скиЗидплача. Та ко јед но ста ван и сли-
ко вит, ду бо ко за хтје ван и је згро вит, не то ли ко на у чан ко ли ко еп ски 
и, ко ји не оста вља ско ро ни шта а да се не мо же њи ме об у хва ти ти. 

Ко со во и Ме то хи ја је плу ри пер спек тив на про бле ма ти ка. Она 
се мо же по сма тра ти и об ра ђи ва ти кроз три исто риј ска ни воа, про-
шлост, са да шњост и бу дућ ност. Сва ки од тих пе ри о да по је ди нач но 
или сви укуп но мо гу се ана ли зи ра ти са исто риј ског, ет нич ког, по-

2) М. Ђу рић ис ти че да је срп ски на род на „јед ном од нај фа тал ни јих по ли тич ких по ло жа-
ја у Евро пи, на рас кр сни ци опреч них ин те ре са европ ских и азиј ских др жа ва, из ме ђу 
европ ских ла ко мих и азиј ских ди вљих гу ја, жи ве ћи уви јек у не пре ста ним не ми ри ма и 
под љу тим че ме ри ма“. Ци тат пре ма О. Ђу кић, КосовоиМетохија–српскиЗидплача, 
стр, 233.
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ли тич ког, еко ном ског, кул тур ног, етич ког и дру гих аспе ка та. Осим 
то га, сли ка о Ко со ву и Ме то хи ји мо же се ства ра ти кроз исти ну, 
ле ген де и ми то ве. То ме тре ба до да ти гле ди шта ви ше стра на, Ср-
ба, Ал ба на ца и дру гих на ро да у бли жем окру же њу и сви је ту. Вр ло 
ва жан аспект про бле ма су из во ри шта по пут исто риј ских и слу жбе-
них до ку мен та, ра зних за пи са и исто риј ских по ме на, ми шље ња и 
ста во ва зна чај ни јих лич но сти, књи жев на дје ла раз ли чи тих жан ро-
ва те ра зни ме диј ски из вје шта ји и ста ти сти ке. За упот пу ња ва ње 
мо за и ка тре ба узи ма ти у об зир да по сто је јав не и тај не сфе ре у 
ко ји ма се пре ла ма ју исто риј ске ни ти, су ко бља ва ју ин те ре си, тра-
же рје ше ња, итд. Шта ви ше, у ме то до ло шком по гле ду, ни јед на од 
тих пер спек ти ва, по сма тра на са ма за се бе, не мо же би ти до вољ на 
за објек тив ну исти ну и сли ку о Ко со ву и Ме то хи ји. Са мо њи хо-
ва по је ди нач на сту ди о зна об ра да, а по том и ин те гри са ност у јед ну 
цје ли ну мо гу ука зи ва ти на пра ви смјер у ко јем се тре ба кре та ти 
ако се же ли цје ло ви ти је освје тља ва ње те ма ти ке Ко со ва и Ме то хи-
је. Про фе сор Ђу кић у свом дје лу на сто ји до ћи до што цје ло ви ти је 
сли ке пра те ћи исто риј ске чи ње ни це, епи ку, ми сли и ста но ви шта 
по зна ва ла ца те про бле ма ти ке ко је ана ли зи ра и кроз син те зу по ве-
зу је и за о кру жу је да ју ћи све му то ме свој аутор ски пе чат. Он се при 
том слу жи јед ним жи во пи сним је зи ком и сти лом, че сто про же тим 
емо ци ја ма.     

У срп ској исто ри ји по сто је пра зни не, тј. од су ство исти не, на-
ро чи то ве за не за пре лом ни до га ђај ка кав је био Ко сов ски бој. И ту 
су нам ва жна два пој ма, исти на и спо зна ја. Кад је ри јеч о од но су 
исти не и спо зна је, спо зна ја је са мо за ме так у кри лу исти не. Исти на 
је оно што је сте, оно што се зби ва ло у свој сво јој ком плек сно сти 
и ком плет но сти и из ван ко јег не оста је ни шта а што има и нај ма-
њи тра чак по ве за но сти с тим зби ва њем у кон ти ни у му исто риј ског 
вре ме на од узроч но сти до ути ца ја крај њих по сле ди ца. Гле да на са 
аспек та са зна ња, исти на је сло је ви та, по ли фор ма тич на, плу ри пер-
спек тив на, рас пр ше на у ду ге и раз ли чи то усмје ре не по не кад је два 
при ми јет не али зна чај не кра ко ве. И та кву је тре ба спо зна ти и пру-
жи ти јав но сти на увид. Али, пу те ви до цје ло ви те исти не су је два 
или пот пу но не про ход ни. Вр ло че сто је за ме те на тај на ма, ла жи ма, 
ду бо ким сло је ви ма исто ри је и зе мље, че му су ку мо ва ли нео бра зо-
ва ност срп ског би ћа, се о бе, тут ња ва осва ја ча, моћ и ин те рес по-
бјед ни ка да пре кра ја и из ми шља исти ну, да осли ка ва сво ју а не 
ре ал ну ви зи ју ства ро сти или уоп ште да не ма по ме на о њој. Го во-
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ре ћи о исто риј ским исти на ма мо ра мо би ти свје сни чи ње ни це, пре-
ма ко јој се сли ко ви то од ре ђу је Вил Дју рант, ко ји ка же: „...по че ци 
ци ви ли за ци је за ко па ни су у зе мљу, и ни сви ашо ви ар хе о ло ги је их 
ни кад не ће са свим ис ко па ти.”3) То упра во го во ри о свој те жи ни и 
сло же но сти от кри ва ња исти не, до ко је мо жда ни ка да не ће мо мо-
ћи ни до ћи. На жа лост, ни су са мо по че ци ци ви ли за ци ја за ко па ни 
у зе мљу, већ и ве ли ки дио ка сни је исто риј ске зби ље у ко јој је бив-
ство вао срп ски на род. То је истин ска ре ал ност. Срп ски на род не ма 
сво је књи ге о ра ним пе ри о ди ма по пут Егип ћа на и Гр ка, за ње га 
„исто ри ја је књи га ко ју чо вјек мо ра да по чи ње од сре ди не“4). Па и 
ка да се поч не чи та ти од сре ди не (тј. од по зна тог) пре ма кра ју са да-
шњо сти мно ге стра ни це жи во та оста ле су пра зне и нео штам па не. 
Те не до ста ју ће чи ње ни це исто ри је до не кле су по пу ња ва не ле ген-
да ма и ми то ви ма. Ма да и мит, ако се схва ти пра вил но, има сво ју 
исто риј ску и ет нич ку ври јед ност, јер „без ми та на род про па да“5). 
Шта ви ше, от кри ва ње скри ве них и не до ступ них исти на о ва жим 
исто риј ским до га ђа ји ма од по себ не је ва жно сти иден ти те та сва ког 
па и срп ског би ћа. У све му то ме, ка да је ри јеч о Ср би ма, по себ но 
мје сто и зна че ње, да ка ко, за у зи ма Ко со во и Ме то хи ја, ка ко кроз 
исто ри ју, та ко и у са вре ме ном до бу. Исти не да на шњег вре ме на, као 
и већ по ме ну тог исто риј ског, пре кри ве не су ве лом тај не, ла жи ма, 
об ма на и пр ља вим игра ма моћ ни ка. Ви дљи ва по сле ди ца све га то-
га је тра ги зам срп ског би ћа и не мо гућ ност из ла ска из исто риј ски 
за ча ра ног кру га пат ње и стра да ња. Ђу кић нам ука зу је на то, и при 
то ме, не као исто ри чар, већ као ети чар во ди нас кроз ту про бле ма-
ти ку. 

Аутор чи та о ца уво ди у сво је дје ло кроз пре лу диј и пред го вор. 
Пре лу диј са др жи мо ли тве и еп ске пје сме о Ко со ву. Кроз вр ло са др-
жа јан пред го вор зна лач ки се уво ди чи та лац у про бле ма ти ку књи-
ге. Де фи ни шу се пој мо ви Косова и Метохије, украт ко при ка зу ју 
ге о граф ска, ет но граф ска, исто риј ска и дру ге ди мен зи је, етич ка 
ори јен та ци ја, ка рак те ро ло ги ја, итд. Сам аутор на гла ша ва да су у 
овој књи зи те жи шна хри шћан ска по и ма ња по пут ви зан тиј ског и 
срп ско-пра во слав ног бо го слов ског схва та ња „цар ства не бе ског“. 
Аутор се већ ту ја сно од ре ђу је пре ма не ким од до га ђа ја о ко ји ма 
по сто је с јед не стра не на род на пре да ња и еп ски до ка зи, а с дру ге 

3) В. Дју рант, Источнецивилизације, На род на књи га, Ал фа, Бе о град, 1995. стр. 398.
4)  Ibid, стр. 355.
5) Ibid, стр. 376.
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стра не гле ди шта исто ри ча ра. На при мјер, о уло зи Ву ка Бран ко ви ћа 
у Ко сов ском бо ју. Аутор се при кла ња, ка ко сам ка же, уз оне пи-
сце ко ји су „за сту па ли ми шље ње да је Вук Бран ко вић из дао кне за 
Ла за ра у Ко сов ској бит ки...“. Осим то га, он ис ти че да је зна чај ну 
па жњу по све тио но ви јој си ту а ци ји на Ко со ву и Ме то хи ји, што се 
ви ди и по ве ли ком оби му по гла вља (X и XI) ко ја об ра ђу ју тај дио 
про бле ма ти ке.

Кроз пр во по гла вље – Друштвенеприликеу средњевјековној
Србији, аутор ука зу је на кључ не до га ђа је и зби ва ња у ври је ме вла-
да ви не ди на сти је Не ма њи ћа. Он се украт ко освр ће на пе ри од од 
ства ра ња срп ске др жа ве, њен успон у ври је ме Ду ша на Сил ног, па 
до рас па да по сли је ње го ве смр ти и по зи ци ја раз је ди ње ног срп ског 
плем ства и вођ ства не по сред но пред тур ска на ди ра ња и Ко сов ски 
бој. Уз то, јед ним ди је лом по све ће на је па жња, ка ко се кроз пје-
сни штво и по е тич ки дух осли ка вао на чин жи во та сред њо вје ков ног 
срп ског чо вје ка. 

У дру гом по гла вљу под на сло вом УспониТуракаипродорна
Балкан, у крат ким цр та ма об ра ђу је се про бле ма ти ка по ја ве Ту ра ка 
и њи хо вог про до ра са Ал та ја на Бли ски ис ток, ства ра ње и до ми на-
ци ја сел џуч ке за јед ни це пле ме на, удар Мон го ла и по том на ста ја ње 
Ото ман ског цар ства. Ис ти чу се глав ни вла да ри све до Му ра та И и 
Ко сов ског бо ја. У да љем ди је лу тек ста об ра ђу је се по ло жај срп ског 
на ро да под тур ском вла да ви ном, уло га Ал ба на ца у том пе ри о ду, 
по ди за ња уста на ка Ср ба и те жња за сло бо дом, ства ра ње срп ске др-
жа ва па све до I свјет ског ра та. Тре ба на га ла си ти, да је ово текст 
ко ји се не ба ви де та љи ма, већ ис ти че са мо кључ не тач ке срп ске 
исто ри је и њи хо ву ре флек си ју на по ло жај Ко со ва и Ме то хи је као и 
ка сни је до га ђа је.

Тре ће по гла вље на сло вље но је Косовска битка – прелом-
нидогађај у српскојисторији. Аутор ука зу је на пла но ве Ту ра ка, 
про сти ра ње срп ске др жа ве под Ла за ре вом ин ге рен ци јом и по ку-
ша ји ма Ла за ра да уда јом кће ри оси гу ра са вез и за о кру жи те ри то-
ри ју. Кључ ни став овог по гла вља је сте, да је Ко сов ска бит ка би ла 
пре лом ни до га ђај у срп ској исто ри ји. С тим у ве зи аутор ис ти че: 
„Ово је пре лом ни до га ђај у исто ри ји срп ског на ро да ко ји је по стао 
цен трал но мје сто срп ског на род ног пре да ња и уто чи ште и ис хо ди-
ште свих ка сни јих зби ва ња на срп ском ет нич ком про сто ру.“ Аутор 
је зна ча јан про стор по све тио из во ри ма о Ко сов ској бит ки, раз во ју 
бит ке и уло га ма по је ди них лич но сти од вла да ра Ла за ра и Му ра та, 
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до Ву ка Бран ко ви ћа и дру гих. На гла ша ва се да је ис ход био фа та-
лан за срп ску стра ну и с тим у ве зи да је пре глед гле ди шта о мо гу-
ћим узро ци ма по ра за. Као епи лог тих до га ђа ја је сте уса ђи ва ње ко-
сов ске епо пе је у би ће срп ског на ро да, вред но ва ње ње ног зна че ња 
као су штин ског еле мен та од ре ђе ња иден ти те та и уз ди за ње у сфе ру 
мит ског. 

Митовиилегендео(Пра)Косову је че твр то по гла вље ове са др-
жај но бо га те књи ге. Ко со во и Ме то хи ја су срп ски не за бо рав и ти ме 
што су се од бит ке као пре лом ног до га ђа ја у на ро ду ис пре да ле ле-
ген де и на ста ја ли ми то ви. Оно је на про сто ми то ло ги зо ва но. Аутор 
ис ти че број не зна чај ке те ми то ло ги за ци је, на во ди ми шље ња дру-
гих пи са ца и об ра ђи ва ча ко сов ке про бле ма ти ке и шта ви ше, упо-
ре ђу је ко сов ску ли те ра ту ру са ин диј ским и дру гим ми то ло шким 
спје во ви ма. Он на гла ша ва да је ми то ло ги за ци ја нај ви ше из вр ше на 
кроз еп ске пје сме у ко је су уком по но ва на и хри шћан ска на че ла и 
свје то на зо ри. По себ но мје сто има схва та ње ми та о хри шћан ској 
жр тви (Оби ли ћа, Ла за ра, срп ске вој ске). У све му то ме из ни као је 
култ Ми ло ша Оби ли ћа, а на род ни пје ва чи опје ва ли су мно штво ко-
сов ских ли ко ва и ју на ка. Аутор текст илу стру је и пот кре пљу је из-
во ди ма из број них на род них пје са ма.

Пе то је по гла вље на сло вље но Царство небеско у византиј-
скомисрпскомправослављу. Аутор се у овом по гла вљу ба ви пра-
во сла вљем и ње го вим кључ ним еле мен ти ма ука зу ју ћи да срп ско 
пра во сла вље ву че ко ри је не из ви зан тиј ског. При то ме на во ди не ке 
од бит них зна чај ки и осло на ца ви зан тиј ског бо го сло вља пот кре-
пљу ју ћи их ста но ви шти ма не ких од нај мје ро дав ни јих бо го сло ва 
по пут Гри го ри ја На зи ја ни на, Гри го ри ја из Ни се, Мак си ма Ис по ви-
јед ни ка, Гри го ри ја Па ла ме, Јо ва на Зла то у стог, Иса ка Си ри на, итд. 
Ис ти че се и то, да је срп ска сред ње вје ков на фи ло зо фи ја уте ме ље на 
на пра во слав ној па тро ло ги ји. Осим ви зан тиј ског, на срп ско пра-
во сла вље зна ча јан ути цај има ли су Ру си ја, Све та Го ра, Је ру са лим 
и др. Об ја шња ва се по јам „Бож јег цар ства“, мје сто и уло га срп-
ских под ви жни ка и му че ни ка. Уз све оно ври јед но што кра си Ср-
бе, аутор на во ди да су и они но си о ци пра ро ди тељ ског гри је ха, да 
има ју сла бо сти ис по ље не кроз не по ште ње, не мо рал, из дај ство, ку-
ка вич лук, ху ље ње на вје ру и сл. При да ју ћи по себ ну ва жност вјер-
ском еле мен ту и ка рак те ро ло ги ји, он ка же: „На Ко со ву су се као 
на сун цу и у зр ца лу по ка за ле све ви те шке вр ли не и ода ност сво јој 
вје ри и на ро ду, али и ма не и по ро ци.“ По ауто ро вом ми шље њу, мо-
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жда би ис ход Ко сов ске бит ке мо гао би ти и дру га чи ји, по вољ ни ји за 
срп ски на род, да ни је би ло вје ро лом ства. 

ЈунаштвоипроблемиздајеуКосовскојбитки је на слов ше-
стог по гла вља. То је јед но од кра ћих по гла вља гдје се аутор ба ви 
Ву ком Бран ко ви ћем, ње го вим жи во том и уло гом у пе ри о ду ње го-
ве вла да ви не. Дио про сто ра по све ћен је са мом про бле му из да је у 
срп ским ре до ви ма и мо гу ћим прет по став ка ма ис хо да бит ке за сно-
ва них на по сто је ћим за пи си ма и пре да њи ма. Ка ква је до и ста би-
ла уло га Ву ка Бран ко ви ћа у пред ко сов ским, ко сов ским и пост ко-
сов ским зби ва њи ма? На ово пи та ња не ма ја сног од го во ра. Аутор 
на сто ји да на во ђе њем ви ше из во ра и ста но ви шта ко ли ко то ли ко 
упот пу ни ту сли ку. Ме ђу тим, исти на и да ље оста је нео сви је тље на, 
а пи та ње је и да ли ће уоп ште би ти до ку че на. Еп ско и на род но увје-
ре ње о из дај ни штву на сто ји да по би је срп ска исто ри о гра фи ја ста-
ју ћи у „од бра ну“ Ву ка Бран ко ви ћа. Кон тро вер зе не по сто је са мо о 
ње го вој уло зи, већ и о то ме ка ко је на кра ју скон чао. Ђу кић ис ти че 
да се мо ра во ди ти ра чу на и о на род ном ви ђе њу про шло сти, бу ду ћи 
да се ту на ла зе хти је ња и на сто ја ња да се по би је ди зло и још ви ше 
уз ви си исти на и прав да. На су прот не га тив не уло ге Ву ка Бран ко-
ви ћа, као по зи ти ван ју нач ки лик ис ти че се Ми лош Оби лић. Он је 
на чи нио та кав под виг ко ји истин ски тре ба да осли ка ва срп ско ро-
до љу би во-етич ко на че ло. Мно ги срп ски ју на ци ушли су у пје сму, 
а ју на штво је не пре су шни пје снич ки из вор. Аутор то пот кре пљу је 
број ним епо ви ма и њи хо вим од лом ци ма.   

Сед мо по гла вље об ра ђу је се под на сло вом Косовска етика. 
Ко сов ски до га ђа ји су би ли из во ри шта, мо рал на и ду хов на хра на 
на ро да ко ја је има ла од ра за на оп ста нак и по ред огром них фи зич-
ких гу би та ка.6) Из тих до га ђа ја из ни кла ко сов ска ети ка се ду бо ко 
уре за ло у срп ско би ће. Она је по све ће на, ка ко аутор ис ти че, „на шој 
да љој про шло сти, кул тур ном на сле ђу срп ског на ро да...“ Аутор ко-
сов ску ети ку ана ли зи ра кроз на во ђе ња ми шље ња број них на ших 
ве ли ка на пи са не ри је чи (М. Ђу ри ћа, Д. Ка ле зи ћа, Ј. Цви ји ћа, Л. 
Ко сти ћа, Ње го ша, и др.). Уз то он ана ли зи ра еп ске пје сме, гдје се 
та ети ка нај бо ље по ка зу је. Да ка ко, вид но мје сто за у зи ма Ви дов дан, 
као јед на вр ста мје ри ла, као је дан иде ал ко ји срп ски на род мо ра 

6) Ва ља ту до да ти и ми сао ака де ми ка Ми хај ла Мар ко ви ћа.“Етос у сми слу мо рал них пра-
ви ла по на ша ња у јед ној за јед ни ци об у хва та све оно што је услов жи во та те за јед ни це 
и што омо гу ћу је оства ре ње ње не иде ал не свр хе.“ М. Мар ко вић, Умиетос:последице
њиховограздвајањаинеопходностњиховог јединства, Фи ло зо фи ја и дру штво XXI, 
стр. 24. 
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уви јек има ти у ви ду, а на ро чи то у кри тич ним пе ри о ди ма исто ри је. 
Ко сов ска ети ка је ети ка жр тве, ети ка ју на штва, ети ка ду ше срп ског 
би ћа. Аутор на гла ша ва, да је ко сов ски мо рал „за вјет срп ске исто-
ри је“. Срп ско би ће уви јек је те жи ло за исти ном и пра вед но шћу али 
моћ осва ја ча за ти ра ла је те вр ли не на вла че ћи пре ко њих вео сво јих 
ин те ре са. Но ипак у све му то ме, ка ко аутор ка же: „Хе ро и зам и тра-
ги зам срп ских ви те зо ва мо ћан је тор зо јед не је дин стве не иде је у 
од бра ни срп ства и пра во сла вља...“, а ти ме и исти не и пра вед но сти. 

Осмо је по гла вље аутор на сло вио са Косовскизавјетиопре-
дјељење. И у овом по гла вљу он оста је вје ран свом ме то до ло шком 
при сту пу на во ђе ња број них ци та та мно гих зна чај них лич но сти 
ко је го во ре о ко сов ском за вје ту и опре дје ље њу. Ко сов ски за вјет и 
опре дје ље ње су не што што је нај ду бље усје че но у ка рак те ро ло ги-
ју срп ског би ћа. У Ви дов да ну се осли ка ва ток на ше исто ри је, на-
шег ка рак те ра, на шег опре дје ље ња. Сам кнез Ла зар опре ди је лио 
се за цар ство не бе ско ко је у ства ри пред ста вља јед ну од вјеч них 
бо жан ских ври јед но сти. Ме ђу тим, он ни је био пр ви ко ји се од ре-
као ово зе маљ ских бла го де ти, то је био Све ти Са ва, а за њим и ње-
го ви ро ди те љи, отац Сте фан Не ма ња и мај ка Ана. С тим у ве зи, 
ко сов ски за вјет и опре дје ље ње свој ко ри јен има ју у хри шћан ском 
уче њу. Ако би пра ви ли по ре ђе ње са хри шћан ским по чет ком он да 
би се кнез Ла зар мо гао упо ре ди ти са Хри стом, Вук Бран ко вић са 
Ју дом, уло гу апо сто ла има ли би срп ски ви те зо ви, док би по след ња 
цар ска ве че ра би ла пан дан Тај не ве че ре.7) Бу ду ћи да се за вјет на-
мет нуо не гдје у про шло сти, го во ре ћи о њој Зо ран Ми шић ка же да 
нас је та „про шлост про кле ла дво стру ком кле твом: уда љи ла се од 
нас, а ни је нам да ла да из ње иза ђе мо, ли ши ла нас је свог бо гат ства, 
а оста ви ла нам сво ју ту гу и не и ма шти ну“.8) На жа лост, гле да но са 
срп ске стра не Ко со во и да нас ту гу је и пла че. У срп ској исто ри-
ји Ко со во за у зи ма јед но од нај ви ших мје ста, пре ма ње му не мо же 
се по ста вља ти ро ман ти чар ски, већ збиљ ски. Због то га на ша књи-
жев ни ца Иси до ра Се ку лић ја сно опо ми ње: „Не гра ди мо жи вот од 
пе пе ла, јер ће га пр ви вје тар раз ду ва ти.“9) Иде ја ко сов ског за вје та 
ра ши ре на је ме ђу ци је лом по пу ла ци јом Ср ба и при сут на у пост ко-
сов ској исто ри ји, то је за вјет отаџ би ни, остав шти ни на ших ота ца и 
њи хо вих пре да ка.

7) Дра го слав Бо кан, Косово јесрцеСрбије, По ли ти ка,а.д., “Ин фи ни тас”, РТС, Бе о град, 
2008, стр. 46.

8) Ци ти ра но у О. Ђу кић, КосовоиМетохија–српскиЗидплача, стр. 267.
9)  Ibid, стр. 259. 
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Де ве то је по гла вље аутор на сло вио Видовданскиепос. Већ на 
по чет ку аутор ука зу је на исто риј ску ди мен зи ју про бле ма ге о по ли-
тич ке по зи ци је бал кан ског па ти ме и ко сов ског про сто ра. На ње му 
се од пра и сто ри је до да на шњи це ми је ња ла ет нич ка сли ка. Јед ни су 
на се ља ва ни, дру ги ра се ља ва ни, би ло под ра то ви ма, би ло под еко-
ном ским или не ким дру гим фак то ри ма. Сва ки ет нос ко ји се на шао 
на овом про сто ру ис ку сио је гор чи ну исто риј ских вје тро ва мо ћи и 
не-мо ћи. „Бал кан (је), ка же Иси до ра Се ку лић, јед но ве ли ко гро бље 
ра зних го спо да ре ња и ци ви ли за ци ја.“10) У овом по гла вљу аутор нас 
во ди кроз ко сов ску епи ку и на ста ја ње на род не умо тво ри не. Ма ко-
ли ко жи вот срп ског на ро да био те жак на овим про сто ри ма, он је 
знао и у нај те жим, суд бо но сним при ли ка ма да ис ка зу је сво је ства-
ра ла штво. Мно го то га, што је у на ро ду на ста ло, због не пи сме но сти 
је не ста ло. Еп ске ју нач ке пје сме ко је су пје ва не би ле су за пра во 
јед на вр ста емо ци о нал не ве зе срп ског на ро да са сво јом про шло-
шћу. Ђу кић на во ди број не на ше ауто ре и њи хо ва ви ђе ња, за пи се и 
од нос пре ма срп ској па и ко сов ској епи ци. Уз то, на во ди ви ше гле-
да ња стра них ауто ра (Ге те, Ја ков Грим и др.), те при хва та ња срп ске 
еп ске пје сме у ње мач кој, ен гле ској, фран цу ској, че шкој, пољ ској, 
грч кој, ма ке дон ској и дру гим јав но сти ма. Шта ви ше, на во де се и 
дје ла ко ја го во ре о ко сов ским тра гич ним до га ђа ји ма.     

КосовоиМетохија–земљаголготе је де се то по гла вље ове са-
др жај не књи ге. За раз ли ку од прет ход них оно је при лич но обим но 
и мо гло би би ти по себ на књи га. Да ка ко, и као та кво укло пље но је 
и са др жин ски по ве за но са оста лим по гла вљи ма у јед ну цје ли ну. 
Аутор украт ко ука зу је на исто риј ску ет нич ку ди мен зи ју Ко сов ског 
про бле ма, не га тив ном од но су ме ђу нард не за јед ни це, на ро чи то 
САД и ЕУ, да би по том оп шир ни је на ста вио о узро ци ма про бле ма 
срп ског на ро да на ста лим по сли је II свјет ског ра та те ти то и стич ка 
по др шка ал бан ском ет но су ко ји је по ста јао све др ски ји, на сил ни ји 
и за хтјев ни ји. Он ука зу је на про бле ме смје не Ран ко ви ћа и дру гих 
срп ских по ли ти ча ра, го во ри о До бри ци Ћо си ћу и ње го вој уло зи у 
том и ка сни јем пе ри о ду. Уз то, до брим ди је лом он го во ри о уло зи 
Јо си па Бро за и ре флек си ја ма ње го ве по ли ти ке на ко сов ске до га ђа-
је па и да на шње ста ње. Го во ре ћи о тра ја њу ко сов ске дра ме, ис ти че 
уло гу ка то лич ке цр кве и ства ра ња Светеалијансе из ме ђу Ва ти ка на 
и САД, те по ве за но сти ка то лич ке цр кве и ма со на, ми ни ми зи ра ње 
на ци о нал ног на ра чун гра ђан ског у за пад ним те о ри јам ко је не ва же 

10)  Ibid, стр. 283.
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у њи хо вим дво ри шти ма. Уз то, го во ри се и од но су САД пре ма уло-
зи Тур ске на Бал ка ну и ре флек си ји тих од но са на срп ски и ко сов-
ски про блем. Свим тим ути ца ји ма тре ба до да ти и уло гу до ма ћих 
пол тро на, из дај ни ка и шпи ју на. При то ме, аутор се до ста осла њао 
на ис тра жи ва ња ака де ми ка Ми ло ра да Ек ме чи ћа. Аутор об ра ђу је 
и уло гу Ал ба на ца и њи хов од нос пре ма срп ском ста нов ни штву, те 
од нос Ал ба на ца и тур ског цар ства. Шта ви ше, аутор опи су је тра ги-
ку срп ског на ро да на во де ћи број не при мје ре бру тал но сти ал бан-
ског ста нов ни штва. Звјер ства су Ал бан ци чи ни ли у ври је ме Ото-
ман ског цар ства, у пр вој Ју го сла ви ји, за тим у II свјет ском ра ту и 
по сли је ње га. Аутор на во ди број не из вје шта је при пад ни ка цр кве о 
ал бан ском на сил ни штву и ет нич ком чи шће њу. Има ју ћи у ви ду та-
кво ста ње за пад не си ле су на пер фи дан на чин ко ри сти ле ал бан ски 
на ци о на ли зам за сво је ин те ре се. Ис ти че се и не прин ци пи јел ност 
тзв. међународне заједнице у од но су на срп ско пи та ње у БиХ и 
Ср би ји. С јед не стра не, Ср би ма се узи ма, а с дру ге стра не дру ги ма 
да је ко ри сте ћи сво ју моћ и по длост. Он го во ри и о од но си ма уну-
тар Срп ске пра во слав не цр кве, од но су пре ма епи ско пу Ар те ми ју, 
што је ре зул ти ра ло ње го вим ка сни јим уми ро вље њем. Из на пи са-
ног тек ста ви ди се да је би ло до ста про бле ма уну тар СПЦ на про-
сто ру Ко со ва и Ме то хи је. Сли је ди је дан дио са др жа ја ко ји го во ри 
о НА ТО бом бар до ва њу СР Ју го сла ви је, ла жи ма ко је су би ле пла си-
ра не у свјет ској јав но сти, без ду шно сти уни шта ва ња јед ног на ро да 
и ин фра струк ту ре ко ја је од ви тал ног зна ча ја. Ства ра ње гро тек сне 
ме диј ске сли ке о срп ском би ћу, си ло ва њи ма, уби стви ма и дру гим 
звјер стви ма био је је дан од ци ље ва свјет ских моћ ни ка, а при то-
ме се ни шта ни је го во ри ло о ал бан ској стра ни. Тре ба ре ћи то, да 
аутор вр ло де таљ но опи су је по је ди не при мје ре до га ђа ја, од но са и 
про це са ко ји су би ли ве за ни за ко сов ску зби љу. Он на во ди из ја ве 
и пи са ња број них лич но сти до во де ћи их у кон текст ко сов ске дра-
ме. Дио по гла вља об ра ђу је про гла ша ва ње тзв. РепубликеКосово 
и ре а го ва ња по је ди на ца, ин сти ту ци ја, дру гих зна чај них фак то ра 
по ли тич ког, вјер ског, кул тур ног и дру гог еста бли шмен та. Аутор је 
на сто јао да из дво ји са мо је дан сег мент из огром ног опу са на пи са 
и ре а го ва ња о ко сов ској про бле ма ти ци и гол го ти. Из ње га се ви ди 
то, ко ли ка је уло га мо ћи, не и сти на, ме диј ских кре а ци ја по во љи и 
же љи моћ ни ка и у скла ду са њи хо вим ин те ре си ма. Шта ви ше, ви-
де се и њи хо ве по сле ди це, али са мо оне у са да шњо сти, не и оне у 
бу дућ но сти. На жа лост, ка ко и сам аутор на по ми ње мно га пи та ња о 
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Ко со ву и Ме то хи ји оста ла су под ве лом тај не и с тим у ве зи не мо-
гу ће је са гле да ти све хо ри зон те бу дућ но сти.

Је да на е сто по гла вље КосовоиМетохија–светаиотетазе-
мља је не што ма ње од двје сто стра ни ца. Већ на са мом по чет ку 
упо зо ра ва да се Ср би ма, од рас па да бив ше СФРЈ, све де ша ва ло 
и де ша ва из ви ше раз ло га, од то га да су се уда љи ли од сво је вје-
ре, под ле гли ту ђим иде о ло ги ја ма, не кри тич ки и на ив но при хва та-
ли стра не ути ца је до стра них пла но ва да се сру ши Ју го сла ви ја и 
Ср би ја до ве де до са да шње по зи ци је. Аутор у овом обим ном по-
гла вљу на сто ји, да из но се ћи мно штво узро ка, пот кре пљу ју ћи их 
ста но ви шти ма дру гих, до ђе до јед не цје ло ви те сли ке по зи ци је ко ју 
су Ср би има ли од II свјет ског ра та до да нас са те жи штем на ко сов-
ском про сто ру и ста њу. Не ки од тих узро ка су: Ти тов од нос пре ма 
срп ском на ро ду и ње го вом на сто ја њу да га све де у кон тро ли са не 
окви ре; ду хов на за мо ре ност и кло ну лост; про блем на та ли те та или 
би је ле ку ге; зла коб ко ја пра ти све срп ске по дје ле при че му ци ти ра 
Ду ша на Ко ва че ви ћа11); ге о по ли тич ка по зи ци ја Ср ба – „ку ћа на рас-
кр шћу”12); од но сом мо ћи пре ма исти ни; пле мен ски на чин жи во та 
и од го вор ност Шип та ра; ути цај свјет ског по рет ка на чи јем че лу 
су САД; ислам ски фак тор; од нос ЕУ пре ма срп ском и ко сов ском 
пи та њу; ин тен зив но ми је ша ње стра ног фак то ра; итд. На да ље се 
на во де и опи су ју број ни до га ђа ји ис ти чу ћи ва жност од бра не Ко-
со ва и Ме то хи је на ко ју упо зо ра ва ју и мно ги стран ци ко ји ма су 
се отво ри ле очи. За тим, аутор де таљ ни је об ја шња ва дво лич ност 
и ли це мјер ство аме рич ке ди пло ма ти је, за ку ли сне рад ње, пр ља ве 
игре и мно штво дру го га што је ис пли ва ло пре ко „Ви ки лик са”, а 
ве за но је за ове про сто ре. По ред то га, ука зу ју ћи на сву по ли тич-
ку и дру гу пр љав шти ну по ве за ну са Ко со вом и Ме то хи јом ис ти че 
про блем тр го ви не људ ским ор га ни ма, ха шку про бле ма ти ку и осу де 
при ка за не на гра фи ко ни ма, гдје Ср би до ми ни ра ју. Ђу кић о Ко со-
ву не дво сми сле но ис ка зу је свој став: „Не сми је мо за бо ра ви ти да 
су нам Аме ри кан ци си лом узе ли Ко со во и Ме то хи ју. Ови свјет ски 

11) Ра ди се о дје лу Д. Ко ва че ви ћа, 20српскихподела(СрбанаСрбе), Но во сти, НИН, Бе-
о град, 2008. По ред ви ше ци та та из два ја се овај на стра ни ци 544.: „По сли је де вет на ест 
по дје ла – раз вр ста ва ња на по доб не и не по доб не, на па три о те и из дај ни ке, на ро до љу бе 
и пла ће ни ке, на Ср бе са осје ћа њем тра ди ци је и оне ко ји би исту тра ди ци ју про да ли за 
ша ку до ла ра (или пер ли), до шли смо до су штин ске по дје ле (из ко је, вје ро ват но, про из-
и ла зе прет ход не): Ср бин по ди је љен на са мог се бе: је дан чо вјек – дви је лич но сти, два 
убје ђе ња, два опре дје ље ња, два по гле да на сви јет...“  Д. Ко ва че вић, ibid, стр. 232.

12)  Ин те ре сант но је за па жа ње Ко ва че ви ћа, да би Ср ба да нас би ло око 70 ми ли о на, да ни-
смо на да на шњој ге о по ли тич кој по зи ци ји, од но сно да смо сво ју ку ћу из гра ди ли ван 
„стра те шких пу те ва“, нпр. као Ве ли ка Бри та ни ја. Ко ва че вић, ibid, стр. 220.
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жан да ри и њи хо ви са ве зни ци су нам не при ја те љи.” С тим у ве зи он 
го во ри о на по ри ма срп ске ди пло ма ти је да мир ним пу тем оспо ри 
ме ђу на род но при зна ње Ко со ва, на во де ћи мно штво из ја ва стра них 
и до ма ћих струч ња ка ко ји ука зу ју на кр ше ње ме ђу на род ног пра-
ва. По ред оста лог је из но ше ње про бле ма пред Скуп шти ном УН, 
од лу ке Ме ђу на род ног су да прав де и сл. Аутор ис ти че, да је при ми-
јет но да се код кључ них љу ди у Ср би ји (Та дић, Је ре мић) од ја сних 
и чвр стих ста во ва по че ло од сту па ти и по пу шта ти. У тек сту је дат 
и осврт о уло зи Ми ла Ђу ка но ви ћа у раз би ја њу За јед ни це Ср би је и 
Цр не Го ре, као и при зна ва њу Ко со ва. Као би тан фак тор срп ске и 
ко сов ске дра ме на во ди се Мар ти Ах ти са ри, ње го ва уло га и до би ја-
ње Но бе ло ве на гра де за мир ко ју су не ки осу ди ли и на зва ли пра вим 
про ма ша јем и скан да ло зним чи ном (Швед ски ин сти тут ТФФ), или 
да је тре бао до би ти на гра ду за се па ра ти зам (Кли мов), итд. За и ста 
је мно го на во ђе ња лич но сти, њи хо вих ста но ви шта и ми шље ња о 
про бле ма ти ци од но са ме ђу на род не за јед ни це пре ма Ко со ву, уло-
зи свјет ских ме ди ја и дру гих чи ни ла ца ме ђу на род них од но са. Ма 
ка ко да се гле да на ту про бле ма ти ку, а на ро чи то ако су ста но ви-
шта опреч на моћ ни ма, за сва ку си ту а ци ју они има ју при пре мље не 
исти не. С тим у ве зи аутор ка же: „Моћ не си ле и њи хо ва про па ганд-
на ма ши не ри ја има ју при пре мље ну исти ну и прав ду ко ју сли је де 
сви ко ји су под њи хо вим ути ца јем и про тек то ра том. Они ко ји то 
не сли је де про гла ша ва ју се ди си ден ти ма, тро у бле-ма ке ри и про-
тив њих се под ра зу ми је ва ју санк ци је, од ка жња ва ња и при ти ска до 
ис пи ра ња мо зга.” Да би ука зао на њи хо ву без об зир ност аутор на-
во ди и ми шље ње фран цу ског ака де ми ка Жа на Ди ту ра, пре ма ко ме 
моћ ни ци не ма ју ни ср це ни ду шу. У сво јој књи зи Срамотаврлине, 
по ред оста лог ка же: „Мр зе се са мо на ци је и љу ди ко ји има ју ду шу 
или ка рак тер. И ан ти па ти ја се пре тва ра у би јес ка да се кон ста ту је 
да се ка рак тер, без об зи ра на на пор ко ји се ула же, на опо ме ну ко ја 
му се упу ћу је, не ми је ња, а за др жа ва сво ја не под но шљи ва свој ства 
и да је ду ша за ко па на та ко ду бо ко у би ће, да је не мо гу ће ода тле 
иш чу па ти је.”13) Ср би су, пре ма ми шље њу Ба риа Ли ту ћиа, оп ту же-
ни за све и сва шта, а НА ТО за бру тал ну агре си ју ни за што. Ср би су 
уна при јед осу ђе ни пре ма по сто је ћим сце на ри ји ма из Ва шинг то на 
и Бри се ла. Ва ља ис та ћи и пи та ње ко је аутор при кра ју по гла вља 
по ста вља: „Хо ће ли Ср би има ти му дро сти да пре бро де ис ку ше ња, 
са чу ва ју на ци о нал не ин те ре се и свој иден ти тет?” Ово пи та ње, да-

13)  О. Ђу кић, КосовоиМетохија–српскиЗидплача, стр. 660.
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ка ко оста је отво ре но, а од го вор на ње га тре ба ло би да да ју са ми 
Ср би и ври је ме ко је је ис пред њих.

У Закључку се син те тич ки и са же то су ми ра ју са др жа ји ове 
обим не мо но гра фи је. Аутор ис ти че да пи са ње о Ко со ву зна чи 
отва ра ње ра на. А у све му то ме по треб на је но ва свје тлост да би се 
осви је тли ла там на стра на исто ри је. Ко со во је би ло и да нас је стра-
да ли ште по ко ме су тут ња ли и тут ње мно ги осва ја чи. Не сре ћа је 
Ср ба у то ме што су на се ли ли тај про стор ко ји је на пу ту из Ази је 
у Евро пу као и из Евро пе у Ази ју. Про дор Ту ра ка на европ ско тло 
и те жња Ср ба да их у то ме спри је че до ве ло је до Ко сов ске бит ке, 
јед ног од пре лом них до га ђа ја у срп ској исто ри ји. Там на стра на те 
бит ке је из да ја оли че на у Ву ку Бран ко ви ћу. Ми лош Оби лић остао 
је сим бол срп ског ју на штва. С тим у ве зи је и ко сов ска ети ка, ко ја 
је по ка за ла сна гу јед не ге не ра ци је. За Ви дов дан се ве зу је епос, ју-
нач ке на род не пје сме, ко је уз ви су ју естет ске и етич ке ври јед но сти. 
Сце на рио стра да ња Ср ба на ста вљен је од Ко сов ске бит ке до да нас. 
Је ди но су Ср би стра да ли, док су дру ги до би ја ли, а у вр хун ском ли-
це мјер ју на ста ла је и тзв. Ре пу бли ка Ко со во. Ср би ји и да нас при је-
ти, не са мо стра ни фак тор, већ и до ма ће зло. И по ред све га што им 
се до га ђа, ка ко ка же аутор: „Ср би ни ка да не сми ју да за бо ра ве да је 
Ко со во и Ме то хи ја Ста ра Ср би ја, ко ли јев ка срп ства и ду хов но сти, 
наш по нос и сла ва...”

Дру ги дио књи ге КосовоиМетохија–српскиЗидплача пред-
ста вља око се дам де се так и не што ви ше при ло га раз ли чи тих са др-
жа ја. У нај ве ћем бро ју то су из во ди из књи га, ча со пи са, но вин ских 
чла на ка, из ја ве, до ку мен ти, и сл. Сви они има ју функ ци ју илу стра-
ци је и ар гу мен то ва ња из не се них ста но ви шта у пр вом ди је лу књи-
ге, као и упот пу ња ва ње сли ке о срп ској, а на ро чи то ко сов ској зби-
љи.  

* 
*   *

Го во ре ћи о овом дје лу мо же се ре ћи, да Ђу кић на про сто „раз-
ла же“ исто риј ску по зор ни цу про шло сти и са да шњо сти ко ли ко 
је то мо гу ће кроз обим ну ли те ра ту ру тра же ћи гра див не еле мен-
те за ре а ли за ци ју по ста вље них ци ље ва. Он на сто ји да исто риј ска 
ко сов ска зби ва ња, ко ја су фи зич ки про шла и да ле ка, по са да шњи, 
тј. до ве де их у ра ван са да шњо сти, а по том та и да на шња зби ва ња 
још ви ше ак ту а ли зи ра у на шој сви је сти, ка ко би их кроз исто риј-
ско-еп ску ди мен зи ју бо ље схва ти ли и ра зу мје ли. Мно го је пи са ца 
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за бо ло сво је пе ро у про блем Ко со ва и Ме то хи је тра же ћи од го во ре 
и оста вља ју ћи тра го ве, ма ка кве зна чај но сти да они је су. И Ђу кић 
је до бро за ши љио сво је пе ро и при дру жио се по сла ни ци ма пи са не 
ри је чи ка ко би оста вио што ду бље и пот пу ни је тра го ве о срп ској и 
ко сов ско ме то хиј ској дра ми. С тим у ве зи, ауто ру сва ка ко при па да 
ве ли ко при зна ње за хра брост да се ухва ти у ко штац са овом спе ци-
фич ном и за срп ски на род бол ном те ма ти ком.

Тре ба ре ћи и то, да ово ни је кла сич но исто риј ско дје ло по ре-
да них исто риј ских чи ње ни ца, али из но си и го во ри о исто риј ским 
до га ђа ји ма и лич но сти ма ко ји су ути ца ли на бив ству ју ћи срп ски 
ет нос. Ово је при је све га етич ко дје ло, јер кроз до га ђа је го во ри о 
љу ди ма, о мо ра лу, о до бру и злу, о вр ли на ма и ма на ма, о тра ге ди ји 
јед ног на ро да. Шта ви ше, оно го во ри, мо жда нај пот пу ни је, о ети-
ци мо ћи у ме ђу на род ним од но си ма кроз исто ри ју и са вре ме ним 
ме ђу на род ним од но си ма као и свим ње ним по сле ди ца ма на овим 
про сто ри ма. 

За кљу чи мо ти ме, да је исто ри ја већ одав но ози да ла ду хов ни 
зид, а ово дје ло је са мо је дан од еле ме на та ко ји га под у пи ре. По том 
зи ду ка чи мо су зе пла ча оста вља ју ћи и на тај на чин траг бу ду ћим 
по ко ле њи ма о мје сту гдје се срп ска оп стој ност ова пло ди ла у цје ло-
вит на род и др жа ву. За раз ли ку од ду хов ног зи да, ко ји је остао као 
је ди ни од два бе де ма срп ске оп стој но сти на Ко со ву и Ме то хи ји, 
онај дру ги, ет но он то ло шки, све је ма ње из вје стан као од брам бе ни 
бе дем, бар гле да но из са да шње пер спек ти ве, бу ду ћи да је све ма ње 
Ср ба на том про сто ру.  

 Овај рад је примљен 22. маја 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 27. 
јуна 2012. године.
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