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Књи га аутора Јове Маркови
ћа и Гора на Бу џа ка Досије КиМ
– Српско сведочанство предста
вља својеврстан осврт не са мо на
тра ги чан положају српског наро
да и његових све ти ња на подруч ју
Косова и Ме тохи је, нити је са мо
(гео)политич ко проблематизо
ва ње ситуа ци је на кон призна ња
(ла жне) неза висности КиМ од
стра не најмоћ ни јих држа ва све
та (пред вођених САД), већ пред
ста вља и својеврстан омаж недав
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но почившем ака деми ку Ми ха и лу
Маркови ћу, који је ве ли ки део
своје рад не и жи вот не енерги је
(нарочито у позни јим годи на ма)
посве тио пита њу ју жне српске
покраји не.
Пред мет ис тра жи вач ког ра да
у овој књизи доти че се пита ња Ко
сова и Ме тохи је који се изу ча ва не
са мо као политич ко, економско,
стратешко и безбед носно пита
ње, већ и као пита ње свих пита ња
веза ног за културно и историјско
наслеђе, идентитет и жи вот но
тки во српског народа.
Књи гу је 2010. годи не пот пи
са ла изда вач ка кућа Пешић и синови.
Ова монографи ја се прости
ре на 236 стра ни ца текста ћи ри
лич ног писма (фонт Times New
Roman, промер слова 12, проред
1,5). Књи га се састоји од неколи
ко кола жних, деоних це ли на. Она
почи ње са Пред говором . Мирка
Зу ровца, есте ти чара, (и пре свега)
човека несум њи во добро упозна
тог са косовскоме тохијским про
блемом (стр. 717). У увод ном де лу
књи ге обра ћа нам се ака демик
Ми ха и ло Марковић са насловом:
Могућности решења пробле ма
статуса Косова и Метохије
(стр. 2336). Следи део Јове Мар
кови ћа: Досије КиМ – Српско
сведочанство (стр. 3766), потом
одељак Гора на Бу џа ка: Ве лике силе и Косово и Метохија (стр. 67
90), и конач но, нешто обим ни ји,
део (гео)полити колога Ми лоша
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Кнежеви ћа: Српске и европске
муке са Косовом – Клијенти зам
у маскирној теорији и пракси
(стр. 91158). На стра ни ца ма 159
203 на лазе се: Цитати кроз
историју Старе Србије (Косова
и Метохије). Конач но, књи га са
држи и специ јал не при логе о жи
воту и ра ду ака деми ка Ми ха и ла
Маркови ћа – за писе о говори ма
који ма су дру ги сведочи ли о ње
говом жи вот ном и рад ном пу ту:
говор ака деми ка Добри це Ћоси
ћа, и . Дра га на Си меу нови ћа. На
са мом крају књи ге дати су изводи
из рецензи ја чак че ти ри углед
на рецензента: . Ми ла на Брдара
(стр. 221223), . Зора на Ми лоше
ви ћа (стр. 224225), Ра дова на Ка
лаби ћа (стр. 226228), и углед ног
ди пломате Вла дисла ва Јова нови
ћа (стр. 229236).
Због недостат ка простора ов
де ћемо изложити са мо неке кра
ће осврте на најинтри гант ни је
делове књи ге чи ју окосни цу ипак
чи не одељци: Јове Маркови ћа, Го
ра на Бу џа ка и Ми лоша Кнежеви
ћа.
Аутор Јово Марковић у свом
делу књи ге изла же крат ку истори
ју му ка и са пат ни штва кроз које је
прошао српски народ у вези КиМ,
те срж и кич ме на ционал ног и ду
ховног би ћа. Марковић полази
од америч ке уни верза листич ке
доктри не вилсонизма која тра га
за начи ни ма да у име модерности
потре древност: Рим је пао ва ља
докрајчити Москву. Обу зе тост
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уни верза листа Руси јом ис поља
ва ће се у та ласи ма: Тру ма нов за
кон о потлаченим народи ма Ис
точ ног блока, и Рега нова борба
Ратови ма звезда против им пери је
зла (СССР) сведоче о томе. Мар
ковић полази од ети молошког од
ређења Косова и Ме тохи је (пти ца
кос; и црквена земља, грк. метох),
пре лази на тезу о стал нонасе ље
ности Срба на Бал ка ну (ма да не
изу зи ма и модерна ста нови шта о
досе ља ва њу словенског племена
у 7. веку). Јово Марковић потом ја
сно оиви ча ва српске земље од Це
ти не до Боја не, ис ти че прве срп
ске, зетске вла даре и зетску лозу
Нема њи ћа која корми ло води ка
североистоку ослабе ле Византи је,
и читав разви јени сред њи век епи
центра српског идентите та везу је
за Косово и Ме тохи ју. Арба насе
смешта у контекст досеља ва ња
кавкаског племена из Ка лабри је
(ју жна Ита ли ја) у Драч као неку
врсту од мазде Грка (Византи на
ца) за пораз од Срба у 1042. годи
ни. То је ма ли сточарски народ
Арба наса који се временом ста па
са локал ним ста новни штвом, па
их цар Ду шан ин корпори ра у ве
ли ко царство Срба, Грка, Бу гара
и Арба наса. Тра геди ја косовског
боја, која по Маркови ћу има оп
штеци ви лиза цијски
карактер
су коба хри шћанства и исла ма,
обисти њу је се кроз исла миза ци ју
албанске попула ци је, њи хово по
вла шћи ва ње у Отоманској им пе
ри ји, те угње та ва ње и проу зроко
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ва ње физич ког нестан ка Срба на
простори ма КиМ. Срби се у та ла
си ма се ле, неки прелазе на ислам,
неки би вају арба низова ни. Јача ње
мла де српске држа ве на кон Бер
линског кон греса означи ло је по
вратак Срба на просторе ју жне
Срби је. То изази ва Призренску
ли гу, епи центар албанске иреден
те све до да нас. КПЈ се у за ла га њи
ма против ве ли косрпског хегемо
низма на посредан начин ста ви ла
против српског народа. На кон
Дру гог светског рата забра њен
је повратак Срба, КиМ је доби ла
аутоном ни статус, а број Срба се
убрза но сма њи вао. Почет ком де
ведесе тих њих је би ло свега 10%, а
терор је наста вљан. Српска држа
ва је почела да интервени ше, али
су јој промотери светског уни вер
за лизма НАТО бомбардова њем
веза ли ру ке. Да нас је Косово и
Ме тохи ја оку пи ра на зона НАТО
пакта који, противно од лу ци Са
ве та безбед ности УН, несебич но
ствара нову држа ву на Бал ка ну...
Овде Марковић доврша ва сво
ју при чу. Она је оста ла отворена,
баш као и проблем који је истра
жи вао...
И аутор Горан Бу џак, у свом
делу књи ге исти че неколи ко
кључ них периодиза ци ја по пи
та њу Косова и Ме тохи је. Ту је
најпре антич ко доба које обеле
жа вају илирскотрач ка племена
која и према њему немају ама баш
ни ка кве везе са касни је досеље
ним албанским жи вљем. Сред њи
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век обе лежа ва византијски и срп
ски период, ка да српска култу ра
упра во на КиМ дожи вља ва своје
европске дома шаје. Турско доба
почи ње са Косовском бит ком која
и по Бу џа ку има европска и свет
ска обе лежја одбра не хри шћан
ског све та од најезде исламског
фактора; та да почи ње исла миза
ци ја Алба на ца, потом Срба, арба
низа ци ја Срба и конач но ве ли ки
та ласи ми гра ци ја Срба ка северу,
преко Ду на ва и Са ве. У Бал кан
ским ратови ма ојача ни Срби се
вра ћају у своју Свету зе мљу, али
већ током Првог светског рата
српско ста новни штво је ста вљено
на нове му ке изгона и ис требље
ња. У међу рат ном периоду, Кра ље
ви на СХС чи ни поку шаје да инте
гри ше и албанско ста новни штво
на КиМ у структу ре нове држа ве,
а Срби су још увек већи на. Током
Дру гог светског рата уби ја ња и
протери ва ња Срба доби јају ко
лосал не размере та ко да се на кон
Дру гог светског рата ет нич ка
структу ра на КиМ мења, а Срби
у својој земљи конач но постају
ма њи на. Косово и Ме тохи ја, на
води Бу џак, постаје покраји на са
статусом ква зидржавности, а за
бра њу је се повратак протера них
Срба. Поку шаји власти Срби је да
крајем ХХ века поврати су вере
нитет и достојанство Срби је над
својом покраји ном би ће осу јеће
ни НАТО агреси јом 1999. годи не.
За ни мљи во је да на са мом кра
ју свог де ла књи ге Горан Бу џак,
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на води значај проблема КиМ у
процеси ма светске геополитич ке
преком пози ци је све та. Он на во
ди неколи ко ва жних чвори шних
геополитич ких ди мензи ја косов
скоме тохијског проблема: су коб
коп на и мора, су коб уни верза ли
зма и мулти поларизма, и конач но
су кобе ивич них рели гијских кон
цеп ци ја све та. Та ко аутор Горан
Бу џак свом де лу књи ге даје изра
зиту геополитич ку ди мензи ју.
Конач но, због простора, овде
ћемо помену ти са мо неке од за
ни мљи вих под наслова коау тора и
(гео)полити колога Ми лоша Кне
жеви ћа: Логос косовске истори је,
Насил ним алба низова њем до Republica Kosova, Албански су коб
са норма ма међу народ ног пра ва,
Косовске неда ће и европска не
доу ми ца, Учти во евроразла га ње
Срби је, Пента грам косовског
“уједи њења”, Ви шевла шће на оте
том простору, Алба ни да – квази
државни пројекат, НАТОи да –
Косово као војна база... Већ са ми
наслови довољно говоре за себе.
На са мом крају ва ља на гласити
да књи га аутора Јове Маркови ћа и
Гора на Бу џа ка предста вља за ни
мљи во и на дасве интересант но
кола жно шти во о проблему који
ти шти српски народ, и који ће још
ду го бити кључ но пита ње његовог
на ционал ног одређења.
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