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но по чив шем ака де ми ку Ми ха и лу 
Мар ко ви ћу, ко ји је ве ли ки део 
сво је рад не и жи вот не енер ги је 
(на ро чи то у по зни јим го ди на ма) 
по све тио пи та њу ју жне срп ске 
по кра ји не. 

Пред мет ис тра жи вач ког ра да 
у овој књи зи до ти че се пи та ња Ко
со ва и Ме то хи је ко ји се из у ча ва не 
са мо као по ли тич ко, еко ном ско, 
стра те шко и без бед но сно пи та
ње, већ и као пи та ње свих пи та ња 
ве за ног за кул тур но и исто риј ско 
на сле ђе, иден ти тет и жи вот но 
тки во срп ског на ро да.

Књи гу је 2010. го ди не пот пи
са ла из да вач ка ку ћа Пе шић и си-
но ви. 

Ова мо но гра фи ја се про сти
ре на 236 стра ни ца тек ста ћи ри
лич ног пи сма (фонт Ti mes New 
Ro man, про мер сло ва 12, про ред 
1,5). Књи га се са сто ји од не ко ли
ко ко ла жних, де о них це ли на. Она 
по чи ње са Пред го во ром .  Мир ка 
Зу ров ца, есте ти ча ра, (и пре све га) 
чо ве ка не сум њи во до бро упо зна
тог са ко сов скоме то хиј ским про
бле мом (стр. 717). У увод ном де лу 
књи ге обра ћа нам се ака де мик 
Ми ха и ло Мар ко вић са на сло вом: 
Мо гућ но сти ре ше ња про бле ма 
ста ту са Ко со ва и Ме то хи је 
(стр. 2336). Сле ди део Јо ве Мар
ко ви ћа: До си је КиМ – Срп ско 
све до чан ство (стр. 3766), по том 
оде љак Го ра на Бу џа ка: Ве ли ке си-
ле и Ко со во и Ме то хи ја (стр. 67
90), и ко нач но, не што обим ни ји, 
део (гео)по ли ти ко ло га Ми ло ша 
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Кне же ви ћа: Срп ске и европ ске 
му ке са Ко со вом – Кли јен ти зам 
у ма скир ној те о ри ји и прак си 
(стр. 91158). На стра ни ца ма 159
203 на ла зе се:  Ци та ти кроз 
исто ри ју Ста ре Ср би је (Ко со ва 
и Ме то хи је). Ко нач но, књи га са
др жи и спе ци јал не при ло ге о жи
во ту и ра ду ака де ми ка Ми ха и ла 
Мар ко ви ћа – за пи се о го во ри ма 
ко ји ма су дру ги све до чи ли о ње
го вом жи вот ном и рад ном пу ту: 
го вор ака де ми ка До бри це Ћо си
ћа, и .  Дра га на Си ме у но ви ћа. На 
са мом кра ју књи ге да ти су из во ди 
из ре цен зи ја чак че ти ри углед
на ре цен зен та: .  Ми ла на Бр да ра 
(стр. 221223), .  Зо ра на Ми ло ше
ви ћа (стр. 224225), Ра до ва на Ка
ла би ћа (стр. 226228), и углед ног 
ди пло ма те Вла ди сла ва Јо ва но ви
ћа (стр. 229236).

Због не до стат ка про сто ра ов
де ће мо из ло жи ти са мо не ке кра
ће освр те на нај ин три гант ни је 
де ло ве књи ге чи ју око сни цу ипак 
чи не одељ ци: Јо ве Мар ко ви ћа, Го
ра на Бу џа ка и Ми ло ша Кне же ви
ћа.

Аутор Јо во Мар ко вић у свом 
де лу књи ге из ла же крат ку исто ри
ју му ка и са пат ни штва кроз ко је је 
про шао срп ски на род у ве зи КиМ, 
те срж и кич ме на ци о нал ног и ду
хов ног би ћа. Мар ко вић по ла зи 
од аме рич ке уни вер за ли стич ке 
док три не вил со ни зма ко ја тра га 
за на чи ни ма да у име мо дер но сти 
по тре древ ност: Рим је пао ва ља 
до крај чи ти Мо скву. Об у зе тост 

уни вер за ли ста Ру си јом ис по ља
ва ће се у та ла си ма: Тру ма нов за
кон о по тла че ним на ро ди ма Ис
точ ног бло ка, и Ре га но ва бор ба 
Ра то ви ма зве зда про тив им пе ри је 
зла (СССР) све до че о то ме. Мар
ко вић по ла зи од ети мо ло шког од
ре ђе ња Ко со ва и Ме то хи је (пти ца 
кос; и цр кве на зе мља, грк. ме тох), 
пре ла зи на те зу о стал но на се ље
но сти Ср ба на Бал ка ну (ма да не 
из у зи ма и мо дер на ста но ви шта о 
до се ља ва њу сло вен ског пле ме на 
у 7. ве ку). Јо во Мар ко вић по том ја
сно оиви ча ва срп ске зе мље од Це
ти не до Бо ја не, ис ти че пр ве срп
ске, зет ске вла да ре и зет ску ло зу 
Не ма њи ћа ко ја кор ми ло во ди ка 
се ве ро и сто ку осла бе ле Ви зан ти је, 
и чи тав раз ви је ни сред њи век епи
цен тра срп ског иден ти те та ве зу је 
за Ко со во и Ме то хи ју. Ар ба на се 
сме шта у кон текст до се ља ва ња 
кав ка ског пле ме на из Ка ла бри је 
(ју жна Ита ли ја) у Драч као не ку 
вр сту од ма зде Гр ка (Ви зан ти на
ца) за по раз од Ср ба у 1042. го ди
ни. То је ма ли сто чар ски на род 
Ар ба на са ко ји се вре ме ном ста па 
са ло кал ним ста нов ни штвом, па 
их цар Ду шан ин кор по ри ра у ве
ли ко цар ство Ср ба, Гр ка, Бу га ра 
и Ар ба на са. Тра ге ди ја ко сов ског 
бо ја, ко ја по Мар ко ви ћу има оп
ште ци ви ли за циј ски ка рак тер 
су ко ба хри шћан ства и исла ма, 
об и сти њу је се кроз исла ми за ци ју 
ал бан ске по пу ла ци је, њи хо во по
вла шћи ва ње у Ото ман ској им пе
ри ји, те угње та ва ње и про у зро ко
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век обе ле жа ва ви зан тиј ски и срп
ски пе ри од, ка да срп ска кул ту ра 
упра во на КиМ до жи вља ва сво је 
европ ске до ма ша је. Тур ско до ба 
по чи ње са Ко сов ском бит ком ко ја 
и по Бу џа ку има европ ска и свет
ска обе леж ја од бра не хри шћан
ског све та од на је зде ислам ског 
фак то ра; та да по чи ње исла ми за
ци ја Ал ба на ца, по том Ср ба, ар ба
ни за ци ја Ср ба и ко нач но ве ли ки 
та ла си ми гра ци ја Ср ба ка се ве ру, 
пре ко Ду на ва и Са ве. У Бал кан
ским ра то ви ма оја ча ни Ср би се 
вра ћа ју у сво ју Све ту зе мљу, али 
већ то ком Пр вог свет ског ра та 
срп ско ста нов ни штво је ста вље но 
на но ве му ке из го на и ис тре бље
ња. У ме ђу рат ном пе ри о ду, Кра ље
ви на СХС чи ни по ку ша је да ин те
гри ше и ал бан ско ста нов ни штво 
на КиМ у струк ту ре но ве др жа ве, 
а Ср би су још увек ве ћи на. То ком 
Дру гог свет ског ра та уби ја ња и 
про те ри ва ња Ср ба до би ја ју ко
ло сал не раз ме ре та ко да се на кон 
Дру гог свет ског ра та ет нич ка 
струк ту ра на КиМ ме ња, а Ср би 
у сво јој зе мљи ко нач но по ста ју 
ма њи на. Ко со во и Ме то хи ја, на
во ди Бу џак, по ста је по кра ји на са 
ста ту сом ква зидр жав но сти, а за
бра њу је се по вра так про те ра них 
Ср ба. По ку ша ји вла сти Ср би је да 
кра јем ХХ ве ка по вра ти су ве ре
ни тет и до сто јан ство Ср би је над 
сво јом по кра ји ном би ће осу је ће
ни НА ТО агре си јом 1999. го ди не. 
За ни мљи во је да на са мом кра
ју свог де ла књи ге Го ран Бу џак, 

ва ње фи зич ког не стан ка Ср ба на 
про сто ри ма КиМ. Ср би се у та ла
си ма се ле, не ки пре ла зе на ислам, 
не ки би ва ју ар ба ни зо ва ни. Ја ча ње 
мла де срп ске др жа ве на кон Бер
лин ског кон гре са озна чи ло је по
вра так Ср ба на про сто ре ју жне 
Ср би је. То иза зи ва При зрен ску 
ли гу, епи цен тар ал бан ске ире ден
те све до да нас. КПЈ се у за ла га њи
ма про тив ве ли ко срп ског хе ге мо
ни зма на по сре дан на чин ста ви ла 
про тив срп ског на ро да. На кон 
Дру гог свет ског ра та за бра њен 
је по вра так Ср ба, КиМ је до би ла 
ауто ном ни ста тус, а број Ср ба се 
убр за но сма њи вао. По чет ком де
ве де се тих њих је би ло све га 10%, а 
те рор је на ста вљан. Срп ска др жа
ва је по че ла да ин тер ве ни ше, али 
су јој про мо те ри свет ског уни вер
за ли зма НА ТО бом бар до ва њем 
ве за ли ру ке. Да нас је Ко со во и 
Ме то хи ја оку пи ра на зо на НА ТО 
пак та ко ји, про тив но од лу ци Са
ве та без бед но сти УН, не се бич но 
ства ра но ву др жа ву на Бал ка ну... 
Ов де Мар ко вић до вр ша ва сво
ју при чу. Она је оста ла отво ре на, 
баш као и про блем ко ји је ис тра
жи вао...

И аутор Го ран Бу џак, у свом 
де лу књи ге ис ти че не ко ли ко 
кључ них пе ри о ди за ци ја по пи
та њу Ко со ва и Ме то хи је. Ту је 
нај пре ан тич ко до ба ко је обе ле
жа ва ју илир скотрач ка пле ме на 
ко ја и пре ма ње му не ма ју ама баш 
ни ка кве ве зе са ка сни је до се ље
ним ал бан ским жи вљем. Сред њи 
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на во ди зна чај про бле ма КиМ у 
про це си ма свет ске ге о по ли тич ке 
пре ком по зи ци је све та. Он на во
ди не ко ли ко ва жних чво ри шних 
ге о по ли тич ких ди мен зи ја ко сов
ско ме то хиј ског про бле ма: су коб 
коп на и мо ра, су коб уни вер за ли
зма и мул ти по ла ри зма, и ко нач но 
су ко бе ивич них ре ли гиј ских кон
цеп ци ја све та. Та ко аутор Го ран 
Бу џак свом де лу књи ге да је из ра
зи ту ге о по ли тич ку ди мен зи ју.

Ко нач но, због про сто ра, ов де 
ће мо по ме ну ти са мо не ке од за
ни мљи вих под на сло ва ко а у то ра и 
(гео)по ли ти ко ло га Ми ло ша Кне
же ви ћа: Ло гос ко сов ске исто ри је, 
На сил ним ал ба ни зо ва њем до Re-
pu bli ca Ko so va, Ал бан ски су коб 
са нор ма ма ме ђу на род ног пра ва, 
Ко сов ске не да ће и европ ска не
до у ми ца, Уч ти во евро ра зла га ње 
Ср би је, Пен та грам ко сов ског 
“ује ди ње ња”, Ви ше вла шће на оте
том про сто ру, Ал ба ни да – ква зи
др жав ни про је кат, НА ТО и да – 
Ко со во као вој на ба за... Већ са ми 
на сло ви до вољ но го во ре за се бе.

На са мом кра ју ва ља на гла си ти 
да књи га ауто ра Јо ве Мар ко ви ћа и 
Го ра на Бу џа ка пред ста вља за ни
мљи во и на да све ин те ре сант но 
ко ла жно шти во о про бле му ко ји 
ти шти срп ски на род, и ко ји ће још 
ду го би ти кључ но пи та ње ње го вог 
на ци о нал ног од ре ђе ња.

 


