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Пре глед ни рад

Сте фан Љ. ДЕН ДА*

Ге о граф ски ин сти тут „Јо ван Цви јић“ СА НУ, Бе о град 

Ја сна M. МИ ЦИЋ**

Ге о граф ски ин сти тут „Јо ван Цви јић“ СА НУ, Бе о град
 
Жељ ко Н. БЈЕ ЉАЦ***

Ге о граф ски ин сти тут „Јо ван Цви јић“ СА НУ, Бе о град 

AKТУЕЛНОСТ ЦВИ ЈИ ЋЕ ВИХ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 
У КОН ТЕК СТУ СРП СКО-АЛ БАН СКИХ ОД НО СА НА 

КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ****

Ап стракт: Под руч је Ко со ва и Ме то хи је је од у век ин три ги ра ло ис-
тра жи ва че, укљу чу ју ћи и ис так ну тог ге о гра фа Јо ва на Цви ји ћа, ка ко због 
свог стра те шког по ло жа ја и фи зич ко-ге о граф ских осо бе но сти, та ко и због 
ди на мич них ет но граф ских про це са. На се љен сло вен ским пле ме ни ма од нај-
ста ри јих вре ме на, нај ве ћи про цват до жи вља ва у сред ње ве ков ној не ма њић-
кој др жа ви. На кон па да срп ске др жа ве под осман ску власт, ве ли ки број Ср-
ба се из ме штао ка се ве ру, док ар ба на шка пле ме на за у зи ма ју oвај про стор. 
Осла бље ни Бал кан ским и Пр вим свет ским ра том, КиМ ула зе у са став пр ве 
Ју го сла ви је. Пр ву по ло ви ну XX ве ка обе ле жио је по раст уде ла ал бан ског ста-
нов ни штва, уз ор га ни зо ва но на се ља ва ње Ср ба кроз ко ло ни за ци о не про це се. 
На кон Дру гог свет ског ра та и фор ми ра ња СФРЈ, срп ско на ци о нал но пи та ње 
је иг но ри са но и ста вља но у дру ги план. Рас пад фе де ра тив не др жа ве до вео је 
до кул ми на ци је ал бан ског на ци о на ли зма на КиМ, ко ји је убр зо пре ра стао у 
ору жа ни су коб. Укљу чи ва њем НА ТО-а и бом бар до ва њем СРЈ, уз по др шку 
Ал ба на ца из вр ше но је јед но од нај ве ћих ет нич ких чи шће ња у са вре ме ној 
исто ри ји. Да нас, де сет го ди на од јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти Ко-
со ва, пре го ва ра се о кључ ним пи та њи ма за шти те на ци о нал них ин те ре са и 
по бољ ша ња жи вот них усло ва срп ске за јед ни це у ју жној по кра ји ни. 

Кључ не ре чи: Јо ван Цви јић, хро но ло ги ја до га ђа ја, срп ско-ал бан ски 
од но си, ет но граф ски про це си, ми гра ци је, Ко со во и Ме то хи ја.

*  ис тра жи вач-са рад ник, s.den da @gi.sa nu.ac.rs
**  ис тра жи вач-са рад ник, j.mi cic @gi.sa nu.ac.rs
***  на уч ни са вет ник, z.bje ljac @gi.sa nu.ac.rs
****  Рад је на пи сан у окви ру пројект a Ге о гра фи ја Ср би је (ев. бр. 47007), ко ји је одо-

бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је.
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УВОД

У го ди ни обе ле жа ва ња ве ли ких ју би ле ја, зна чај но ме сто тре-
ба да ти и об ја вљи ва њу Бал кан ског по лу о стр ва, обим не ан тро по ге о-
граф ске сту ди је ве ли ког срп ског ге о гра фа Јо ва на Цви ји ћа штам па не 
на фран цу ском је зи ку у Па ри зу 1918. го ди не.1 Под руч је Ко со ва и Ме-
то хи је (КиМ) од у век је би ло пред мет ин те ре со ва ња мно гих ис тра жи-
ва ча, ме ђу ко ји ма и на шег на уч ни ка свет ског гла са.2 

Пре ма Цви ји ће вом ми шље њу, ра ној на се ље но сти ко сов ско-
ме то хиј ског про сто ра до при не ла су два чи ни о ца, стра те шки по ло жај 
и повoљне фи зич ко-ге о граф ске при ли ке.3 Ту се ми сли на отво ре ност 
КиМ пре ма егеј ском (Mоравско-вар дар ска до ли на), а још ви ше ка ја-
дран ском прав цу (до ли на Дрим–Ма ћа), чи ме се оства ру је нај кра ћа 
ве за цен трал ног Бал ка на и мо ра (при ста ни шта Драч и Ме до ва).4 Ње-
го ву уло гу илу стру је по да так да де ло ви по кра ји не ула зе у са став тзв. 
те ри то ри јал ног је згра и цен трал не обла сти Бал кан ског по лу о стр ва 

1 У овој го ди ни се обе ле жа ва сто го ди шњи ца про бо ја Со лун ског фрон та, за вр-
шет ка Ве ли ког ра та, и фор ми ра ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, го-
ди шњи це до но ше ња ре зо лу ци је Ин фор мби роа (1948), ма сов них сту дент ских 
де мон стра ци ја (1968), и ан ти би ро крат ске ре во лу ци је (1988/89) ши ром СФРЈ.

2 Као вр стан по зна ва лац Бал кан ског по лу о стр ва у ви ше на вра та је бо ра вио на 
струч ним екс кур зи ја ма на про сто ру Ста ре Ср би је, па са мим тим и КиМ. Пр-
ви пут је то ком 1890. го ди не за јед но са ге о ло гом Јо ва ном Жу јо ви ћем по се тио 
ме ста у до ли ни Ско пља и Ми тро ви це. Са мо стал но се по пео на врх Љуб отeн 
(Шар пла ни на), ка да се по пр ви пут су срео са „ар ба на шким пле ме ни ма ко ја 
су сво ја не го до ва ње по ка за ла на пре те ћи и опа сан на чин“ (Цви јић 1965: 60). 
Сле де ће да ле ко се жни је ис тра жи ва ње ре а ли зо вао је то ком 1900. го ди не ка да 
је по се тио ве ли ки део КиМ. За пу то ва ња кроз обла сти Тур ског цар ства до би-
јао је одо бре ња (бу ју рул ди је) нај ви ших вла сти (Цви јић 1965). То ком бо рав ка 
увек би имао ору жа ну прат њу, на ро чи то у за ба че ним обла сти ма Про кле ти ја 
ко ја је ис тра жи вао то ком 1901. и 1913. го ди не. Че сто се де ша ва ло да је мо гао 
стра да ти са мо јер је био под ше ши ром, а не ал бан ским ке че том, за бе ле жио је 
Стан ко вић (2006). 

3 У фи зич ко-ге о граф ском сми слу, ово под руч је чи не Ве ли ко ко сов ска и Ме то хиј-
ска ко тли на са њи хо вим пла нин ским за ле ђем, раз дво је не Дре нич ком ви си јом 
(Mar ko vić 1980). Ме ђу тим, да на шње КиМ се не на ла зе у окви ру сво јих при род-
них, исто риј ско-ге о граф ских и ет но граф ских гра ни ца (Ra do va no vić 1995), о че-
му ће ви ше ре чи би ти у на став ку ра да.

4 Иако су из лаз на Егеј ско мо ре и уз ду жна ве за Ми тро ви ца–Ка ча ник–Ско пље–
Со лун апо стро фи ра ни, мно го ве ћу уло гу за КиМ је имао по преч ни ја дран ски 
ко ри дор и ве за Ниш–При шти на–При зрен–Ти ра на–Драч, о ко јој се и да нас ин-
тен зив но рас пра вља. 
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(Цви јић 1921а).5 Са дру ге стра не из два ја се бо га тим вод ним ре сур си-
ма, шу ма ма и ру да ма, плод ном Mетохијском ко тли ном и ути ца ји ма 
ме ди те ран ске кли ме, чи ме се убра ја у нај по вољ ни је де ло ве по лу о стр-
ва (Цви јић 1913). Оба фак то ра су ути ца ла да овај про стор по ста не 
сре ди ште по ли тич ких, вој них, еко ном ских ин те ре са и кул тур них 
про це са у ду гом исто риј ском раз до бљу. 

КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈА У ИСТО РИЈ СКОМ КОН ТЕК СТУ

Нај ста ри ја до ку мен та ука зу ју да се на се ља ва ње сло вен ских 
пле ме на на овом под не бљу ве зу је за пе ри од VII–X ве ка. Иако део јав-
но сти ука зу је да су ста ро се де о ци Или ри пред ста вља ли прет ке да на-
шњих Ал ба на ца, та кви до ка зи не по сто је (Ba ta ko vić 2017). Раз ли чи ти 
ви зан тиј ски из во ри ука зу ју да се они пр ви пут по ми њу тек 1081. го-
ди не (Се ку ло вић–Ги го вић 2008). Шта ви ше, и број не сред ње ве ков не 
по ве ље (Хи лан дар ска, Све то сте фан ска, Гра ча нич ка, Де чан ска, Бањ-
ска и др) ука зу ју на ве ћин ски срп ски жи ваљ, уз при су ство Ар ба на са, 
Вла ха и дру гих ет нич ких гру па у не знат ном бро ју (Бог да но вић 1986).6 
Успо ном средњeвековне не ма њић ке др жа ве (1204–1455), про стор 
КиМ по ста је по ли тич ки, ру дар ски, ду хов ни и кул тур ни цен тар, као и 
рас кр шће тр го вач ких пу те ва.7 Та ко ђе, на во ди се да је Ко смет XI II–XV 
ве ка би ла нај хо мо ге ни ја област срп ске др жа ве, са све га 2–3% Ар ба на-
са за пад но од Ђа ко ви це (Га ћи но вић 2012). Нај ма ње три од ред ни це се 
ве зу ју за ово раз до бље. Пр ва је сте по мно го че му пре суд на Ко сов ска 
бит ка (1389). Са дру ге стра не, ов де је би ло и се ди ште Ар хи е пи ско пи је 
пећ ке (1346–1457; 1557–1766), док је При зрен био по вре ме на пре сто-

5 Гра ни це ове обла сти се на ла зе у че тво ро у глу Скоп ске ко тли не (југ), Ни ша (се-
вер), Ов чег по ља и Со фи је (ис ток) до Ми тро ви це на за па ду. Не сум њи во Ко со-
во, као јед на од нај ва жни јих це ли на, чи ни део цен трал не обла сти, али ни је ње но 
пра во је згро. На и ме, про стор скоп ско-пре шев ске обла сти тј. Ско пље чи ни се-
ди ште те обла сти (Цви јић 1906).

6 Пре ма Бог да но ви ћу (1986), по сто ја ње ал бан ског ста нов ни штва на овом про сто ру 
је те шко пра ти ти пре Ве ли ких се о ба на ро да. Ет но ге не зу Ал ба на ца као исто риј-
ску чи ње ни цу мо же мо по сма тра ти тек од XI II ве ка. До ла ском на Бал кан, Сло ве ни 
на се ља ва ју реч не до ли не, а пла нин ске про сто ре пре пу шта ју но мад ском ста нов-
ни штву, ме ђу ко ји ма су и пре ци да на шњих Ал ба на ца. Та ко ђе, срп ско-ал бан ске 
од но се ка рак те ри са ла је „сим би о за“ све до XVI ве ка и исла ми за ци је Ар ба на са.

7 О зна ча ју про сто ра све до чи по сто ја ње ру дар ских цен та ра Треп ча, Но во Бр до, 
Ја ње во, али и број них тр го вач ких пра ва ца од ко јих су нај ва жни ји тзв. бо сан-
ски пут (Бо сна–Ра шка–Ма ке до ни ја), и ве за из ме ђу цен трал не Ср би је и Ду кље 
(Цви јић 1921а; Ba ta ko vić 2015).
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ни ца срп ских вла да ра Сте фа на Ду ша на (1331–1355) и Сте фа на Уро ша 
V (1355–1371). Ка ко Цви јић (1902: 195–196), ис ти че: 

„У Ме то хи ји je жи вео нај кул тур ни ји део на шег на ро да, у ко ме су би ле нај-
све жи је успо ме не о срп ској др жа ви; знао je тај на род, као што и да на шњи 
срп ски до се ље ни ци зна ју, да су Ме то хи ја и Ко со во би ли цен три не ма њић-
ске др жа ве, зна ли су за ве ли ке исто риј ске до га ђа је, ко ји су се баш на овом 
зе мљи шту де си ли, гле да ли су гла ву срп ске цр кве, нај ве ће и нај леп ше не ма-
њић ске цр кве не гра ђе ви не, ра зо ре не цар ске и кра љев ске дво ро ве“.8 

Иако се срп ска др жа ва одр жа ла до сре ди не XV ве ка, ве ли ки део 
ста нов ни штва из ју жних обла сти се мо рао се ли ти у мо рав ску Ср би ју, 
Зе ту, Бо сну и Хер це го ви ну, а ма њи део у Аустро у гар ску (Цви јић 1922а). 

СРП СКО-АЛ БАН СКИ ОД НО СИ ПОД ОСМАН СКОМ ВЛА ШЋУ

Осва ја ње Ко со ва и Ме то хи је (1455), и пад Срп ске де спо то ви не 
(1459) озна чио је по че так ви ше ве ков ног роп ства и на си ља од стра-
не Осман ли ја ко је је по тра ја ло све до 1912. го ди не. То ком це ло куп-
не тур ске вла да ви не, по го то ву у XV и XVI ве ку, до ла зи до ма сов ног 
пу сто ше ња те ри то ри је, исе ља ва ња и исла ми за ци је Ср ба. Нај ве ће ми-
гра ци је Ср ба за бе ле же не су то ком аустриј ско-тур ских ра то ва (1690. и 
1730. го ди не), а прет по ста вља се да је услед тур ских и та тар ских на ле-
та пре ко 180.000 љу ди ми гри ра ло на се вер (Bog da no vić 2015). По да ци 
го во ре да је ви ше од 50.000 Ср ба са Ко со ва пре шло у Хаб збур шку мо-
нар хи ју, нај ви ше на да на шњу те ри то ри ју Вој во ди не (Mирковић 2014). 
То ком XVII ве ка Ар ба на си су се до се ља ва ли као ка то ли ци, али убр-
зо пре ла зе у ислам (Ја ње то вић–Се ли нић 2017). На кон ве ли ких се о ба 
они за у зи ма ју тра ди ци о нал но срп ске про сто ре и на раз ли чи те на чи-
не по ку ша ва ју да ис ти сну срп ски на род (Цви јић 1922а). Цви јић ал-
бан ску ми гра ци ју по сма тра као „мир ну и ти ху“, али као кон стан тан 
про цес (Цви јић 1902), чи је тра го ве мо же мо тра жи ти још од кра ја XIV 
ве ка, у на у ци по зна тих ме та на ста зич ких кре та ња.9 Њи хо во до се ља-

8 За Цви ји ћа је нај ва жни ји био исто риј ски зна чај ове обла сти ко ју је сма трао нај-
бо га ти јом оста ци ма ста ре срп ске др жа ве у ју жно сло вен ском де лу Бал ка на. По-
себ но је ис ти цао ма на сти ре (Гра ча ни ца, Бањ ска, Пећ ка па три јар ши ја и Де ча ни), 
При шти ну и Па ун по ље кра ља Ми лу ти на, Maгзит по ље и цр кву Са мо дре жу 
везанe за Ко сов ску бит ку (Стан ко вић 2006). 

9 Тре ба ис та ћи да Цви јић ни је имао не при ја тељ ски став пре ма ал бан ској по пу ла-
ци ји, већ му је као ис тра жи ва чу био ет но ло шки ин те ре сан тан фе но мен да се са 
њи хо вим до се ља ва њем па ра лел но од ви ја про цес исе ља ва ња Сло ве на са по сма-
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ва ње (ме та на ста зис) се ис по ља ва ло кроз че ти ри ми гра ци о не стру је 
(Цви јић 1922б).10 До ла зи до ма сов не ал ба ни за ци је пре о ста лих Ср ба, 
у на ро ду по зна тих као „Ар на у ти“, на ро чи то у Ме то хи ји; са мо при-
хва та њем исла ма, ар ба на шког је зи ка, кул ту ре, оде ва ња и оби ча ја они 
би ва ју за шти ће ни од да љег те ро ра. О то ме је пи сао и Цви јић (1921а: 
177), ука зу ју ћи да „мно ге ар ба на шке по ро ди це зна ју да су пра во слав-
ног, срп ског по ре кла“.11 Као вр стан по зна ва лац под руч ја Ко со ва, Ата-
на си је Уро ше вић (1965; 1987) на во ди да је ко ло ни за ци ја Ар ба на са из 
пла нин ских обла сти Ал ба ни је у ве ћој или ма њој ме ри на ста вље на све 
до сре ди не XIX ве ка. На та кав на чин до шло је до зна чај не про ме не ет-
нич ке и вер ске струк ту ре.

Устан ци Ср ба про тив тур ских вла сти по чет ком XIX ве ка на 
про сто ру тзв. Ста ре Ср би је, а по го то ву КиМ до ве ли су до ја ча ња исла-
ми зи ра них Ал ба на ца.12 По ли тич ке ре фор ме у Осман ском цар ству ути-
ца ле су на пле мен ску анар хи ју пред во ђе ну ал бан ским раз бој ни ци ма 
(ка ча ци), чи ји је циљ би ло очу ва ње по сто је ћих при ви ле ги ја (Ba ta ko vić 
1999). Пре ма Бог да но ви ћу (2015), 50-их и 60-их го ди на XIX ве ка за бе-
ле же ни су ма сов ни зло чи ни над срп ском по пу ла ци јом. Пред сто је ћи 
срп ско-тур ски ра то ви (1876; 1877–1878), до ве ли су до по ра за ал бан-
ских тру па и исе ља ва ња пре ко 30.000 љу ди из Ни шког сан џа ка, чи ме 
је го то во нео па же но из вр ше но на се ља ва ње Ср ба из Ла ба, цен трал ног 
и се вер ног Ко со ва у област То пли це, Ја бла ни це и Пчи ње (Уро ше вић 
1965). Жи вот Ср ба у фор ми ра ном Ко сов ском ви ла је ту (1877–1913), 
дра стич но се по гор шао на кон Бер лин ског кон гре са и фор ми ра ња на-
ци о на ли стич ке При зрен ске ли ге (1878). Њен циљ је био осло ба ђа ње 
од Ото ман ске вла сти и ује ди ње ње свих зе ма ља у ко ји ма жи ве Ал бан-

тра не те ри то ри је (Гр чић 2015).
10 За под руч је КиМ ди рект но се ве зу ју ма ли сор ска стру ја (кре та ње ме шо ви то срп-

ско-ар ба на шког ста нов ни штва са про сто ра Про кле ти ја на КиМ, али и област 
за пад но од Но вог Па за ра) и ду ка ђин ска стру ја (кре та ње ар ба на шког ста нов ни-
штва из обла сти Мир ди та, Лу ри је и Ма ће и до се ља ва ње на про стор КиМ, шар-
пла нин ских жу па и област При зре на) (Цви јић 1922б).

11 Kао Цви ји ћев след бе ник, Јев то Де ди јер је ука зи вао на ве ков ну ет нич ку до ми на-
ци ју Ср ба на про сто ру КиМ, ко ја је зна чај но из ме ње на број ним про це си ма (на-
сил но исе ља ва ње Ср ба, ар ба на ше ње и кул тур на аси ми ла ци ја) (Де ди јер 1912). 

12 Сред ње ве ков на Ста ра Ср би ја је пред ста вља ла нај ва жни ју срп ску зе мљу ко ја је 
услов но об у хва та ла две це ли не: Скоп ску (ју жну) и Ко сов ску (се вер ну) Ста ру 
Ср би ју са Ме то хи јом, При зрен ском ко тли ном и Под го ром. Пред ста вља ла је 
област су че ља ва ња мо рав ско-вар дар ских и ди нар ских Ср ба (Де ди јер 1912). Да-
нас се у окри љу ње них гра ни ца на ла зе вар дар ска Ма ке до ни ја, КиМ и Ра шка 
област (не ка да шњи Но во па зар ски сан џак). 
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ци (Мар ко вић 2006). Упра во, осни ва ње Ли ге је основ на иде ја во ди ља 
про јек та ет нич ки чи сте „Ве ли ке Ал ба ни је“, ко ја се ре а ли зу је и да нас.13 
Из ве шта ји срп ских кон зу ла у При шти ни Лу ке Ми тро ви ћа, То до ра 
Стан ко ви ћа и Бра ни сла ва Ну ши ћа ука зу ју на оп ште бе за ко ње и на си-
ље ко је је на ста вље но и то ком пр ве де це ни је XX ве ка (Вој во дић 2007). 
На во ди се чак да је и Ибар ски Ко ла шин, „об но вље на оаза и тра ди ци-
о нал на скрив ни ца пра во слав них Ср ба“ због ар на ут ске ак тив но сти у 
пот пу но сти би ла од се че на од Ми тро ви це (Ден да–Сто ја но вић 2017). 
Пре ма Ра до ва но ви ћу (2006), у пе ри о ду 1878–1912. го ди не са Ко со ва 
пре ма Ко па о ни ку, Ка ра нов цу, Ра си ни, То пли ци и Ја бла ни ци из бе гло 
је пре ко 150.000 Ср ба, а до се ље но де се ти не хи ља да ра ни је исе ље них 
му ха џи ра. Ти ме су Ср би бал кан ске ра то ве до че ка ли као ма њи на (око 
20% укуп не по пу ла ци је).14

ЖИ ВОТ НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ ОД ВЕ ЛИ КОГ РА ТА ДО ФОР-
МИ РА ЊА СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КЕ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

На кон Бал кан ских ра то ва 1912/13. го ди не, на Лон дон ској ми-
ров ној кон фе рен ци ји (мај 1913. го ди не) утвр ђе не су гра ни це, чи ме 
област Ко со ва при па да Кра ље ви ни Ср би ји, а Ме то хи ја Кра ље ви ни 
Цр ној Го ри (Ba ta ko vić 2008). То ком Пр вог свет ског ра та (1915. го ди-
на)  КиМ су оку пи ра ле аустро-угар ске и бу гар ске сна ге, те Ср би ја по-
но во гу би кон такт са овим про сто ром. На сту па вре ме ал бан ско-бу-
гар ске до ми на ци је пра ће не про го ном ци ви ла и уби ја ње све штен ства 
чи ји тр за ји оп ста ју до сре ди не 1918. го ди не (област Пе ћи) ка да срп ске 
сна ге сла ма ју от пор. Чи та ва те ри то ри ја при па да но во на ста лој Кра ље-
ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1918), a гра ни це по ста вље не на Ми-
ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу 1919/20. го ди не ко нач но су де фи ни-

13 У да на шњим окви ри ма ова тво ре ви на би об у хва та ла те ри то ри је Ал ба ни је, 
КиМ, де ло ве ју жног де ла Цен трал не Ср би је (Бу ја но вац, Пре ше во, део Ра шке 
и То плич ке обла сти), ис точ не и ју жне де ло ве Цр не Го ре (Плав, Ро жа је, Гу си ње, 
укљу чу ју ћи и Под го ри цу, Ул цињ и део оп шти не Бар), за пад не и се вер не де ло ве 
Ма ке до ни је (Те то во, Го сти вар, Ки че во, Де бар, Стру га, Ку ма но во и Ско пље), ју-
жни Епир са Ја њи ном у Грч кој (Бо ро зан 1995).  

14 Про фе сор Ми ло ван Ра до ва но вић је као је дан од нај ве ћих ан тро по ге о гра фа дру-
ге по ло ви не XX ве ка нај бо ље по зна вао про стор КиМ, а по себ но ње го ве ет нич ке 
и де мо граф ске про це се. Об ја вио је ве ћи број мо но граф ских де ла и на уч них ра-
до ва на ту те му, а 90-их го ди на ру ко во дио је про јек том ис тра жи ва ња шар пла-
нин ских жу па (Си ри нић, Го ра, Опо ље, Сред ска).  
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са не Фи рен тин ским про то ко лом из 1926. го ди не (Мир ко вић 2014).15 
Као је дан од уче сни ка про це са, Цви јић је по ка зи вао за до вољ ство што 
Ср би ја на кон ви ше ве ко ва гу би те ри то ри јал ни кон такт са Тур ском. 
Исто вре ме но, он упо зо ра ва да се ју жна гра ни ца мо ра оја ча ти јер она 
шти ти ор га ни зо ва ну др жа ву од на сил них упа да анар хич них ар ба на-
шких пле ме на (Цви јић 1921б).

У по сле рат ним го ди на ма жи вот у Кра ље ви ни СХС, а по том и 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји (1929), на кон ве ко ва на си ља, пру жио је уте ху 
пра во слав ном жи вљу.16 Глав не ак тив но сти на ре ин те гри са ној те ри то-
ри ји огле да ле су се у спро во ђе њу аграр не ре фор ме (уки да ње фе у дал-
них од но са) и про це су ко ло ни за ци је, чи ме би се на кон ду жег вре ме на 
ус по ста ви ла ет нич ка рав но те жа (Бог да но вић 1986).17 О на ру ше ном 
ста њу го во ре по да ци по пи са ста нов ни штва из 1921. го ди не, где је пре-
ма је зич кој при пад но сти би ло при сут но око 289.000 Ал ба на ца (64%). 
Слич не по дат ке на во ди и Ба та ко вић (2008), пре ма ко ме у ет нич ком 
и на ци о нал ном по гле ду Ср би чи не 21% укуп не по пу ла ци је. Сто га, у 
два ци клу са ко ло ни за ци је (1922–1929 и 1933–1938) у скла ду са Уред-
бом (1920), а по том и За ко ном о на се ља ва њу ју жних кра је ва (1931) 
из не плод них и еко ном ски за о ста лих пре де ла до се ље но је око 10.900 
по ро ди ца или 60.000 ко ло ни ста на при бли жно 121.000 хек та ра (15% 
да на шњег КиМ) (Га ће ша 1990). За њи хо ве по тре бе из гра ђе но је око 
330 на се ља. Ве ћи ну не ал бан ских ко ло ни ста чи ни ли су Ср би из Цр не 
Го ре, Хер це го ви не, Ли ке, Дал ма ци је, Ра шке обла сти и Вој во ди не, а у 
ма њем бро ју и Хр ва ти, Сло вен ци, Вла си, Ру си ни, Нем ци и дру ги (Па-
вло вић 2008). По ме ну те ак тив но сти су про ду би ле ме ђу ет нич ке су ко-
бе, а ор га ни за ци ја ка ча ка у тзв. Ко сов ски ко ми тет (1919–1924) до ве ла 
је до на па да на ко ло ни сте, по го то ву у по гра нич ном по ја су и под руч ју 

15  Јо ван Цви јић је као члан ет но граф ско-исто риј ске сек ци је уче ство вао у де фи ни-
са њу гра ни ца но во фор ми ра не др жа ве. Као на уч ник и за го вор ник ју го сло вен ске 
иде је и је дин стве не др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца за ла гао се за ет нич ке прин-
ци пе, али уз ува жа ва ње исто риј ских ар гу ме на та и ге о граф ске при ро де (Ра до је вић 
2015). У том ду ху био је је дан од осни ва ча Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге, удру-
же ња срп ских ин те лек ту а ла ца и по ли ти ча ра у Па ри зу 1918. го ди не. 

16 Те ри то ри јал ном ор га ни за ци јом про стор КиМ је од 1922. го ди не био „ис пар чан“ 
из ме ђу Ра шке, Ко сов ске и Зет ске обла сти (Зве чан ски, Ко сов ски, Ме то хиј ски, 
При зрен ски округ и Ка ча нич ки срез Скоп ског окру га) да би по де лом на ба но-
ви не нај ве ћим де лом при пао Вар дар ској, а ма њим де лом Зет ској и Мо рав ској 
ба но ви ни (1929). 

17 У чи та вом ме ђу рат ном пе ри о ду ула га ни су ве ли ки на по ри у „опо ра вак и осна-
жи ва ње“ про сто ра тзв. Ју жне Ср би је (КиМ и Ма ке до ни ја) као при вред но, са о-
бра ћај но и кул тур но нај за о ста ли јим обла сти ма та да шње др жа ве (Бје ли ца 2006).
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Дре ни це (Па вло вић 2009). Иако је по сто ја ла на ме ра по ве ћа ња уде-
ла срп ског ста нов ни штва кроз про цес ко ло ни за ци је, ре фор ме, али и 
при хват де ла му сли ман ске по пу ла ци је од стра не Тур ске (око 200.000 
љу ди), план ни ка да ни је ре а ли зо ван (Ја ње то вић–Се ли нић 2017).18 
По да ци по пи са из 1931, али и до ку мен ти из 1939. го ди не, ука зу ју на 
кон ти ну и ран по раст бро ја Ср ба и Цр но го ра ца (удео 27–33%), али уз 
исто вре ме ни ап со лут ни по раст ал бан ске по пу ла ци је на 350.000 или 
55% (Bje la jac 2007). Ти ме, по ко зна ко ји пут у исто ри ји, Ср би до че ку ју 
рат ни ви хор Дру гог свет ског ра та као ма њи на. 

При па ја њем ве ћег де ла Ко со ва и це ле Ме то хи је ју на 1941. го-
ди не Ве ли кој Ал ба ни ји, под ита ли јан ским про тек то ра том на ста вљен 
је ве ков ни про је кат. Циљ је био да Ал бан ци по вра те сво је из гу бље-
не при ви ле ги је из тур ског до ба, а да се при том из вр ши и сме на ста-
нов ни штва ма сов ним уби ја њем ко ло ни ста и сла њем ста ро се де ла ца 
у кон цен тра ци о не ло го ре (Ми ло са вље вић 2010). На кон ита ли јан ске 
ка пи ту ла ци је, 1943. го ди не уз по др шку Не мач ке ожи ве ла је дру га 
При зрен ска ли га (Bog da no vić 2015). Под ње ним окри љем фор ми ра на 
је те ро ри стич ка гру па „Цр на ру ка“, а на ци о на ли стич ка ор га ни за ци-
ја „Ба ли ком бе тар“ ор га ни зо ва ла је тзв. ко сов ски пук са уло гом ет-
нич ког чи шће ња КиМ (Га ћи но вић 2008). О њи хо вом успе ху све до чи 
по да так да је у пе ри о ду 1941–1944. го ди не про те ра но из ме ђу 70.000–
100.000 Ср ба, уби је но ви ше де се ти на хи ља да, док је са дру ге стра не 
пре ма про це на ма до се ље но око 70.000 Ал ба на ца (Bje la jac 2007). За-
хва љу ју ћи овим ак тив но сти ма, срп ска за јед ни ца на КиМ за вр ше так 
ра та 1945. го ди не и фор ми ра ње со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је до че ку ју 
у ја ко те шкој си ту а ци ји.

ПО ЛО ЖАЈ КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ  
У КО МУ НИ СТИЧ КОМ ПО РЕТ КУ

Стра те гиј ски, уко ли ко При зрен ска ли га из 1878. го ди не пред-
ста вља иде о ло шку фа зу на стан ка Ве ли ке Ал ба ни је, до тле је ко му ни-
стич ки пе ри од по ста вио те ме ље за та кву тво ре ви ну и иза звао број не 
про бле ме са ко ји ма се да нас су о ча ва мо. Го то во па ра лел но са ан ти ју-

18 Кра јем 20-их и у пр вој по ло ви ни 30-их го ди на Ко сов ски ко ми тет је имао пу-
ну по др шку иле гал не Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је ко ја је зва нич ну власт 
оп ту жи ва ла за „ве ли ко срп ску хе ге мо ни ју“. По зи ва ла је рад нич ку кла су да „све-
срд но по ма же бор бу рас ко ма да ног и угње те ног ал бан ског на ро да за не за ви сну 
и ује ди ње ну Ал ба ни ју” (Бје ли ца 2006: 414). 
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го сло вен ском по бу ном Ал ба на ца на КиМ (крај 1944. и по че так 1945), 
од лу ком На ци о нал ног ко ми те та осло бо ђе ња Ју го сла ви је од 06. мар та 
1945, при вре ме но се за бра њу је по вра так ко ло ни ста „не би ли се из ла-
га ли те шко ћа ма и не по треб ним тро шко ви ма пу та“ (Slu žbe ni list DFJ, br. 
13/1945). Прет по ста вља се да је од лу ком би ло об у хва ће но око 60.000 
љу ди. Ка сни јим За ко ном о ре ви зи ји ко ло ни јал них од но са (ав густ 1945. 
го ди не) до зво љен је по вра так не ко ли ко хи ља да ко ло ни ста (углав ном 
ко му ни ста), док је то ком исте го ди не пре ко 75.000 Ал ба на ца до се ље них 
у пе ри о ду Дру гог свет ског ра та до би ло др жа вљан ство Ср би је (Ba ta ko vić 
1999). Уста вом ФНРЈ из 1946. го ди не, Ју го сла ви ја се ор га ни зу је као фе-
де рал на др жа ва шест ре пу бли ка, као и ауто ном не по кра ји не Вој во ди не 
и ауто ном не Ко сов ско-ме то хиј ске обла сти. Иако је у пе ри о ду до 1948. 
го ди не по сто ја ла иде ја спа ја ња Ко со ва и Ал ба ни је у сед му ре пу бли ку 
она про па да усва ја њем ре зо лу ци је Ин фор мби роа и на ру ша ва њем ју го-
сло вен ско-ал бан ских од но са (Ilić 2007). Пр ви по сле рат ни ре зул та ти по-
пи са (1948), као и по пи си из 1953. и 1961. го ди не, ука зу ју на по ве ћа ње 
уде ла Ср ба и Цр но го ра ца ко ји су чи ни ли око 1/3 ста нов ни штва. То ме 
је до при нео из у зет но ви сок на та ли тет ка ко ме ђу ал бан ском, а у ма њој 
ме ри и ме ђу срп ском по пу ла ци јом, али и по ли ти ка „хер ме тич ки за тво-
ре них гра ни ца“ са Ал ба ни јом до се дам де се тих го ди на, чи ме је зна чај но 
сма њен обим ми гра ци ја (Ари то но вић 2010). 

На дру гој стра ни, уну тар СР Ср би је вр ши се пре кра ја ње гра-
ни ца, где се де ло ви тзв. Ста ре Ср би је и Ибар ског Ко ла ши на (оп шти на 
Ле по са вић) при па ја ју ју жној по кра ји ни (Ra do va no vić 1995).19 У по ли-
тич ком сми слу нај зна чај ни ји је пе ри од 60-их го ди на ка да је до шло до 
сла бље ња са ве зних и ре пу блич ких, а ја ча ња по кра јин ских ор га на, ка-
ко је на ве де но, с ци љем „де цен тра ли за ци је, де би ро кра ти за ци је и при-
вред не ре фор ме“. До но ше њем но вог Уста ва 1963. го ди не, ал бан ска 

19 Ус по ста вља њем ад ми ни стра тив но-по ли тич ке те ри то ри је у гра ни ца ма по кра ји не 
на шле су се и обла сти Го ра, Опо ље, Сред ска, и Ру гов ски крај, за тим Лаб (Ма ло 
Ко со во), Ибар ски Ко ла шин (Зу бин По ток), а по том и кра је ви Гор ња Мо ра ва, Из-
мор ник и Но во брд ска Кри ва Ре ка (Сте пић 1997). Иако део ис тра жи ва ча твр ди 
да је ти ме по бољ ша на си ту а ци ја на КиМ јер су по ме ну те обла сти ве ћин ски на се-
ља ва ли Ср би и дру ги не ал бан ци, су прот но ста нов ни ште за сту па проф. Ра до ва-
но вић. Пре ма ње го вом ми шље њу, из ла зак из при род них гра ни ца и упли та ње у 
про сто ре ју жне и цен трал не Ср би је, имао је за циљ уво ђе ње ал бан ске по пу ла ци је 
у тра ди ци о нал не срп ске про сто ре, где је не ма или где је у не знат ном бро ју (Ra do-
va no vić 1995; 1998a). O прет ход но на ве де ним це ли на ма ви ше за па жа ња су из не ли 
број ни ан тро по ге о гра фи, ет но ло зи, лин гви сти, исто ри ча ри умет но сти (Ата на си-
је Уро ше вић, Ми ли сав Лу то вац, Ми лен ко Фи ли по вић, Ко сов ка Ри стић, Мир ко 
Бу ку ми рић, Све то зар Сти јо вић, Јо ван Три фу но ски и дру ги).  
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за јед ни ца до би ја ста тус на род но сти. Исто вре ме но се вр ше ад ми ни-
стра тив не про ме не (уки да ње сре зо ва), а ова те ри то ри ја до би ја ста тус 
по кра ји не, из чи јег на зи ва је то ком 1969. го ди не из ба че на Ме то хи ја 
(Pe tro vić–Ste fa no vić 2010). Ова квом ис хо ду прет хо ди ла је сме на Алек-
сан дра Ран ко ви ћа са че ла Упра ве др жав не без бед но сти (1966), ко ји је 
пре ма ми шље њу Ал ба на ца био за штит ник срп ских ин те ре са у ју жној 
по кра ји ни (Da ska lov ski 1999). До дат на по др шка бу ду ћим се па ра ти-
стич ким те жња ма ал бан ских на ци о на ли ста пру же на је то ком ма сов-
них про те ста кра јем но вем бра 1968. го ди не (Ви ло тић 2006). 

У пр вој по ло ви ни се дам де се тих го ди на Ал бан ци су на све на-
чи не по ку ша ва ли да ука жу на сво ју не за вид ну по зи ци ју у окви ру СР 
Ср би је. Ис ти ца ли су ло шу еко ном ску си ту а ци ју, иако је за Ко смет из-
два ја но око 30% ре пу блич ког бу џе та, као и ми ли јар де до ла ра вред не 
по зај ми це ко је су пла ћа ли фе де рал ни ор га ни. Тим пу тем је при вре да 
овог не раз ви је ног под руч ја по диг ну та на ви ши ни во, иако још увек 
ни је био до стиг нут аде ква тан сте пен раз во ја.20 Та ко ђе, огром на сред-
ства су из два ја на за обра зов ни, кул тур ни и здрав стве ни сек тор. За-
до вољ ству Ал ба на ца ни је до при не ло ни до но ше ње но вог уста ва 1974. 
го ди не, ко јим по кра ји не до би ја ју зна чај ни ју ауто но ми ју, по ста ју ћи 
кон сти ту тив ни еле мен ти фе де ра ци је (Bel lamy 2000). 

Без об зи ра на до би ја ње број них по вла сти ца, као и ру ко во де ћих 
ме ста на свим ни во и ма вла сти, не за до вољ ство Ал ба на ца је кул ми ни-
ра ло смр ћу Јо си па Бро за Ти та и из би ја њем на сил них де мон стра ци ја у 
мар ту 1981. го ди не, уз по ру ке „Ко со во ре пу бли ка“, „Ми смо Ал бан ци, 
не Ју го сло ве ни“ (Об ра до вић 2017). Иако је из ве стан број ин те лек ту а-
ла ца из Ср би је ука зи вао „на фи зич ки, по ли тич ки, прав ни и кул тур ни 
ге но цид“, по ли тич ки кру го ви су иг но ри са ли си ту а ци ју (Pa vlo vić 2010). 

О не за вид ном по ло жа ју срп ске ма њи не го во ри по да так да је у 
раз до бљу 1951–1990. го ди не Ко смет на пу сти ло 150.000 Ср ба, Цр но го-
ра ца и дру гих не ал ба на ца. На ту по ра жа ва ју ћу чи ње ни цу ука за ли су и 
по пи си из 1981. и 1991. го ди не (ал бан ска за јед ни ца је од би ла да уче ству-
је). По пи сом из 1981. је за бе ле жен нај ве ћи број Ал ба на ца у по сле рат-
ном пе ри о ду (> 1,2 ми ли о на). Са дру ге стра не, број Ср ба је кон стант но 
опа дао – у 1981. го ди ни је жи ве ло 210.000, док су пре ма по пи су из 1991. 

20 По кра ји ну је, са ре ла тив но ви со ким ап со лут ним еко ном ским по ка за те љи ма 
(фи зич ким оби мом про из вод ње), исто вре ме но пра тио ни зак ни во ин ве сти ци ја 
по гла ви ста нов ни ка. Раз ло ге ви ше де це ниј ске стаг на ци је тре ба тра жи ти у ви со-
ком при род ном при ра шта ју ал бан ске по пу ла ци је и оп штој нео р га ни зо ва но сти. 
Сто пе де мо граф ских ин ве сти ци ја пре ва зи ла зи ле су сто пе еко ном ске ин ве сти-
ци ја (Ра до ва но вић 1998б). 
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го ди не Ср би чи ни ли све га 10% по пу ла ци је по кра ји не. Иако се на во-
ди ло да су еко ном ски раз ло зи би ли пре суд ни, нај ве ћи део ми гра ци ја 
је био ет нич ки мо ти ви сан. У пре ко 80% слу ча је ва би ли су за сту пље ни 
раз ли чи ти об ли ци ди рект не, ин сти ту ци о нал не и иде о ло шке дис кри-
ми на ци је (Бла го је вић 2007). Осим ми гра ци о не ком по нен те, зна чај но је 
на по ме ну ти и ви ше де це ниј ски по зи ти ван и из у зет но ви сок при род ни 
при ра штај ме ђу Ал бан ци ма на КиМ. Исти на, за раз ли ку од остат ка зе-
мље где је не га ти ван при род ни при ра штај Ср ба за бе ле жен кра јем 80-их 
(Вој во ди на), а то ком 90-их и остат ку, до тле је ма ло број но ста нов ни-
штво на Ко сме ту бе ле жи ло по зи ти ван при ра штај. На кра ју, тре ба ре ћи 
да је и у не по вољ ним окол но сти ма срп ска ма њи на у по кра ји ни би ла 
но си лац це ло куп ног при род ног при ра шта ја у Ср би ји.21

РАС ТУ ЋИ НА ЦИ О НА ЛИ ЗАМ И  
УТИ ЦАЈ МЕ ЂУ НА РОД НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ НА РЕ ША ВА ЊЕ  

КО СОВ СКО МЕ ТО ХИЈ СКОГ ПИ ТА ЊА

До ла ском Сло бо да на Ми ло ше ви ћа на власт 1987. го ди не ко-
сов ски про цес ула зи у но ву фа зу. Иако на след ник ју го сло вен ске иде је, 
са сво јим ста во ви ма убр зо је пре ра стао у на ци о нал ног ли де ра Ср ба. 
Та кву ре пу та ци ју је сте као већ 1989. го ди не гу ше њем по бу не Ал ба-
на ца и из ме на ма Уста ва из 1974. го ди не, чи ме је ума ње на ауто но ми ја 
по кра ји на, а уве ћа но при су ство срп ске др жа ве. Ве ли ку уло гу је та ко ђе 
имао и ње гов го вор на Га зи ме ста ну, на про сла ви шест ве ко ва Ко сов-
ског бо ја, и из ја ва „опет смо у бит ка ма, и пред бит ка ма“, што је у де це-
ни ја ма ка сни је по ве зи ва но са рат ним на ме ра ма и ства ра њем „Ве ли ке 
Ср би је“ (Ba ta ko vić 2017). 

Рас па дом СФРЈ и ра то ви ма на ње ном про сто ру си ту а ци ја се 
до дат но ком пли ко ва ла. Уста вом но во фор ми ра не Са ве зне Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је (1992) са јед не стра не учвр шће на је по зи ци ја Ср би је у АП 
Ко со во и Ме то хи ја, а са дру ге стра не тен зи је су ра сле, и кул ми ни ра ле 
су ору жа ним су ко бом 1998/99. го ди не. У пе ри о ду до 1995. го ди не и 

21 Ра до ва но вић (1998а), го во ре ћи о ста њу срп ског ет но са, по ре ди со ци ја ли стич ки 
пе ри од са вре ме ном тур ске вла да ви не. Де мо граф ском екс пло зи јом ал бан ске по-
пу ла ци је 50-их и 60-их го ди на уз из ра же ну ими гра ци ју, са јед не стра не, и знат но 
сма ње ну ре про дук ци ју и еми гра ци ју Ср ба (1961–1981) са дру ге стра не, до шло 
је до круп них ет но на ци о нал них про ме на. Та квом по ли ти ком у пот пу но сти су 
по ни ште ни по ку ша ји ко ло ни за ци је из ме ђу два ра та, што аутор озна ча ва као 
де мо граф ску ка та сто фу. Он уво ди по јам „ет но ци да“ ука зу ју ћи на кон ти ну и тет 
ал ба ни за ци је и де ср би за ци је КиМ.  
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до но ше ња Деј тон ског ми ров ног спо ра зу ма спро во ђе на је „кон ти ну и-
ра на и не на сил на“ по бу на ко сов ских Ал ба на ца. Под вођ ством Ибра-
хи ма Ру го ве, ли де ра Де мо крат ског са ве за Ко со ва, до нет је Устав тзв. 
Ре пу бли ке Ко со во (Ка ча нич ки устав), а по том спро ве ден иле гал ни 
ре фе рен дум о се це си о ни зму и из бо ри пред став ни ка у пар ла ме нен ту 
Ре пу бли ке Ко со во (1991/92) (Га ра бе дјан 2007). Исто вре ме но, на по зив 
ал бан ских ли де ра вр ши се ма сов ни бој кот зва нич них ор га на вла сти 
и фор ми ра ње па ра лел них ин сти ту ци ја уз ин тер на ци о на ли за ци ју ко-
смет ског пи та ња то ком 1992–1993. го ди не (Ilić 2007). 

На кон Деј то на ра сте по др шка екс тре ми зму ко ја се огле да у 
пре ко 60 ет нич ки мо ти ви са них уби ста ва и те ро ри стич ких на па да у 
пе ри о ду 1995–1998. го ди не (Ba ta ko vić 2015). То ком 1998. фор ми ра на 
је тзв. Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва (ОВК), ге рил ска ор га ни за ци ја 
ко ја је спро во ди ла те ро ри стич ке ак ци је ши ром Ко сме та, што је усло-
ви ло су коб са вој ним и по ли циј ским сна га ма Ср би је (Gu zi na 2005). 
O кон ти ну и те ту ве ли ко ал бан ске по ли ти ке иде у при лог и до но ше ње 
„Плат фор ме за ре ша ва ње ал бан ског на ци о нал ног пи та ња“ од стра не 
Ака де ми је на у ка у Ти ра ни ок то бра 1998. го ди не (Здрав ко вић 2014). 
На кон ни за ин ци де на та (слу чај „Ја ша ри“, 1998. и „Ра чак“, 1999) и из-
ве шта ја ко ји су твр ди ли да пре ко 230.000 ко сов ских Ал ба на ца из бе-
гло под при ти ском срп ских сна га без бед но сти, Са вет без бед но сти УН 
до но си низ ре зо лу ци ја (бр. 1160; 1199; 1203) ко је алар ми ра ју на „ло шу 
ху ма ни тар ну си ту а ци ју“. Као по сле ди ца не у спе лих пре го во ра Кон-
такт гру пе са пред став ни ци ма Ср ба и Ал ба на ца у Рам бу јеу (фе бру-
ар–март), чла ни це НА ТО-а без од лу ке Са ве та без бед но сти за по чи њу 
на пад на Ју го сла ви ју 24. мар та 1999. го ди не (Gre en wo od 1999). Пре ма 
по да ци ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја не по сред но и то ком бом бар-
до ва ња са те ри то ри је Ко сме та про те ра но је око 850.000 Ал ба на ца, а 
уби је но 12.000, ме ђу ко ји ма и 2.000 Ср ба (HRW 2001). 

Пот пи си ва њем Ку ма нов ског спо ра зу ма и при хва та њам Ре-
зо лу ци је 1244 СБ УН (09–10. јун) од стра не СР Ју го сла ви је на кон 78 
да на су ко ба, по кра ји на до би ја уло гу вој но-ци вил ног про тек то ра та уз 
пот пу но уки да ње вла сти Ср би је на овом про сто ру. У пе ри о ду тран зи-
ци је вла сти де си ли су број ни зло чи ни ОВК, пљач ке, узур па ци ја имо-
ви не, ру ше ње и па ље ње ма на сти ра, цр ка ва и гро ба ља. Прет по ста вља 
се да је та да не ста ло и кид на по ва но 1.500 не ал бан ских жр та ва (Ђо кић 
2015). Сви на ве де ни до га ђа ји су до ве ли до нај ве ћег ин тер ног ра се ља-
ва ња пре ко 287.000 ли ца (80% Ср ба) (Вла да РС 2017). За ни мљи во, век 
ра ни је и Цви јић (1902: 95–96) ука зу ју ћи на анар хи ју и жи вот не до сто-
јан чо ве ка, по себ но у Ме то хи ји, ка же: 
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„Ово су ва ро ши под оруж јем. Сва је чар ши ја на о ру жа на мар тин ка ма и ре-
вол ве ри ма и због ма лих по во да се уз бу не и од мах по те че крв. Хри шћан ско 
ста нов ни штво је без си гур но сти и ика квих пра ва. Ар ба на си уби ја ју и нов-
ча но уце њу ју имућ ни је Ср бе, све што им тре ба узи ма ју из њи хо вих ду ћа на, 
а не пла ћа ју. Де ша ва се чак да их ис те ра ју са има ња и ку ће, а по том се на ста-
не. Власт ни је у ста њу то ме ста ти на пут“.

Да нас, го то во 20 го ди на од рат ног су ко ба, по да ци су по ра жа ва-
ју ћи. Број Ср ба је све ден на ми ни мум, чи не ћи све га 5–7% по пу ла ци је 
по кра ји не. Исто вре ме но, у ужој Ср би ји и Вој во ди ни еви ден ти ра но је 
око 70.000 ли ца у по тре би, док се 430 осо ба и да ље на ла зи у ко лек тив-
ним цен три ма, нај ви ше на КиМ (КИРС 2018). Са дру ге стра не, за вр-
шет ком бом бар до ва ња ре а ли зо ван је по вра так око 800.000 из бе глих 
Ал ба на ца. Та ко ђе по сто ји и чи ње ни ца да се њи хов број знат но уве ћао 
у про те клом пе ри о ду, али те шко је по ве ро ва ти да је до сти гао 1,7 ми-
ли о на, ко ли ко су при вре ме не ин сти ту ци је по пи са ле 2011. го ди не (не-
по у здан по пис, масовнa eмиграцијa и пад на та ли те та). 

СА ВРЕ МЕ НИ ИЗА ЗО ВИ КО СМЕТ СКОГ ПРО БЛЕ МА22

Иако су мно ги ве ро ва ли да ће по вла че њем Ми ло ше ви ћа и до-
ла ском де мо крат ских сна га ста ње срп ске за јед ни це би ти знат но по-
бољ ша но, пра ви про гром се де сио 17/18. мар та 2004. го ди не. У при-
су ству ме ђу на род не за јед ни це (УН МИК и КФОР), за ма ње од 48 ча-
со ва у су ко би ма са екс тре ми сти ма стра да ло је 20 љу ди, ра ње но ви ше 
сто ти на, док је за па ље но 800 до мо ва из ко јих је про те ра но око 4.000 
љу ди. Та ко ђе, уни ште но је 35 хра мо ва и спо ме ни ка од ко јих су мно-
ги би ли под за шти том (укуп но 150 од 1999. го ди не). Овом ак ци јом 
нај ви ше су стра да ле ен кла ве по врат ни ка ју жно од Ибра док је се вер 
Ко сме та успе шно од бра њен (Batt 2005). О те шко ћа ма на шег на ро да и 
не мо гућ но сти за шти те пи сао је и нај ве ћи срп ски ге о граф. Ње го ве ре-
чи за бе ле же не око 1900. го ди не као да су се по но ви ле по чет ком XXI 
ве ка, али у мно го су ро ви јем об ли ку.

22 Зна чај КиМ мо же мо по сма тра ти у нај ма ње три кон тек ста: исто риј ски (се ди ште 
срп ске кул ту ре и ду хов но сти), еко ном ски (ре сурс на осно ва вред на ми ли јар де до-
ла ра) и мо жда нај ва жни ји, ге о стра те шки по ло жај. Сте пић (1997) по кра ји ну до жи-
вља ва као ге о по ли тич ку и де мо граф ску ма кро твр ђа ву, оиви че ну „бе де ми ма“ ко ју 
чи не пла нин ски вен ци, док број ни пре во ји и кли су ре пред ста вља ју „ка пи је или 
про ла зе“. Исто вре ме но, мно ги по ли ти ко ло зи ре ли ги је ис ти чу уло гу овог про сто ра 
у фи зич ком по ве зи ва њу свих те ри то ри ја на ста ње них ве ћин ском му сли ман ском 
по пу ла ци јом од Тур ске до Бо сне и Хер це го ви не (тзв. зе ле на тран свер за ла). 
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„Упр кос про ти вље њу тур ског кај ма ка на, ре шио сам се да пре ко Мо кре го ре 
по ђем у Пећ (Ipek) на цр но гор ској гра ни ци. Прат ња ко ја ме је до сад стал-
но пра ти ла на свим мо јим пу то ва њи ма, и ко ја се са сто ја ла од мо га га ва за 
и јед ног жан дар ма, по пе ла се са да на 10 до 12 ору жа них љу ди. И по ред ове 
на о ру жа не си ле, про ла зио сам, то ком це лог пу то ва ња, кроз те шке не при-
ли ке. Ни је био ре дак слу чај да је стра жа оста ја ла буд на це лу ноћ или да смо 
мо ра ли не ко не мир но ме сто хит но да на пу сти мо“ (Цви јић 1965: 69–70).  

У усло ви ма по гор ша не уну тра шње по ли тич ке си ту а ци је (из ла-
зак Цр не Го ре из др жав не за јед ни це 2006. год.) и уз све срд ну по др шку 
ме ђу на род ног фак то ра (САД и ве ћи део ЕУ) ста во ви ма При шти не от-
по че ли су Беч ки пре го во ри 2007. го ди не. Иако је Бе о град ис ти цао пред-
ло ге по пут „ви ше од ауто но ми је, ма ње од не за ви сно сти“, али и дру ге 
уступ ке, су прот на стра на ни јед но ре ше ње ни је при хва та ла. Из ла ском 
Ср би је из про це са, уз по др шку стра них мен то ра, 17. фе бру а ра 2008. 
При шти на до но си „Де кла ра ци ју о не за ви сно сти“ и про гла ша ва тзв. др-
жа ву Ко со во (Wel ler 2008; Ba ta ko vić 2017). У тој по след њој фа зи ко сов-
ског ци клу са на те ри то ри ји Евро пе Ал бан ци пр ви пут у исто ри ји до би-
ја ју „сво ју ет нич ки чи сту др жа ву и дру штво“. Исто вре ме но, срп ска по-
зи ци ја је по гор ша на са ве то дав ном од лу ком Ме ђу на род ног су да прав де 
у Ха гу (2010) да „не за ви сност Ко со ва не кр ши прин ци пе ме ђу на род-
ног пра ва“ (Ob ra do vić-Woc hnik–Woc hnik 2012). Го то во не про ми шље но 
зва нич ни пред став ни ци Ср би је из ме шта ју ак тив но сти из Ује ди ње них 
на ци ја и при хва та ју до ла зак ци вил не ми си је ЕУЛЕКС на те ри то ри ју ју-
жне по кра ји не. Иако је дан од глав них за го вор ни ка не за ви сно сти Ко со-
ва, Европ ска уни ја пре у зи ма при мат у де фи ни са њу „ко нач ног ре ше ња“. 
У том кон тек сту, од мар та 2011. за по чи њу тех нич ки раз го во ри Бе о гра-
да и при вре ме них ин сти ту ци ја При шти не. Усво јен је чи тав низ до ку ме-
на та, чи ме се те жи ло рас те ре ће њу од но са и олак ша ва њу сва ко днев ног 
жи во та у пост кон фликт ном пе ри о ду.23 У пи та њу су би ле ак тив но сти у 
окви ру прет при ступ них пре го во ра са ЕУ (по гла вље 35). 

Про ме ном вла сти, кра јем 2012. го ди не за по чи ње но ва фа за, 
ко јом се ин тен зи ви ра по ли тич ки ди ја лог обе стра не пот пи си ва њем 
„Спо ра зу ма о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са“ (19. 
април 2013. го ди не). У скла ду са истим по стиг нут је до го вор о дру гим 
пи та њи ма (енер ге ти ка и те ле ко му ни ка ци је) то ком 2015. и 2016. го-
ди не. Са дру ге стра не, пред ви ђе но осни ва ње „За јед ни це срп ских оп-

23 Пот пи са ни су до ку мен ти о сло бо ди кре та ња, по ли ци ји, пра во су ђу и ма тич ним 
књи га ма, ца рин ском пе ча ту и ка та стар ској еви ден ци ји, при зна њу ви со ко школ-
ских ди пло ма, ин те гри са ном упра вља њу пре ла зи ма и ре ги о нал ном пред ста-
вља њу (Вла да РС 2017). 
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шти на“, ни по сле пет го ди на ни је от по че ло (Đu ka no vić 2013).24У ме ђу-
вре ме ну, кра јем ок то бра 2017. го ди не за по чео је и уну тра шњи ди ја лог 
о КиМ на ко ме су мо гу ћа ре ше ња из не ли пред став ни ци на уч ног сек-
то ра, др жав них ин сти ту ци ја, при вре де и не вла ди них ор га ни за ци ја. 
Ве ћи на уче сни ка се за ла же за ста тус quo и очу ва ње за мр зну тог кон-
флик та. Ипак, сви се сла жу да тре ба са ра ђи ва ти, а по себ но на еко ном-
ском пла ну у обла сти при вред не са рад ње. 

Ме ђу тим, и по ред свих на по ра нео п ход но је по ста ви ти су-
штин ско пи та ње. Ка ко да нас жи ве Ср би у ју жној по кра ји ни? Не ће мо 
по гре ши ти уко ли ко ка же мо у пот пу но сти ег зи стен ци јал но угро же но. 
Без основ них људ ских пра ва, изо ло ва но, срп ска за јед ни ца оп ста је у 
не ми ло сти си ле. Мо жда упра во ре чи Цви ји ћа у го во ру одр жа ном у 
„Ко лу срп ских се ста ра“ 1907. го ди не нај бо ље то илу стру ју. 

„Ни је дан део срп ског на ро да ни је та ко бес пра ван и по ти штен као 
онај у Ме то хи ји, око Пе ћи, Де ча на и Ђа ко ви це, из ло жен пот пу ној анар хи ји 
и ди вља штву Ар ба на са...Уочи јед ног ве ли ког пра зни ка гле дао сам тај свет 
ис ку пљен око Све те Па три јар ши је, из над Пе ћи, го ло рук, за пла шен, ар ба-
на шким зу лу ми ма по не ки пре стра вљен. На њи ма се ја сно ви ди да је мо-
ли тва не са мо уте ха, не го и на да и про грам, кад чо век не ма дру ге уте хе и 
дру ге на де. Они се мо ле за сво је спа се ње, и то је упра во глав на са др жи на 
мо ли тве“ (Цви јић 1921а: 56). 

ЗА КЉУ ЧАК

Под руч је Ко со ва и Ме то хи је ка рак те ри ше тур бу лент на по ли-
тич ка си ту а ци ја ко ја је при сут на ве ко ви ма. Не за до вољ ство се ис по-
ља ва ло у ви ду ти хих и мир них по бу на ко је су вре ме ном пре ра сле у 
ору жа не су ко бе. До бар стра те шки по ло жај и при род на бо гат сва чи не 
овај про стор по жељ ним за жи вот, не са мо Ср ба, већ и дру гих ет нич-
ких гру па. Кроз исто ри ју се на раз ли чи те на чи не при ла зи ло про бле му 
очу ва ња срп ске за јед ни це и ре ша ва њу срп ско-ал бан ских од но са: про-
це си ма ко ло ни за ци је, под сти ца њем при вред ног раз во ја кроз еко ном-
ске ре фор ме, устав ним про ме на ма 1963. и 1974. го ди не. Ме ђу тим, ни 
јед на од ових ак тив но сти ни је уро ди ла пло дом јер су тен зи је по ста ја-
ле све ве ће то ком осам де се тих го ди на, да би кул ми ни ра ле ору жа ним 

24 Ова асо ци ја ци ја би тре ба ла да об у хва ти ло кал не са мо у пра ве на се ље не ве ћин-
ским срп ским ста нов ни штвом (Се вер на Ми тро ви ца, Зу бин По ток, Ле по са вић 
и Зве чан) на се вер ном, као и Гра ча ни цу, Кло кот, Пар теш, Ра ни луг, Но во Бр до и 
Штрп це  на цен трал ном и ју жном Ко сме ту. Има ла би од ре ђен сте пен ауто но ми-
је, а ње не над ле жно сти би би ле де фи ни са не Ста ту том.
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су ко би ма то ком 1997/98. и НА ТО агре си јом у мар ту на ред не го ди не. 
Јед но стра но про гла ше ње тзв. др жа ве Ко со во до дат но је осла би ло уло-
гу др жа ве Ср би је у ју жној ауто ном ној по кра ји ни. Као ре зул тат но-
во на ста ле си ту а ци је до дат но је по гор шан без бед но сни и еко ном ски 
по ло жај пре о ста лих Ср ба, а по себ но у ен кла ва ма на ју гу КиМ. 

Ана ли зи ра ју ћи тре нут ни ста тус по кра ји не и мо гућ но сти Ср-
би је, мо же се пра вом ре ћи да је да на шња си ту а ци ја го то во исто вет на 
оној из Цви ји ће вог вре ме на. Иако смо ма ла бал кан ска др жа ва на сред 
европ ског дру ма, ни је исти на да мо ра мо пред ве ћи ма нео прав да но 
по пу шта ти. О на шем про бле му мо ра мо оба ве шта ва ти нај ши ре мње-
ње јер “чо век не слу ти ко ли ко се ти ме мо же учи ни ти“, го во рио је Цви-
јић (1921а: 68). Сто га, у све тлу тур бу лент них ме ђу на род них од но са, 
али и до ма ћих при ли ка, мо ра мо пам ти ти ре чи ве ли ког ге о гра фа о па-
три о ти зму. „Стал но се мо ра ју ста вља ти на ци о нал ни ин те ре си ис пред 
ин те ре са про ла зних гру па и по је ди на ца, па ма ко они би ли“. Мо ра ју се 
из бе га ва ти ме ђу соб на тр ве ња, јер је рад „за це ли ну“ нај ви ше на ци о-
нал но осе ћа ње (Цви јић 1921а: 67). До дат но, ис та као је да на ци о нал на 
осе ћа ња не сме ју да пре ђу у шо ви ни зам, од но сно мр жњу пре ма дру-
гим на ро ди ма и пре у ве ли ча ње соп стве не вред но сти. Ипак, иако је го-
во рио о бес кру пу ло зно сти ин те ре са ве ли ких си ла, ис ти цао је да Ср би 
сво је на ци о нал не ци ље ве мо гу оства ри ти са мо ако их ускла де са на-
ме ра ма не ког ве ћег са ве зни ка (Ра до је вић 2015). Са мо кроз је дин ство 
мо же мо за шти ти ти наш иден ти тет и кључ не ин те ре се. На да мо се да 
ће се ан тро по ге о граф ске осо бе но сти про шло сти ко ри сти ти за ре ша-
ва ње са да шњих и бу ду ћих ме ђу на ци о нал них и по ли тич ких од но са, 
а по себ но на осе тљи вим под руч ји ма као што је ко сов ско-ме то хиј ско 
пи та ње. Јер, ка ко Стан ко вић (2006: 57) ис ти че, „По ру ше не и по па ље-
не цр кве, оскр на вље на гро бља, мно го уби је них и про те ра них, део су 
исто ри је чи је по у ке из про шло сти ни смо на у чи ли“.
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THE ACTUALITY OF CVIJIC’S RESEARCH IN THE CONTEXT OF SERBIAN-AL-
BANIAN RELATIONS IN KOSOVO AND METOHIJA

SUMMARY

The area of Kosovo and Metohija has always attracted researchers, including a 
prominent geographer Јovan Cvijić. This was due to its strategic position, physical-ge-
ographical features, but also because of the dynamic ethnographic processes. Populated 
by Slavic tribes from the earliest times, the greatest rise was experienced in the medieval 
Nemanjić state. After the fall of the Serbian state under Ottoman rule, a large number of 
Serbs moved to the north, while the Arbanasi (Albanians) occupied this area. Impover-
ished by the Balkan and the First World War, Kosovo and Metohija became a part of the 
first Yugoslav state. The first half of the 20th century was marked by increase in the share 
of the Albanian population, with the planned immigration of Serbs through colonization 
processes in the late 1920s and 1930s. After the Second World War and the formation of 
the SFRY, the Serbian national question was ignored and pushed into the background. 
The breakup of the federal-state has led to the culmination of Albanian nationalism in 
K&M, which soon has grown into an armed conflict. With the NATO involvement and 
the bombing of the FR Yugoslavia, and support of the Albanians, one of the greatest ethnic 
cleansings in the contemporary history was carried out. Today, ten years after the unilat-
eral declaration of Kosovo’s independence, the key issues of protecting national interests 
and improving the living conditions of the Serbian community in the southern province 
have been negotiated.

Key words: Jovan Cvijić, the chronology of events, Serbian-Albanian relations, 
ethnographic processes, migrations, Kosovo and Metohija
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