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би ло до ста тур ци за ма. Опе вао је бор
бе за ослобођење срп ских гра до ва, 
уче сни ке на бој ном по љу и пр го ва ра
че са не ве ро ват ном тач но шћу, јер су 
чи ње ни це ко је је из нео да нас на уч но 
по твр ђе не. 

У це ли ни гле да но, ово дво је
зич но из да ње Исто ри је Сла ве ноСр
ба  од из у зет не је ва жно сти не са мо 
за ис тра жи ва че (исто ри ча ре, лин гви
сте, ет но ло ге): оно пру жа мо гућ ност 
вишеслојне ко му ни ка ци је и са ши
ром чи та лач ком пу бли ком.

Гор да на Бла го је вић    

РЕ ЛИ ГИ ЈА И ИДЕН ТИ ТЕТ НА КО СО ВУ
Ger Dejzings, Religija i identitet na Kosovu,

Biblioteka XX vek, Beograd, 2005.

Ова књи га углед ног хо ланд
ског кул тур ног ан тро по ло га Ге ра Деј
зинг са, про фе со ра на Уни вер зи тет
ском ко ле џу у Лон до ну (UCL), пред
ста вља вр ло зна ча јан до при нос на уч
ној ана ли зи укуп них ет норе ли гиј
ских од но са на Ко со ву и Ме то хи ји до 
ја ну а ра 1999, с освр том на мно ге исто
риј ске до га ђа је, ко ји су, по ње го вом 
ми шље њу, има ли зна ча јан ути цај на 
об ли ко ва ње мул ти кул тур ног иден ти
те та ове тру сне бал кан ске ре ги је. 
Аутор је по ку шао да оспо ри уоби ча је
ну ак си о мат ску те о риј ску пре ми су 
да су ра то ви у бив шој Ју го сла ви ји (а 
по себ но на Ко сме ту), по сле сло ма 
гло бал ног ко му ни стич ког по рет ка, 
из би ли као по сле ди ца древ них и не
по мир љи вих ани мо зи те та из ме ђу ја
сно пре по зна тљи вих и оме ђе них ет
нич ких гру па. Он ис ти че да је про
блем мно го ком плек сни ји, до ка зу ју
ћи да ет норе ли гиј ски иден ти те ти 
ни су не ки ја сно про фи ли са ни кул
тур ноисто риј ски ен ти те ти не го, на
про тив, вр ло флу ид не и ла бил не ка те
го ри је, на ко је по себ но ути чу до ми
нант ни по ли тич ки, еко ном ски, со ци
јал ни и де мо граф ски чи ни о ци у да
том исто риј ском тре нут ку. У пе ри о

ди ма по ли тич ких про ме на љу ди мо гу 
про ме ни ти свој иден ти тет или – те
мље ни је – из но ва фор му ли са ти на чи
не на ко је ства ра ју гру пе и по и сто ве
ћу ју се с дру ги ма. У том кон тек сту, 
ни ко сов ски про блем се не мо же са
гле да ва ти кроз уоби ча је ну ди хо то ми
ју, срп скоалбанскo, не го је по треб но 
при ме ни ти је дан ши ри при ступ, ко ји 
на тач ни ји на чин од сли ка ва сву ша
ро ли кост ко сов скоме то хиј ског мо за
и ка и свих ње го вих про бел ма. Про фе
сор Деј зингс је по себ но ана ли зи рао 
ко ле бљи вост из ве сних ет нич ких гру
па (ко смет ски Ци га ни, Егип ћа ни од
но сно Ашка ли је, сло вен ски му сли ма
ни – Бо шња ци, Ар на у та ши) у по гле
ду де фи ни са ња свог на ци о нал новер
ског иден ти те та, на гла ша ва ју ћи да је 
та колебљивост ва зда би ла усло вље
на ак ту ел ним по ли тич ким кре та њи
ма; за тим суд би ну ма њин ских, пре те
жно изо ло ва них ет нич ких гру па 
(нпр. Хр ва ти из Лет ни це и Ја ње ва), 
ме ђу вер ске од но се уну тар ал бан ске 
по пу ла ци је и у ве зи с тим, су ко бе из
ме ђу бо сан ске уле ме и ал бан ских дер
ви шких ре до ва на Ко сме ту, као и при
ме ре тра ди ци о нал ног хо до ча шћа му
сли ман ских вер ни ка на хри шћан ска 
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све ти ли шта (нпр. до ла зак му сли ман
ских ци га на у Гра ча ни цу или дер ви
ша у Острог). Ме ђу тим, по себ ну па
жњу при вал ачи ауто ро ва ана ли за ре
ли гиј ског иден ти те та и на ци о на ли
зма код Ал ба на ца (по крет На и ма 
Фра ше ри ја – Ћербелаја) и Ср ба (ан
тро по ло шка ге не за ко сов ског ми та). 
На гла ша ва ју ћи не ве ро ват не слич но
сти из ме ђу ал бан ског ми та о Кер бе
ли и срп ског ми та о ко сов ском бо ју, 
Деј зингс по ку ша ва да по ну ди те о риј
ско уте ме ље ње на стан ка мо дер не ал
бан ске и срп ске на ци о нал не иде је. 
Иако по ку ша ва да оста не на дис тан
ци и да са чу ва не у трал ност у по гле ду 
из во ђе ња за кљу ча ка, мо же се уочи ти 
од ре ђе на нео бјек тив ност ауто ра, и 
на ро чи то ње го во раз у ме ва ње на кло
ности за ве ћи ну ал бан ских по ли тич
ких те жњи и аспи ра ци ја. По себ ну па
жњу при вла чи ауто ро во по вр шно и 
зло на мер но ту ма че ње ко сов ског ми
та ко ји се, пре ма ње го вом ми шље њу, 
сво ди на не ко ли ко кључ них од ред ни
ца: 1) Бог тра жи од кне за Ла за ра да 
иза бе ре зе маљ ско или не бе ско цар
ство; Ла за рев из бор не бе ског цар ства 
ства ра на ро чи ту ве зу из ме ђу Бо га и 
срп ског на ро да, 2) Ср би ни су обич на 
на ци ја не го „иза брани“ на род, чи ја је 
суд би на од ре ђе на за ве том да том Бо
гу, 3) по што су иза брни на род, Ср би 
не сме ју ни кад до ве сти у сум њу сво је 
до сто јан ство и прин ци пе за рад зе
маљ ске до би ти, 4) Ср би мо ра ју пр ко
си ти не при ја те љи ма и ни кад се не 
сме ју пре да ти, ма кар по раз био не из
бе жан, 5) све то зах те ва лич не жр тве: 
Ср би мо ра ју би ти спрем ни да умру 
за те прин ци пе, 6) не из бе жна по сле
ди ца тог из бо ра је су по раз и стра да
ње, али они су кључ ни еле мент срп
ског иден ти те та – са мо се кроз стра
да ње мо же по сти ћи мо рал но са вр
шен ство, 7) то је суд би на ма ле на ци је 
ка ква је срп ска, окру же не моћ ним не
при ја те љи ма и цар стви ма, али у то ме 
се са сто ји ње на ве ли чи на, и 8) Бог ће 

за стра да ња на гра ди ти Ср бе, цар ство 
ко је је не кад из гу бље но по но во ће ус
кр сну ти, а ра чу ни с му сли ман ским 
не при ја те љем би ће из рав на ни. Као 
што се ви ди, реч је о тен ден ци о зном 
и ис кри вље ном ту ма че њу те мељ ног 
ет нокул ту ро ло шког ми та код Ср ба, 
с очи глед ном на ме ром да се он пред
ста ви као узроч ник тра ге ди је и мно
гих зло чи на ко ји су по го ди ли под руч
је бив ше Ју го сла ви је по сле па да Бер
лин ског зи да. Си гур но да нај ве ћу те
жи ну има ше ста од ред ни ца пре ма ко
јој Ср би за пра во и не мо гу да жи ве 
без ра то ва и стра да ња, јер су ови фе
но ме ни кон сти ту тив ни еле мент срп
ског на ци о нал ног иден ти те та. Дру
гим ре чи ма, ко сов ски мит сво ди Ср
бе на три бал ни ен ти тет ко јем ни зло
чи ни, као на чин жи во та, ни су стра
ни. Ова кав на чин раз ми шља ња не 
пред ста вља ни ка кву но вост. Он је 
већ го ди на ма при су тан у за пад ној на
уч ној ли те ра ту ри и пу бли ци сти ци 
(нпр. Mic hael Sells, The brid ge be trayed. 
Re li gion and ge no ci de in Bo snia, Ber kli, 
Uni ver sity of Ca li for nia, Press). Мно ги 
на уч ни ци и но ви на ри ва зда су по ку
ша ва ли да зло чи не ко је су у по след
њим ра то ви ма по чи ни ли поједини 
Ср би об ја сне не ким ка рак те ри стич
ним исто риј ским до га ђа ји ма и ми то
ви ма, у ко је спа да и ко сов ски за вет 
кне за Ла за ра и Ми ло ша Оби ли ћа. Та
ква ин те лек ту ал на ко ло те чи на до би
ла је фак тич ки по ло жај те о риј ског 
ак си о ма ко ји се за пра во и не мо же до
во ди ти у пи та ње. А исти на је мно го 
дру га чи ја. Ко сов ски за вет пред ста
вља чуд но ва ти спој нај ви ших хри
шћан ских вред но сти ко ји је до био 
мит ски ка рак тер у на род ној књи жев
но сти, по сле гу бит ка до ма ћег др жав
ног окви ра и ви ше ве ков не тур ске 
оку па ци је ко ја је сру ши ла го то во све 
те ко ви не срп ске сред њо ве ков не др
жа ве. Ко сов ски за вет је од у век био 
уре зан у ко лек тив но пам ће ње Ср ба 
као исто риј ска по у ка и из вор на дах
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ну ћа. Мо дер ни кул тур ни обра зац Ср
би је, ко ји је био из гра ђи ван од Пр вог 
устан ка 1804. до Пр вог свет ског ра та 
1918. године имао је из вор ства ра лач
ког на дах ну ћа у ко сов ском ми ту. У 
том сми слу, он ни ка да ни је био де
струк тив на иде о ло шка пре ми са, не
го на про тив, по зи тив на вред ност ко
ја је ин спи ри са ла Ср бе да оства ре 
сво ју по ли тич ку и кул тур ну еман ци
па ци ју у то ко ви ма европ ских вред но
сти и на чи на жи во та. Тра ге ди ја ко ја 
се до го ди ла на Бал ка ну то ком по след
њих ра то ва не мо же има ти ни ка кве 
ве зе са ко сов ским ми том. Мо же се са
мо го во ри ти о ма ни пу ла ци ји и зло у
по тре би те срп ске ду хов не све ти ње, 
иза ко је се че сто крио пу ки праг ма ти
зам и бор ба за власт. Но, то ни је екс
клу зив ни срп ске фе но мен. Сва ки 
мит је под ло жан зло у по тре ба ма, чак 
и на За па ду, где по сто је ду бо ко уса ђе
не ин сти ту ци је па рал мен тар не де мо
кра ти је и гра ђан ског дру штва (што и 

аутор при зна је). Али по и сто ве ћи ва
ти ко сов ски мит са уби лач ком иде о
ло ги јом је ви ше не го зло на мер но. Си
гур но је да се иза та квог про ми шља
ња кри ју кон крет ни по ли тич ки ци ље
ви, јер аутор на са мом за вр шет ку 
књи ге на во ди ка ко је Ре пу бли ка Срп
ска цар ство ко сов ског ду ха. По ру ка 
је ја сна: ако је срп ски ен ти тет у Бо
сни и Хер це го ви ни на стао вар вар
ским и ге но цид ним рад ња ма, он да је 
ег зи стен ци ја та квог прав нопо ли тич
ког окви ра прав но нео др жи ва; или 
дру гим ре чи ма: Ре пу бли ка Срп ска 
мо ра да не ста не.  

Без об зи ра на ова кве круп не 
не до стат ке, књи гу Ге ра Деј зинг са 
тре ба про чи та ти. Она са др жи мно
ге ко ри сне чи ње ни це и ана ли зе ко је 
се мо гу ис ко ри сти ти у разумевању и 
ре ша ва њу тог из ра зи то те шког и не
за хвал ног пи та ња по ло жа ја Ко со ва 
и Ме то хи је у бал кан ским окви ри ма. 
У том сми слу, аутор овог при ка за је 
искре но пре по ру чу је.

Мирослав Свирчевић

THE OT HER SELF. SEL FHOOD AND SO CI ETY 
IN MO DERN GRE EK FIC TION

Di mi tris Tsi o vas, The Ot her Self. Sel fhood and So ci ety in Mo dern Gre ek Fic tion, 
Le xing ton Bo oks, Ox ford, 2003, 1–289.

Ди ми трис Тзи о вас, про фе сор 
нео хе лен ске књи жев но сти на Уни
вер зи те ту у Бир мин ге ну, по све тио 
је ову књи гу сту ди ја ма грчкe про зе, 
„Пе пе љу ги“ грч ке књи жев но сти. 
Грч ки пе сни ци, на ро чи то до бит ни
ци Но бе ло ве на гра де, при вла чи ли 
су ви ше па жње ка ко чи та ла ца та ко 
и исто ри ча ра књи жев но сти. Грч ка 
про за, по себ но ро ма ни, по сма тра ни 
су ви ше као исто риј ска или би о граф
ска оства ре ња, а рет ко у ши рем књи

жев ном или дру штве ном кон тек сту. 
Иако Тзи о вас не пре тен ду је да пру
жи це ло куп ни пре глед раз во ја грч ког 
ро ма на, оби ље по да та ка ко је на во ди, 
са гле да ва ју ћи их кроз од нос ту ма
че ња у раз ли чи тим вре ме ни ма или 
шко ла ма, пред ста вља ју по у здан осло
нац за раз у ме ва ње осо бе но сти ге не зе 
но во грч ке про зе. Ода бра ни ро ма ни 
ко је Тзи о вас у овој књи зи ту ма чи 
пред ста вља ју, у не ку ру ку, пре лом не 
тач ке у раз во ју грч ког би о граф ског 




