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У ра ду се, при ме ном ме то де кван ти та тив не и ква ли та тив не ана ли зе
и ин тер пре та ци је те ка у зал не ме то де, раз ма тра са вре ме на ко сов ско ме -
то хиј ска хо до ни ми ја. Оп шта за па жа ња илу стру ју се де лом ак ту ел не ур -
ба но ни ми је Ко сов ске Ми тро ви це. Ана ли зом ал ба но је зич ке хо до ни ми је у
ју жном и срп ско је зич ке хо до ни ми је у се вер ном де лу гра да са гле да ва ју
се раз ли ке на ни воу кул тур них и дру штве них при о ри те та жи те ља с јед не
и дру ге стра не Ибра, на чин и сте пен по ти ра ња ста рог и ус по ста вља ња
но вог иден ти те та гра да, уло га и зна чај хо до ни ма у об ли ко ва њу кул ту ре
се ћа ња, јав ног ми шље ња и вред но сног си сте ма дру штва. Утвр ђу је се
да ал ба но је зич ке, као и срп ско је зич ке хо до ни ме ка рак те ри шу они ме мо -
ра тив ног ти па, да у окви ру ал ба но је зич ких ме мо ра ти ва при мар но ме сто
за у зи ма ју име на уче сни ка по бу на и ра то ва, док ме ђу срп ским ме мо ра -
ти ви ма то ме сто при па да љу ди ма из обла сти кул ту ре, да, иако ви ше -
стру ко ма њи у од но су на ал ба но је зич ки, срп ско је зич ки кор пус хо до ни ма
од ли ку је до не кле ве ћа мо тив ска ра зно вр сност, као и да је ак ту ел на по -
ли ти за ци ја да ле ко из ра же ни ја у ал ба но је зич кој не го ли срп ско је зич кој
хо до ни ми ји.

Кључ не ре чи: ур ба но ним, хо до ним, иден ти тет про сто ра, иден ти -
фи ка ци ја, кул ту ра се ћа ња.

Пред мет овог ра да је но ми на ци о на спе ци фич ност са вре ме не хо -
до ни ми је на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је, пред ста вље не на ре пре -
зен та тив ном узор ку по де ље ног гра да Ко сов ске Ми тро ви це. Циљ

* hvostanskazemlja@gmail.com

ISSN 0350-185x, LXXII, св. 1–2 (2016)
UDK: 81´27:81´373.2(497.115)

316.75:81´26(497.115)
COBISS.SR-ID: 224843532
DOI: 10.2298/JFI1602139R

Примљено: 14. јануара 2016.
Прихваћено: 28. јануара 2016.

Оригинални научни рад



ис тра жи ва ња је да се утвр ди мо тив ска за сно ва ност хо до ни ма и,
сход но то ме, њи хов зна чај, као ви дљи вих и фре квент них вер бал них
по ка за те ља исто риј ских, кул тур них и по ли тич ких осло на ца дру штва
те њи хо ва уло га у об ли ко ва њу иден ти те та про сто ра, ко лек тив ног
иден ти те та, кул ту ре се ћа ња и вред но сне ори јен та ци је ста нов ни штва.
Ем пи риј ску под ло гу ис тра жи ва ња чи ни кор пус срп ско је зич ких хо -
до ни ма у се вер ном и ал ба но је зич ких хо до ни ма у ју жном де лу гра да.
Ис тра жи ва ње се за сни ва на сле де ћим две ма хи по те за ма: 1) хо до -
ни ми ја, као ви дљив од раз зва нич не је зич ке по ли ти ке, има зна тан
удео у (пре)об ли ко ва њу ко лек тив ног иден ти те та, иден ти те та про -
сто ра и про стор не иден ти фи ка ци је ста нов ни штва; 2) хо до ни ми, по -
ред оста лог, има ју зна чај ну уло гу у ста би ли за ци ји кул ту ре се ћа ња,
фор ми ра њу јав ног ми шље ња и вред но сног си сте ма дру штва.

1. Син таг ме по пут со ци јал ни про стор, кул тур ни про стор, је -
зич ки про стор, са крал ни / про фа ни про стор, свој / ту ђи про стор
и др. ука зу ју на уза јам ну ве зу чо ве ка и про сто ра, ко ја је мно го ви -
ше од пу ке фи зич ке ве зе. „Тра ди ци ја твр ди да ме ста где жи ве ови
или они на ро ди има, осим фи зич ке, и ме та фи зич ку ди мен зи ју (…)
Као што се чо век са сто ји од те ла, ду ше и ду ха, та ко и зе мље, кон -
ти нен ти, ре ке, мо ра, пла ни не има ју сво ју скри ве ну, тај ну, ми стич ну
ди мен зи ју, чи ја је струк ту ра срод на ду шев ним и ду хов ним све то -
ви ма љу ди“ (ДУ ГИН 2008: 5).1 На гла ша ва ју ћи суп стан ци јал ну ми -
стич ност оно га што се да нас, след стве но људ ском его и зму, име ну је
као „жи вот на сре ди на“, Г. ГА ЧЕВ (2011: 40)2 кон ста ту је: „При ро да је
текст, све ти текст за ве та ко ји је да ти На род по зван да про чи та, по -
шту је, раз у ме и ре а ли зу је на сво јој зе мљи то ком исто ри је.“

Ако се и од мак не мо од про ми шља ња у до ме ну са крал не ге о гра -
фи је, све јед но, не мо же мо по бе ћи од чи ње ни це да нас на ту по себ -
ну ве зу сва ко днев но под се ћа је зик чи ји је од нос са про сто ром са мо
„део про бле ма ти ке од но са из ме ђу чо ве ка и про сто ра“ (PI PER 2001: 11).
У ци ти ра ној књи зи Је зик и про стор П. Пи пер упу ћу је на ауто ре З. Г.
Гу на је ва, А. Ф. Гиљ фер дин га и Ј. Об ра до ви ћа, ко ји су по о дав но за -
сту па ли те зу о ути ца ју жи вот ног про сто ра на са му струк ту ру је зи ка
(PI PER 2001: 9–11). При се ти ће мо се та ко ђе да је Жан Жак Ру со у свом
Огле ду о по ре клу је зи ка (у по гла вљу „Ка ко се му зи ка де ге не ри са ла“)
не дво сми сле но твр дио да по вољ ни, од но сно не по вољ ни ге о граф -
ско-кли мат ски усло ви од лу чу ју ће ути чу на фор ми ра ње фи зич ке и
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2 Ге ор гий Га чев, Мен та ль но сти на ро дов ми ра, Мо сква: ЭК СМО, 2008.



ка рак тер но-пси хо ло шке ком плек си је на рода, што се ма ни фе сту је и
у њи хо вом је зи ку (RU SO 2001: 117–118).3 Тај ути цај је дво сме ран,
јер и на род, сход но сво јим фи зич ким и ду хов ним по тре ба ма, про -
ши ру је и пре о бли ку је про стор. Уко ли ко се фи зич ке и кул тур не тран -
сфор ма ци је од ре ђе ног про сто ра од ви ја ју спон та но и по сте пе но, оне
га не ће учи ни ти не ким дру гим про сто ром, као што ни сти ца ње но -
вих са зна ња, ста во ва и по на ша ња то ком раз во ја је дин ке од ње не
чи ни не ког дру гог чо ве ка (уко ли ко, раз у ме се, он не за же ли да бу де
дру ги, што је да нас по себ но „мо дер но“).

Про из ла зи да је иден ти тет про сто ра, та ман као и иден ти тет је -
дин ке или ет но са, ди на ми чан и са др жај но сло је вит фе но мен. Ње го ва
су шти на ни је у при ро ди са др жа ја (ко ји је нај че шће ре зул тат раз ли -
чи тих кул тур них на сла га и про жи ма ња), већ у це ло ви то сти, ин те -
гри са но сти тог са др жа ја, фор ми ра ног око, не сум њи во при сут ног,
непромeнљивог је згра „од пам ти ве ка“, за хва љу ју ћи ко јем, упр кос
про ме на ма, пре по зна је мо је дин ку, ет нос (в. РЕ ЉИЋ 2014: 109), па и
град. Ак це нат је сва ка ко на гла го лу пре по зна ва ти, јер „Iden ti tet svo ju
dru štve nu funk ci ju ne mo že is pu ni ti ta ko što će po je di nac slo ži ti sli ku o
se bi i na met nu ti je dru gim čla no vi ma dru štva. On po sta je de lo tvo ran tek
ka da ti dru gi stek nu pred sta vu o po je din cu u ko joj se i on sam pre po zna -
je“ (MA JER 2009: 22–23).4 „Mno gi znan stve ni ci ko ji se ba ve pro u ča va -
njem iden ti te ta sma tra ju da po sto je tri osnov na tvor be na ele men ta ko ja
for mi ra ju ko lek tiv ni iden ti tet: 1) svi jest o za jed nič kom pro sto ru, 2) svi -
jest o za jed nič koj po vi je sti i 3) svi jest o za jed nič koj kul tu ri. Pro stor se
pri tom iz dva ja kao je dan od naj va žni jih, ako ne i ključ ni ele ment u tom
pro ce su…“ (CR LJEN KO 2008: 69). Као што чо век свој кул тур ни, је -
зич ки, про фе си о нал ни и др. иден ти тет фор ми ра пр вен стве но на
про сто ру на ко јем нај ду же жи ви, та ко и про стор сво ју иден ти тет ску
ма пу фор ми ра за хва љу ју ћи ет но су ко ји је сво јим жи во том (кул тур -
ном, по ли тич ком и ду хов ном ори јен та ци јом) ути снуо у ње му оно је -
згро вла сти тог иден ти те та као пре по зна тљив траг у про сто ру. „Poj -
mo vi pro sto ra i vre me na ko lek tiv nog pam će nja su s ko mu ni ka cij skim
ob li ci ma od go va ra ju će gru pe u jed noj ži vot noj sve zi ko ja je afek tiv no i
vri jed no sno is pu nje na. One se ja vlja ju kao do mo vi na i ži vot na po vi jest,
pu na smi sla i zna če nja za ci lje ve gru pe i sli ku ko ju ona stva ra o se bi“
(AS SMANN 2005: 46).5
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3 Слич не те зе да нас при до би ја ју но ви за мах и сми сао (в. ГА ЧЕВ 2011: 67–73).
4 Tho mas Meyer, Die Identität Euro pas, Frank furt am Main, 2009.
5 Jan As smann, Das kul tu rel le Gedächtnis, München, 2002.



Шта се де ша ва ка да, сти ца јем исто риј ских окол но сти, на од ре -
ђе ни про стор, ка кав је слу чај Ко со во и Ме то хи ја, при спе но ва ет -
нич ка гру па ци ја па, уме сто да вла сти тим кул тур ним до при но сом
при до да слој у по сто је ћем про стор ном па лимп се сту, за же ли да га
по ни шти и ус по ста ви му са свим но ви иден ти тет? Као што по сто је
исто риј ски и по ли тич ки је зи ци (в. ПИ ПЕР 2010: 205–213), та ко и
иден ти фи ка ци је са од ре ђе ним про сто ром би ва ју исто риј ске и по -
ли тич ке. У оба слу ча ја, пр во (исто риј ско) плод је исто риј ских чи ње -
ни ца, а дру го (по ли тич ко) ре зул тат пре кра ја ња исто ри је, сва ко ја ке
ма ни пу ла ци је и кра ђе. Ка ко то из гле да са је зи ком (бо сан ским, цр -
но гор ским и сл.), до бро је по зна то, а о по ли тич ки пре зен то ва ном
иден ти те ту про сто ра и на вод ном вла сти том уде лу у фор ми ра њу та -
квог иден ти те та, опет по нај бо ље све до чи је зик. До вољ но је по гле -
да ти ле пе зу име на кра ље ва, ца ре ва и дру гих исто риј ских лич но сти
те ан тич ких и рим ских са крал них ло ка ли те та ко ји су да нас у функ -
ци ји ур ба но ни ма, а ко ји тре ба да по твр де то бо жњу вај ка да шњу
аутох то ност Ал ба на ца на тлу Ко со ва и Ме то хи је.

Ме ђу ур ба но ни ми ма и ви ко ни ми ма у срп ским сре ди на ма на Ко -
со ву и Ме то хи ји не ма оних ко ји нас вра ћа ју у рим ско до ба, не за то
што из о ста је свест о зна ча ју на при мер Ул пи ја не (ка сни је Ју сти ни -
ја не Се кун де), по го то во као епи скоп ског сре ди шта, већ сто га што се
фор ми ра ње срп ске иде је ве зу је пр вен стве но за до ба Не ма њи ћа, иде -
је ко ју нај кон крет ни је по твр ђу је Ла за ре во опре де ље ње за цар ство
не бе ско. Са гла сно та квом из бо ру, „фе но мен Ко со ва на ла зи се у сре -
ди шту иден ти тет ског са мо о дре ђе ња и фу ту ри стич ко-ес ха то ло шке
за пи та но сти срп ског ет нич ког би ћа, ка ко не ка да та ко и са да“ (ТО ДО -
РО ВИЋ 2010: 365). Ко со во је – пи ше у на став ку И. То до ро вић – ме -
сто ини ци ја ци је а „од ла зак на Ко со во је тра ди циј ским зна чењ ским
ко до ви ма осми шљен као сре ди шње ини ци ја циј ско хо до ча шће, од -
ла зак у све ту зе мљу, чи ме се исто вре ме но оства ру је и са кра ли за ци -
ја це ло куп ног, ка ко ин ди ви ду ал ног та ко и ко лек тив ног жи вље ња“
(ТО ДО РО ВИЋ 2010: 366). С об зи ром на то, ко ри шће ње про стор них
ме та фо ра по пут све та срп ска зе мља, не бе ско цар ство и сл. у „гра -
ђан ском“ и „ан ти рат ном“ дис кур су за жи го са ње иде о ло шких не ис -
то ми шље ни ка (ĐE RIĆ 2004: 142) ни нај ма ње не ути че на са крал ни
ка рак тер ко смет ског про сто ра, тим пре што га као та кав (све ти про -
стор) пре по зна ју мно ги и из ван срп ског ет но са.6 Та ко би би ло све
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6 Упра во то по твр ђу је чи њен ица да на при чест о Ви дов да ну из да ле ког Санкт
Пе тер бур га и дру гих гра до ва Ру си је при сти жу у Гра ча ни цу це ле по ро ди це, као и
по је дин ци из дру гих зе ма ља.



кад би из срп ског је зи ка не тра гом иш че зле по ме ну те ме та фо ре и
кад би по след њи ко смет ски храм био пре тво рен у ру ше ви ну, јер, „у
ка ме ну об на вља на, у ду ху пре о сми шља на, трај на по све ће ност над -
жи вља ва про мен љи ва по све ће ња и њи хо ве ру шев не ма те ри ја ли за -
ци је; ве за на за од ре ђе не тач ке у про сто ру, она зра чи из њих као не -
пре су шна енер ги ја, ко ја са мо ме ња свој вид, али не мо же не ста ти“
(ЛО МА 2002: 11).

По ку ша ји да се уни шти то је згро иден ти те та ко смет ског про -
сто ра тра ју сто ле ћи ма а од луч ност да се тај про стор иден ти тет ски
„ис пра зни“ и на кнад но му се кон стру и ше не ки но ви иден ти тет, по
ме ри и же љи ис кљу чи во ал бан ског ет но са, за по чи ње 1999. го ди не
по до ла ску тзв. ме ђу на род них сна га. У при су ству пред став ни ка
„ци ви ли зо ва ног све та“, оног све та чи ји нам се стан дар ди ну де као
спа со но сни, исто вре ме но је уни шта ва на сред њо ве ков на цр кве на ба -
шти на те ка сни је ар хи тек тон ско и пи са но на сле ђе, за ти ра на срп ска
гро бља, а срп ски на род и ње гов је зик про го њен7 из гра до ва и се ла
Ко сме та. Кон ста та ци је о исто вет но сти „ме мо ри јал них ин тер вен ци ја“
у При шти ни од стра не два ју упра вљач ких си сте ма – Ми ло ше ви ће -
вог и оног на кон НА ТО агре си је (ко ји се нео сно ва но по и сто ве ћу ју),
те „об ја шње ње“ мо ти ва ру ше ња Ву ко вог и Ње го ше вог спо ме ни ка,
јер „при штин ски Ал бан ци ове објек те ни су до жи вља ва ли као спо -
ме ни ке кул ту ре већ по ли тич ке сим бо ле“ (РА ДО ВИЋ 2012: 144), ре -
зул тат су по вр шних уви да у оно што се ствар но зби ва ло у При шти -
ни. При шти на под ал бан ском вла шћу је упра во при мер „пот пу не
ре кон фи гу ра ци је град ског тек ста (…), ка да до ла зи до све оп се жне
про ме не еле ме на та град ског тек ста и си сте мат ског и све о бу хват ног
ин ста ли ра ња но вих вред но сти у зна чењ ску ма пу гра да“ (РА ДО ВИЋ

2012: 118), при че му су си сте мат ски уни шта ва ни не са мо „по ли тич -
ки сим бо ли“ већ све што би под се ћа ло на до та да шње при су ство око
40.000 Ср ба у гра ду.

2. На зи ви град ских и се о ских ули ца, бу ле ва ра, тр го ва (хо до ни -
ми),8 по слов них обје ка та (ер го ур бо ни ми), са крал них обје ка та и ло -
ка ли те та (екле зи о ни ми) и др., об је ди ње ни за јед нич ким на зи ви ма
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7 За прог на ни ке са Ко со ва и Ме то хи је у зва нич ним ак ти ма ко ри сти се прав -
ни еуфе ми зам „при нуд но ра се ље на ли ца“, ко ји им пли ци ра да у соп стве ној др жа -
ви то бо же ни ко не мо же би ти прог на ник.

8 На зи ви тр го ва се где кад раз ма тра ју и под по себ ним на зи вом – аго ро ни ми.
С дру ге стра не, по је ди ни ауто ри (нпр. MA RA SO VIĆ-ALU JE VIĆ I VUČ KO VIĆ 2008: 184)
под тер ми ном хо до ним под ра зу ме ва ју град ске и се о ске квар то ве, док њи хо ве по -
је ди нач не об јек те под во де под тер мин хи по до ним.



ур ба но ни ми и ви ко ни ми,9 пред ста вља ју оно ма стич ко под руч је ко је
по сред ством „сим во ли за ции де й стви те ль но сти, окру жа ю щ ей че ло ве -
ка“ (МЕ ЗЕН КО 2011: 388) пре зен ту је при мар не ко до ве кул ту ре дру штва
у да том вре ме ну (в. та ко ђе ДО РО ФЕ ЕН КО 2014: 179–188). Бу ду ћи да,
ско ро по пра ви лу, пред ста вља објект ин тер вен ци је вла да ју ће иде о -
ло ги је, под руч је хо до ни ми је је и нај по дло жни је из ме на ма.

Да ље ће у ра ду па жња би ти усме ре на на хо до ни ме у се вер ном
и ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це с ци љем да се по ка жу мо ти ви
и прин ци пи име но ва ња на ве де них град ских обје ка та, као зна чај ног
сег мен та кул тур но-исто риј ске ори јен та ци је жи те ља с јед не и дру -
ге стра не Ибра. Као кор пус за ана ли зу по слу жи ли су нам оп штин -
ски и по штан ски по пи си адре са те на зи ви ули ца, бу ле ва ра и тр го ва
упи са ни на град ским ма па ма.10 На улич ним та бла ма у ју жном де лу
гра да уоби ча јен је пу ни на зив ули це, при че му је са мо нео ба ве зни
део ис пи сан тро је зич но (Rru ga Uli ca Stre et UÇK).11 На ма ло број ним
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9 Текст у јав ном про сто ру све че шће се од ре ђу је и као је зич ки пеј заж, а тер -
мин ур ба но ни ми ја за ме њу је тер ми ном је зич ки град ски пеј заж (в. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ-
ПРАВ ДИЋ 2015: 40).

10 Ко ри шће на ма па ко ју су са чи ни ле вла сти ал бан ске оп шти не пру жи ла нам
је, из ме ђу оста лог, до дат ни увид у ни по да шта ва ње срп ског је зи ка. Ули це се вер -
ног де ла гра да на по ме ну тој ма пи са мо су у че ти ри слу ча ја, осим ал бан ским,
озна че не и пра вил ним ћи ри лич ним пи смом, део ули ца при ка зан је ал бан ском и
срп ско хр ват ском ла ти ни цом, док је нај ве ћи број при ка зан са мо на ал бан ском је -
зи ку, на при мер: Vëllezërit Qol la ko viq (Бра ће Чо ла ко ви ћ), Dërvarit (Др вар ска),
Boshnjakëve (Бо шњач ка), Du ka Bo jo viq (Вој во де Бо јо ви ћа), Mes ha Sel li mo viq (Ме -
ше Се ли мо ви ћа), Kozarës (Ко зар ска), Pe ran do ri Dus han (Ца ра Ду ша на) итд. Хо до -
ни ми ја ју жно од Ибра на ис тој ма пи пред ста вље на је са мо на ал бан ском је зи ку.
На ма пи је та ко ђе ви дљи во да мост на Ибру пред ста вља гра нич ник не ка да шњег
при род ног про ду жет ка ули це, те Бу ле вар кра љи це Те у те (Bu le var di Mbetëresha
Teutë) не том иза мо ста пре ла зи у Ули цу кра ља Пе тра Пр вог, а Ули ца Би сли ма Бај -
го ре (Bi slim Baj go ra), ко ја пре ла зи пре ко ју жног мо ста на Ибру, „успе ва“ де лом да
се про би је кроз Бо шњач ку ма ха лу (у ко јој, по ред дру гих, жи ви и ал бан ско ста нов -
ни штво), и по том се про ду жа ва под име ном Кња за Ми ло ша. Срп ска ма па,чи ји су
ауто ри Сте фан Па трић и То ми ца Ва кић, об у хва та са мо се вер ни део гра да. Хо до -
ни ми ја на овој ма пи пред ста вље на је са мо срп ско хр ват ском ла ти ни цом, иако су
на оп штин ском сај ту се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це за сту пље на оба пи сма.
Ма да се не би мо гло ре ћи да је да та ма па не па жљи во ра ђе на, на њој се уоча ва ју
и спо ра дич не не пре ци зно сти, нпр. Ули ца сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа обе ле же на је
не пот пу ним на зи вом – Јан ка Ву ко ти ћа, а Ко зар ска ули ца ( мо гу ће је и под ути -
ца јем ал бан ске хо до ни ми је) – Ко за ра.

11 Иако не спа дам у стра шљив це, при зна јем да се при оби ла ску ју жног де ла
гра да ни сам осе ћа ла ни при јат но ни си гур но (су прот но мо гу ус твр ди ти са мо они
спрем ни да ла ска ју ко сов ској „др жав но сти“), па ни је ис кљу че но да су ми про ма -
кле и дру га чи је озна че не ули це.



улич ним та бла ма у се вер ном де лу гра да сре ћу се или пу ни на зи ви
(Ули ца Су тје ска) или, ре ђе, с из о ста вље ним под ра зу ме ва ним де лом
(Та на ска Ра ји ћа), ис пи са ни са мо срп ском ћи ри ли цом. Ауто ри ма из -
ве шта ја о спро во ђе њу тзв. ко сов ског За ко на о упо тре би је зи ка, ко -
је пу бли ку је ОЕБС и не ке не вла ди не ор га ни за ци је, као и по је ди ним
струч ња ци ма ко ји се ба ве ур ба но ни ми јом и ви ко ни ми јом са аспек та
ма њин ских пра ва на ло кал ном ни воу, овај по да так до бро до ђе ка ко
би сво ју кри тич ку оштри цу под јед на ко усме ри ли на обе стра не. Њи -
хо ви за кључ ци те ме ље се на ста ву да 1) Ср би на Ко со ву и Ме то хи ји
без из у зет ка тре ба да при зна ју са мо про кла мо ва ну др жав ност по кра -
ји не, па ти ме и За кон о упо тре би је зи ка те ква зи др жа ве (јер су са ми
они, тј. ауто ри по ме ну тих из ве шта ја и струч них ра до ва то већ учи ни -
ли) и 2) по ми ре се са чи ње ни цом да су, с из у зет ком де ла Ко сов ске
Ми тро ви це, из гна ни из свих ур ба них и ве ћег де ла се о ских сре ди на,
па да и оно ма ло пре о ста лог про сто ра учи не мул ти је зич ким на на -
чин ка ко су то за ми сли ли про мо те ри ко сов ске не за ви сно сти.

Ана ли зом ур ба но ни ма12 до шло се, из ме ђу оста лог, до за кључ -
ка да „Вну три го род ские на зва ния как осо бый фраг мент язы ко вой
кар ти ны ми ра пред ста вля ют со бой спо соб язы ко во го во пло щ е ния
раз лич ных ку ль тур ных ко дов“ (МЕ ЗЕН КО 2011: 388). На осно ву ана -
ли зе и кла си фи ка ци је ур ба но ни ма ни за ауто ра уста но вље но је да се
у ур ба но ни ми ји сло вен ских зе ма ља ре а ли зу ју тзв. то по морф ни, ан -
тро по морф ни, фи зич ко-ге о граф ски, флор ни, емо ци о нал но-ка рак те ро -
ло шки, про сто рни, со ци јал но-иде о ло шки ко до ви кул ту ре (МЕ ЗЕН КО

2011: 389). Хо до ни ме, као са став ни део ур ба но ни ми је, Е. Ста сељ ко
(СТА СЕ ЛЬ КО 2013) нај пре кла си фи ку је на се ман тич ке (ко ји са др же
ин фор ма ци ју о име но ва ном објек ту) и се ми о тич ке (ко ји пру жа ју
по дат ке о дру штву). У окви ру пр вих аутор из два ја ори јен ти шу ће, у
чи јој је осно ви не ка гра ђе ви на или при род ни обје кат, уну тар или
из ван гра да, и гру пу ка рак те ри шу ћих са раз ли чи тим мо ти ви ма име -
но ва ња – исто ри ја ули це, фи зич ко-ге о граф ске од ли ке, ло ка ци ја
(цен тар или пе ри фе ри ја), стра не све та, об лик и ду жи на ули це, ка -
рак те ри стич ни објек ти у ње ној бли зи ни, на се ље ни пунк то ви и др.
Се ми о тич ки пак ходо ни ми, сход но кла си фи ка ци ји овог ауто ра, мо гу
би ти де мон стра тив ног и ме мо ра тив ног ти па. Пр ви ука зу ју на ва жне
да ту ме, по кре те, исто риј ске ис хо де, као тач ке дру штве не ори јен та -
ци је док дру ги пред ста вља ју на зи ве „у част“ по је ди на ца или гру па
на раз ли чи тим по љи ма де лат но сти.
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12 Та ко ђе и ви ко ни ма, тј. уну тар се о ских на зи ва (в. ДО РО ФЕ ЕН КО 2014: 179–188).



На ве де не вр сте хо до ни ма бе ле же се у гра до ви ма ши ром све та а
кван ти та тив но при су ство или из о ста нак јед них или дру гих све до чи
о при мар ним тач ка ма иден ти тет ског ослон ца од ре ђе ног дру штва.
Иако је уку пан број хо до ни ма у ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це
ви ше стру ко ве ћи (371: 46),13 ни је те шко уочи ти слич но сти и раз ли -
ке у по гле ду мо тив ске осно ве да те вр сте ур ба но ни ма.

3. Два кор пу са хо до ни ма смо, по узо ру на кла си фи ка ци ју Е.
Ста сељ ко (2013), као нај по год ни ју с об зи ром на по ста вље ни циљ,
нај пре раз вр ста ли на се ман тич ке и се ми о тич ке, утвр див ши да и
срп ску и ал бан ску хо до ни ми ју на под руч ју Ко сов ске Ми тро ви це при -
мар но ка рак те ри ше се ми о тич ност, и то дру ги тип – ме мо ра тив ност.
У ју жном де лу гра да од нос се ми о тич ких и се ман тич ких хо до ни ма
из но си 336:35. Из ка те го ри је пр вих на хо до ни ме у част по је ди на ца
или гру па от па да 328 на зи ва, док је де мон стра тив них све га 8, нпр.:
11. мар та 1981 (11 Mar si 1981),14 7. сеп тем бра (7 Sha to ri),15 Ље шке
скуп шти не (Ku ven di i Lezhës),16 Ма на стир ски кон грес (Kon gre si i
Ma na sti rit)17 и др. Од нос се ми о тич ких и се ман тич ких хо до ни ма у
се вер ном де лу гра да је 35:11. Ме ђу се ми о тич ким 28 при па да ти пу
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13 Тре ба по ја сни ти да уку пан број ули ца у Ко сов ској Ми тро ви ци ни је јед нак
бро ју хо до ни ма, јер су име на по је ди них ули ца ду пли ра на по осно ву пар них и не -
пар них бро је ва или пo не ком дру гом осно ву. Та ко је на оп штин ском сај ту ју жног
де ла гра да (Ko mu na e Mitrovicës, http://kk.rks-gov.net/mi tro vi ce/City-gu i de/Stre ets-
of-the-city.aspx) спи сак бу ле ва ра и ули ца (III Bu le var det dhe rru get) за кљу чен са
бро јем 408. Ме ђу тим, на истом спи ску Ули ца Ан ке Спа јић (An ka Spa jiq) по но вље -
на је 10 пу та, Ули ца Вла де Ћет ко ви ћа (Vlla do Çet ko viq) 5 pu ta и Су тје ска (Su tje ska)
два пу та (исто ду пли ра ње сре ће мо и на по штан ском по пи су адре са у се вер ном де лу
гра да). С дру ге стра не, ал бан ским спи ском ули ца, бу ле ва ра и тр го ва, хо до ни ми -
ја се вер ног де ла гра да са мо је де ли мич но об у хва ће на. Пре ма то ме, ако се ствар -
ном бро ју на зи ва ули ца и бу ле ва ра у ју жном де лу гра да до да 11 на зи ва тр го ва (в.
II Shes het на истом спи ску), уку пан број ал ба но је зич ких хо до ни ма из но си 371. С
об зи ром на ско ри ју пре по ру ку европ ских пред став ни ка да и сва ки со как бу де
озна чен, тај број мо же би ти са мо ве ћи. Број пак од 46 хо до ни ма у се вер ном де лу
гра да да нас ујед но пред ста вља све што је од срп ско је зич ке ур ба но ни ми је ове вр -
сте пре те кло на Ко со ву и Ме то хи ји.

14 Да тум за по чи ња ња де мон стра ци ја.
15 Дан ка да је 1989. го ди не гру па ал бан ских де ле га та Скуп шти не Ко со ва и

Ме то хи је про гла си ла тзв. Ка ча нич ки устав.
16 Одр жа на још у вре ме Скен дер бе го ве бор бе про тив осман ских за во је ва ча.
17 Одр жан 1908. у Ма на сти ру (Би то љу) ра ди по сти за ња до го во ра о стан дар -

ди за ци ји ал бан ског пи сма. На Кон гре су је од ба че на до та да шња гра фиј ска не у јед -
на че ност ал бан ског пи сма и до не та од лу ка о утвр ђи ва њу је дин стве не – ла тин ске
абе це де.



ме мо ра тив них, док је њих 5 услов но мо гу ће свр ста ти у де мон стра -
тив не, бу ду ћи да пред ста вља ју, се ћа ња вред не, исто риј ске до га ђа је
и ис хо де (Ко лу бар ска, Ко зар ска, Др вар ска, Су тје ска, Осло бо ђе ња).
Струк ту ра ма ло број них се ман тич ких хо до ни ма да ље у ра ду ће по себ -
но би ти ко мен та ри са на, а ов де ће мо па жњу усме ри ти на струк ту ру
и мо ти ви са ност нај број ни јих – ме мо ра тив них хо до ни ма. Огром на
број ча на раз ли ка из ме ђу хо до ни ма ко ји пру жа ју ин фор ма ци ју о дру -
штву и оних ко ји ин фор ми шу о име но ва ном објек ту, по себ но у
окви ру ал ба но је зич ке хо до ни ми је, те шко да се мо же сре сти у гра -
до ви ма из ван Ко сме та. Тај по да так, ме ђу тим, ни је и је ди на спе ци -
фич ност хо до ни ми је на про сто ру Ко со ва и Ме то хи је. На при мер, у
кор пу су ал ба но је зич ких хо до ни ма, 316 је по све ће но од ре ђе ним лич -
но сти ма, што зна чи пре ко 80% од укуп ног бро ја, док је у окви ру
срп ских хо до ни ма тај про це нат ма њи, али та ко ђе ви сок – пре ко
50%. По ре ђе ња ра ди, на ан тро по ним ске ур ба но ни ме у Мин ску от -
па да 39,8%, у Со фи ји 32,2%, у Вар ша ви све га 23,7% (в. МЕ ЗЕН КО

2011: 389).

4. Иако су по број но сти ме мо ра тив них хо до ни ма слич но сти у
окви ру два ју кор пу са еви дент не, раз ли ке у из бо ру мо тив ских ан -
тро по ни ма у функ ци ји ур ба но ни ма су са свим уоч љи ве. На ал ба но -
је зич кој ска ли уче ста ло сти ове вр сте ур ба но ни ма пр во ме сто (158)
за у зи ма ју хо до ни ми у част уче сни ка ра то ва, по бу на, се па ра ти стич -
ких по кре та по чев од по след ње де це ни је XIX па до кра ја XX ве ка,
са по себ ним ак цен том на ору жа ној по бу ни 90-их го ди на про шлог
сто ле ћа (98), за тим сле де на зи ви по све ће ни са рад ни ци ма оку па то ра
то ком Дру гог свет ског ра та те уче сни ци ма ба ли стич ког и ка чач ког
по кре та (60).18 Не ки од бу ле ва ра, цен трал них и нај ду жих ули ца, као
и че ти ри од укуп но 11 тр го ва но се име на ко ман да на та, ин спи ра то -
ра и уче сни ка по след њег ра та, као што су: Адем Ја ша ри (Shes he
Adem Jas ha ri), Фех ми и Џе ва Ла дров ци (Shes he Feh mi dhe Xhevë
Lla drov ci), Шем си Ах ме ти (Bu le var di Shem si Ah me ti), Агим Ра ма да ни
(Agim Ra ma da ni), Ах мет Кра сни ћи (Ah met Kra sni qi), Љу ан Ха ра -
ди нај (Luan Ha ra di naj), Се лим Би сли ми (Se lim Bi sli mi), Бра ћа Би ти ћи
(Vëllezerit Bytyqi) и др. Ме ђу ур ба но ни ми ма мо ти ви са ним се па ра -
ти стич ким ору жа ним по кре том кра јем про шлог ве ка уоч љи ви су и
они по све ће ни вој ним је ди ни ца ма, гру па ма ис так ну тих бо ра ца, бит -
ка ма, као што су: 141. бри га де Ме хо Ука (Bri ga da 141 Mehë Uka),
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18 Од ре ђен број ли ца „ис та као“ се ка ко у ка чач ком, та ко и у ба ли стич ком по -
кре ту.



142. бри га де (Bri ga da 142), Бит ке за Ко ша ре (Be te ja e Kos ha res), Му -
че ни ка на ци је (Dëshmorët e Kom bit), УЧК (UÇK)19, ко ји ма су нај че -
шће за ме ње не не ка да шње ули це: Ибар ског од ре да (Arad ha e Ibrit),
Ко па о нич ког од ре да (Arad ha e Ko pa u ni kut), JHA (APJ) и др. За ни -
мљи во је да ме ђу ал ба но је зич ким хо до ни ми ма ме мо ра тив ног ти па
у Ко сов ској Ми тро ви ци не ма оних у част Би ла Клин то на, Ме длин
Ол брајт, Ве сли ја Клар ка и дру гих вој нопо ли тич ких про мо те ра ко -
сов ске „др жав но сти“, ко ји ина че пред ста вља ју уоч љив сег мент ур -
ба но ни ми је у При шти ни. Част се ода је је ди но Атлант ској бри га ди
(rr. Ba ta li o ni Atlan ti ku) са ста вље ној од аме рич ких др жа вља на углав -
ном ал бан ског по ре кла.

Код ак ту ел них пред став ни ка ал бан ске вла сти очи глед но ни је
би ло двој бе око ода ва ња по ча сти бор ци ма на стра ни фа ши стич ког
по кре та те чла но ви ма ор га ни за ци је „Ба ли Комбeтар“ (На ци о нал ни
фронт)20 и на овај на чин, о че му све до че име на: Џа фер Де ва (Xha -
fer De va), Аго Агај (Ago Agaj), Би слим Бај го ра (Bi slim Baj go ra),21

Ша бан По лу жа (Sha ban Pol luz ha), Мех мет Гра ди ца (Meh met Gra di -
ca), Адем Во ца (Adem Vo ca), Бе дри Пе ја ни (Be dri Pe ja ni)22 и дру ги.
Две ули це но се име на пред став ни ка ан ти фа ши стич ког по кре та: Емин
Ду ра ку (Emin Du ra ku) и Га ни ме те Тер бе ши (Ga ni me te Tërbeshi).
Ули цу у Ко сов ској Ми тро ви ци до би ли су и сви „ви ђе ни ји“ од мет -
ни ци на кон Пр вог свет ског ра та: Азем Га ли ца (Azem Ga li ca), Шо -
те Га ли ца (Sho te Ga li ca), Бај рам Цу ри (Baj ram Cur ri), Елез Ису фи
(Elez Isu fi), Хај ро Ха џи ја (Hajrë Hax hi ja), а име Исе Бо ље ти ни ја но си
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19 Јед на од нај ду жих и нај про мет ни јих ули ца.
20 По је ди ни ал бан ски ин те лек ту ал ци, осим што кон ста ту ју при су ство на

град ским та бла ма и са рад ни ка фа ши ста, не тру де се од већ да се њи хо ва име на
укло не, али за то гла сно не го ду ју про тив две ју на зи ва ули ца у Гра ча ни ци – Ко -
сов ско ме то хиј ске и Ул. 17. мар та.

21 Сва тро ји ца су за пам ће на по су ро во сти зло чи на над срп ским ста нов ни штвом.
Осла ња ју ћи се на мно штво из во ра, Д. Бог да но вић под се ћа да је под ру ко вод ством
Џа фе ра Де ве са мо у Пе ћи и око ли ни уби је но пре ко 100 љу ди, укљу чу ју ћи и по -
кољ Ср ба у Пе ћи, из вр шен 8. де цем бра 1943. Ак тив но сти ор га ни за ци је Ба ли
Комбeтар од ви ја ле су се уз пу ну по др шку оку па то ра, а та по др шка, по свој при -
ли ци, ни је из о ста ла ни од стра не ен гле ских офи ци ра ко ји су ра до по се ћи ва ли ис -
так ну те ал бан ске ре ак ци о на ре (БОГ ДА НО ВИЋ 1990: 255). Овај по да так и те ка ко
асо ци ра на сли ку аме рич ког ди пло ма те ко ји 1998. не где у дре нич кој за би ти са
под ви је ним но га ма се ди у дру штву те ро ри ста УЧК и са мо под се ћа на то да се
исто ри ја са „вер ним са ве зни ци ма“ по на вља.

22 Во ђа Ко сов ског ко ми те та, ко ји је по чет ком ра та пре ме штен из Бе ча у Ко -
сов ску Ми тро ви цу, и је дан од чел ни ка Дру ге при зрен ске ли ге фор ми ра не под по -
кро ви тељ ством Аб ве ра кра јем 1943 (БОГ ДА НО ВИЋ 1990: 145–246).



је дан од тр го ва (Shes he Isa Bo le ti ni), али и је дан од бу ле ва ра (Bu le -
var di Isa Bo le ti ni).

Не ки ће сва ка ко по ми сли ти да је пре до че на хо до ни ми ја, у сле ду
про мен љи ве „ре ал но сти“ и из ве сне „прав де“, са мо за ме ни ла ра ни ју
град ску ме мо ра ти ви сти ку, ону с пред зна ком „срп ског на ци о на ли зма“
ус по ста вље ну по чет ком 90-их го ди на. Због то га под се ћа мо да је ме -
ђу из бри са ним хо до ни ми ма у ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це
нај ма ње оних ко ји су обе ле жи ли нај пре срп ску исто ри ју и кул ту ру,
по пут Ње го ше ва (Nje gos hit),23 Ца ра Ла за ра (Car Lla za ri), Све то за ра
Мар ко ви ћа (Sve to zar Mar ko viq) и да ле ко ви ше хо до ни ма ко ји су
под се ћа ли на на род но о сло бо ди лач ки по крет и ју го сло вен ско по рат но
за јед ни штво. Сма тра ло се да у кул тур ном пам ће њу Ми тров ча на не ма
ме ста за до ка за не ан ти фа ши сте и на род не хе ро је Ју го сла ви је: Са ву
Ко ва че ви ћа (Sa va Ko va qe viq), Ме та Бај рак та ри ја (Me to Baj rak ta ri),
Му ха ре ма Бек те ши ја (Mu ha rem Bek tes hi), Бо ра Вук ми ро ви ћа (Bo ro
Vuk mi ro viq), за Ше сту ко сов ску бри га ду (Bri ga da e 6 Ko so va re), Зе -
лен гор ску (Ze len go ra) итд., ни шта што пред ста вља си но ним бор бе
про тив оп ште људ ског зла два де се тог ве ка. Та чи ње ни ца ну жно иза -
зи ва за пит аност. „Pam će nje ne re kon stru i ra sa mo pro šlost, ono k to me
or ga ni zi ra i is ku stvo sa da šnjo sti i bu duć no sti“ (AS SMANN 2005: 49). От куд,
да кле, по тре ба да се, су де ћи по до бром де лу ал ба но је зич ке хо до ни -
ми је, као ва жне фи гу ре ко лек тив ног се ћа ња, иден ти те та и си сте ма
вред но сти са чу ва ју не сум њи во не га тив ни до га ђа ји и лич но сти вла -
сти те про шло сти? „Уста но ви ть, по че му то или дру гое со бы тие про -
дол жа ет жи ть в вос по ми на ни ях, и есть са мое ва жное, по ско ль ку
отра жа ет его ре ле вант но сть и спе ци фи ку“ (АР НА У ТО ВА 2006: 53). У
ни зу дру гих, два су кључ на раз ло га те жње ал бан ске по ли тич ке ели -
те да се са чу ва се ћа ње на по ме ну те лич но сти и до га ђа је. Пр ви је
прет по ста вља ње пле мен ских за ко на (на јед ној од улич них та бли у
ју жном де лу гра да сва ка ко је и име Lekë Du ka gji ni) сва ком др жав -
ном по рет ку ко је под ра зу ме ва ус по ста вља ње и не го ва ње дру га чи јих
нор ми и об ли ка по на ша ња. Дру ги је у сваг да шњој за штит нич кој
уло зи моћ них др жа ва ко је, за рад вла сти тих ин те ре са, шти ће ни ку
опра шта ју сва не по чин ства, чи не ћи од ње га жр тву. С по зи ци је „жр -
тве“ све је до зво ље но, а опра шта ју ћа на кло ност за штит ни ка уве ра ва
ко лек тив у ис прав ност по сту па ка, што, у сле ду исто риј ских по на -
вља ња ис хо ду је не раз ли ко ва њем до бра и зла.24
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23 Уз гред, нај леп ши сти хо ви о Скен дер бе гу при па да ју упра во за Ал бан це не -
по жељ ном Ње го шу.

24 С из у зет ком ча сних по је ди на ца, слич но се по на ша ју и не ки дру ги ет ни ку -
ми са по ли тич ки и ме диј ски ис кон стру и са ном ис кљу чи вом уло гом жр тве. Та ко је 



5. Ме ђу срп ско је зич ким ме мо ра тив ним хо до ни ми ма пред ња че
они мо ти ви са ни име ни ма пи са ца и дру гих кул тур них де лат ни ка
(10): Бра ће Чо ла ко ви ћ, Сте ва на Мо крањ ца, Фи ли па Ви шњи ћа, Ме ше
Се ли мо ви ћа, Чи ка Јо ви на, Алек се Шан ти ћа и др. За ови ма сле де
ур ба но ни ми у част углав ном срп ских вој ско во ђа (6): Вој во де Бо јо -
ви ћа, Вој во де Сте пе, Вој во де Пут ни ка, Вој во де Ми ши ћа, Сер да ра
Јан ка Ву ко ти ћа, и са мо два ур ба но ни ма ко ји се од но се на жр тве по -
след њих ра то ва – Ули ца ма јо ра Те пи ћа и Трг бра ће Ми лић.25 Ту су
још по је ди нач ни при ме ри пред став ни ка ан ти фа ши стич ког по кре та
(Ан ке Спа јић, Вла де Ћет ко ви ћа, Ру дар ске че те), еп ског ју на ка Стра -
хи њи ћа Ба на, све ти те ља Ва си ли ја Остро шког, По па Ан ђел ка Не ши -
ћа, Не ма њи на, као и тро ји це стра на ца: Џо на Ке не ди ја, Лу ја Бра ја и
Хен ри ја Ди по на.26

Ал ба но је зич ки ме мо ра тив ни ур ба но ни ми мо ти ви са ни име ни ма
пи са ца, на уч них и кул тур них рад ни ка су, обр ну то, на дру гом ме сту
по уче ста ло сти. У овој гру пи од укуп но 92 ур ба но ни ма на шли су
ме сто пе сник Мех мет Аћиф Ер сои (Meh met Aqif Er soi), про фе сор
Хо џа Ха сан Та ши ни (Hoxhë Ha san Tas hi ni), ру мун ска пе сни ки ња
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и по злу, по себ но код са ра јев ских Ср ба, упам ће но име Му ша на То па ло ви ћа зва -
ног Ца цо, укле са но на пло чи бра ни те ља гра да, па, ваљ да за на ук мла дим по ко ле -
њи ма, ока че но на згра ди јед не са ра јев ске основ не шко ле (в. Ад нан Бал та, „Ца цо“,
По ли ти ка, 12. де цем бар 2015).

25 Су ви сло је за пи та ти се, за што ме ђу срп ско је зич ким хо до ни ми ма не ма оних
у част, нпр., Ми ло ша Ћир ко ви ћа из Бе лог По ља код Пе ћи, ко ји је све сно жр тво -
вао жи вот бра не ћи за ве то ва ну му оче ви ну, и мно гих дру гих ви те шки из ги ну лих
то ком две по след ње де це ни је про шлог ве ка. Од го вор ни је те шко на слу ти ти – убе -
ди ли су нас, ба рем за сад, да је њи хо ва жр тва у нај ма њу ру ку сум њи ва.

26 То ком по след ње де це ни је и по Ср би из Ко сов ске Ми тро ви це очи то се ни -
су ба ви ли хо до ни ми јом свог де ла гра да. О то ме све до чи и чи ње ни ца да се рет ко
где мо же про на ћи уред но по ста вље на та бла са на зи вом ули це. У сва ком слу ча ју,
кор пус срп ско је зич ких хо до ни ма у Ко сов ској Ми тро ви ци ма ње је на ци о нал но
„оп те ре ћен“ (ма да на ци о нал не осо би не, лич но сти и до га ђа ји на ци о нал не исто -
ри је и кул ту ре чи не основ ур ба но ни ми је ве ћи не гра до ва), чак и у од но су на хо -
до ни ми ју Гра ча ни це, где су но во по ста вље ни на зи ви ули ца, са ре ђим из у зе ци ма,
од ре да по све ће ни срп ским све ти те љи ма, лич но сти ма из срп ске исто ри је, на у ке
и књи жев но сти: RR / UL Kra lja Mi lu ti na, RR / UL Ste fa na De čan skog, RR / UL Ar -
se ni ja Čar no je vi ća, RR / UL Isi do re Se ku lić, RR /UL De vet Ju go vi ća итд. (на жа лост,
ис пи са ни упра во на на ве де ни на чин). Ово се мо же об ја сни ти из ра же ном мул ти -
ет нич ком про шло шћу Ко сов ске Ми тро ви це (се вер ни део гра да је то у до број ме -
ри и са да), не до стат ком ис ку ства оп штин ских вла сти у Гра ча ни ци у овој вр сти
по сла, као и по ку ша јем сим бо лич ке ста би ли за ци је услед сна жни јег осе ћа ња
угро же но сти код љу ди ју жно од Ибра.



Еле на Ђи ка (Ele na Gji ka), ро ма ни ста и фол кло ри ста Ан тон Че та (An -
ton Çetta), нај по зна ти ји пред став ник ита ло-ал бан ске књи жев но сти
(Је ро ним) де Ра да (De Ra da), ака де мик Га зменд Зај ми (Ga zmend Zaj -
mi), ан тро по лог (и ми ни стар) Ја ков Ми лај (Ja kov Mi laj), аутор ал -
бан ско-грч ког реч ни ка Кон стан тин Кри сто фе ри ди (Kon stan din Kri -
sto fe rid hi), аутор пр вог ал бан ског бу ква ра На ум Ве ћил хар џи (Na um
Ve qil har xhi), Па шко Ва са (Pas hko Va sa), бра ћа Фра ше ри (Vële zë rit
Frashëri), ру мун ски пе сник Вик тор Еф ти миу (Vik tor Ef ti miu) и дру -
ги чи ја се на уч на, кул тур на и про све ти тељ ска ак тив ност че сто од -
ви ја ла из ван гра ни ца вла сти тог ет но са.27 Нај у че ни ји Ал бан ци, ме -
ђу ко ји ма не ма ли број са по ре клом у дру гом ет но су (П. Ва са, као
и Н. Ве ћил хар џи би ли су цин цар ског по ре кла, HOR VAT 1989: 38),
што, ако се при се ти мо ода но сти срп ској др жа ви и кул ту ри љу ди по -
пут Ну ши ћа, Ви на ве ра и др., не тре ба да из не на ђу је, то ком це лог
свог жи во та би ли су и бор ци за на ци о нал но ује ди ње ње Ал ба на ца.
По знат је рад бра ће Фра ше ри на из ра ди по ли тич ког про гра ма ује -
ди ње ња Ал ба на ца на осно ва ма јед не ре ли ги је – „ал бан ства“, а на
вер ске по де ле као на смет њу на ци о нал ног ује ди ње ња у свом ра ду,
па и у пе сма ма, не рет ко је под се ћао и Па шко Ва са.28 Ка ко би се обо -
га ти ла сли ка кул тур не про шло сти, се ћа ње се бри жљи во чу ва и на
сва ког ко је имао би ло ка кав до ти цај с Ал бан ци ма, њи хо вим је зи ком
и жи вот ним про сто ром (ме стом ро ђе ња, про фе си о нал ном ори јен та -
ци јом и сл.), па та ко и на Све тог Јо ва на Ку ку зе ла (Jan Ku ku ze li), ви -
зан тиј ског хим но гра фа, Ан дро ни ку Ка стри от (Do ni ka Ka stri o ti),
ћер ку Ђор ђа Ари ја ни та, ка сни је Скен дер бе го ву же ну, Џо на Бе лу -
ши ја (Gjon Be lus hi), аме рич ког глум ца и др. Од не ве ли ког бро ја (11)
лич но сти ко је еви дент но не при па да ју ал бан ском ет но су, ме ђу ко ји -
ма – на уч ни ка (Ал берт Ајн штајн – All bert Ajnshtajn, Ру ђер Бо шко вић
– Ru gjer Bos hko viq), пи са ца (Вик тор Иго – Vik tor Hygo, Ви ли јам
Шек спир – Vi li am Shek spir) и др., по ло ви на је по све ће на љу ди ма
ко ји су на овај или онај на чин про мо ви са ли ал бан ски је зик и кул ту ру,
или би ли не ка вр ста по ли тич ке по др шке. Та ко ни су за бо ра вље ни
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27 „Jer im ni je omo gu će no da dje lu ju kod ku će, Al ban ci od la ze u dru ge ze mlje,
isla mi zi ra ni Al ban ci pr ven stve no ši rom Osman lij skog Cаr stva (…) Al ban ci su da li Tur -
skoj če tr de se tak ve zi ra, ve li kog pje sni ka Meh me da Aki fa po ri je klom iz oko li ne Pe ći,
auto ra tur ske na ci o nal ne him ne (…) Pr vi rek tor ca ri grad skog sve u či li šta bio je Al ba -
nac Hox ha Tas hi ni“ (HOR VAT 1989: 32).

28 „So me say I am a Chri stian, ot hers I am a Mo slem / One: I am a Turk, the ot -
her: I am a La tin; / So me say: I am Gre ek; Slav, so me ot hers; / But you are brot hers
all, you un for tu na te ones!…“ (пре ма SKEN DI 1967: 169–170).



Ди ми три је Ту цо вић (Di mi tri je Tu co viq),29 Ар нолд Харф (Ar nold
Harf) – не мач ки са ку пљач по да та ка о је зи ци ма и кул ту ра ма, из ме ђу
оста лог, и о ал бан ском је зи ку, Гу став Ма јер (Gu stav Ma jer) ко ји је
„held that Al ba nian was a di a lect of an ci ent Illyrian“ (SKEN DI 1967: 114),
Те о дор Ипен (The o dor Ipen), ал ба но лог и аустро у гар ски ди пло ма та,
Нор берт Јокл (Nor bert Jo kli), аустриј ски ал ба но лог ко ји је нај пре
кри ти ко вао Вај ган до ву те зу о трач ком по ре клу Ал ба на ца да би на -
кнад но уста но вио бли ску срод ност ал бан ског је зи ка ка ко са илир -
ским, та ко и са трач ким (в. LO MA 1990: 283). Та ква вр ста па жње при
из бо ру ме мо ра тив них ур ба но ни ма у част лич но сти из ван на ци о -
нал ног кор пу са ни је свој стве на срп ско је зич ној ур ба но ни ми ји Ко -
сов ске Ми тро ви це.30

6. Из кор пу са ал ба но је зич ких ме мо ра тив них хо до ни ма на тре -
ћем ме сту (28) су они мо ти ви са ни име ни ма уче сни ка по ли тич ке и
ору жа не бор бе под осман ском вла шћу, по чев од Скен дер бе га
(Skënderbeu),31 пре ко Бу бу ли не (Bu bu li na),32 Али-па ше Гу сињ ског
(Ali Pashë Gu cia), Али-па ше Те пе ле не (Ali Pashë Te pe le na) и др., све
до ак ти ви ста При зрен ске ли ге и бо ра ца за Ве ли ку Ал ба ни ју, по пут
Ха џи Зе ке (Hax hi Ze ka), Хо да Со ко ли ја (Ho do So ko li), Су леј ма на
Вок ше (Su lej man Voks hi) и др. Под јед нак број хо до ни ма (28) по све -
ћен је кра ље ви ма, др жав ни ци ма, уста но ви те љи ма за ко на и љу ди ма
ко ји су се ба ви ли ис кљу чи во по ли ти ком. Су де ћи по бро ју ур ба но -
ни ма мо ти ви са них име ни ма мо нар ха са ко ји ма Ал бан ци то бо же
има ју не ка кве ве зе, ур ба но ни ми ја ју жног де ла Ко сов ске Ми тро ви -
це мо же се без ма ло ме ри ти са оном из Лон до на (в. СТА СЕ ЛЬ КО 2013).
Осим цен трал ног Бу ле ва ра кра љи це Те у те ( Bu le var di Mbretëresha
Teutë) и Бу ле ва ра кра ља Ар го на (Bu le var di Mbre ti Ar gon), ва жно ме -
сто за у зи ма ју ули це Кра ља Ген ца (Mbre ti Gent), Кра ља Гла у ка
(Mbre ti Gla uk), Кра ља Пи ра (Mbre ti Pir ro), Кра ља Бар ди ла (Mbreti
Bard hil), те је ди ног ствар ног ал бан ског – Кра ља Зо гуа (Mbre ti Zo gu).
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29 Д.Ту цо вић је оштро кри ти ко вао по на ша ње срп ске вој ске пре ма ал бан ском
ста нов ни штву то ком Пр вог бал кан ског ра та и сам тај рат сма трао не по треб ним.
Та кав став, ме ђу тим, ни је зна чио и ма њак ње го вог па три о ти зма; по ги нуо је за
сло бо ду отаџ би не на са мом по чет ку Ве ли ког ра та 1914. го ди не.

30 Што сва ка ко ни је за по хва лу.
31 Скен дер бе гу је по све ћен је дан од тр го ва у ју жном де лу гра да и јед на, за -

чу до, крат ка и не у ре ђе на ули ца.
32 Гр ки ња Ла ска ри на Бу бу ли на (ко ју Ал бан ци сво ја та ју), хра бра уче сни ца

на ци о нал не бор бе за сло бо ду, пр ва је 1821. на вла сти том бро ду „Агам е мнон“ по -
ди гла грч ку на ци о нал ну за ста ву.



Ту је и Ули ца Кар ла То пи је (Karl To pia), Ке ма ла Ата тур ка (Ke mal Ata -
 turk), М. Ти та (M. Ti ta), Ву дра Вил со на (Vu dro Vil lson), Су леј ма нa
Делвинe (Su lej man Del vi na) и др. У се вер ном де лу гра да бе ле жи мо
че ти ри хо до ни ма исте мо тив ске осно ве: Не ма њи на, Ца ра Ду ша на,
Кња за Ми ло ша и Кра ља Пе тра Пр вог. Укуп но 14 ал ба но је зич ких
ан тро по ним ских ме мо ра ти ва ни смо ус пе ли иден ти фи ко ва ти, тј.
уста но ви ти на осно ву ко јих за слу га је да том ли цу по све ће на ули ца.

Па да у очи да се, очи глед но при ма ран, ан тро по морф ни кул тур -
ни код екс пли ци ран уз по моћ ал ба но је зич ке хо до ни ми је за сни ва ис -
кљу чи во на ан тро по ни ми ма, без и јед ног хо до ни ма мо ти ви са ног
апе ла ти ви ма – на зи ви ма ко ји упу ћу ју на уз раст (нпр. Омла дин ска),
про фе си ју жи те ља гра да и сл.

7. Ра спон из ме ђу ал ба но је зич ких и срп ско је зич ких се ман тич -
ких хо до ни ма, с об зи ром на број ча ност два ју кор пу са, уоч љи во је
ма ли (35:11). Исто вре ме но, при мет на је из ве сна раз ли ка при из бо -
ру хо до ни ма ко ји пру жа ју ин фор ма ци ју о име но ва ном објек ту. Иако је
са мо 11 хо до ни ма ове вр сте у се вер ном де лу гра да, њи хо ва мо тив ска
за сно ва ност до не кле је ра зно вр сни ја. Јед на ули ца до би ла је име по
ве ћин ском ста нов ни штву ко је на се ља ва да ти део гра да (Бо шњач ка),
је дан хо до ним је ори јен ти шу ћег ти па (Ра шкин по ток), док у гру пи
ка рак те ри шу ћих, по ред оних ко ји се од но се на на се ље не пунк то ве,
пла ни не и ре ке (Ба ња луч ка, Те тов ска, Шу ма дин ска, Лов ћен ска, Ре -
сав ска…), сре ће мо и два ко ји ука зу ју на фи зич ко-ге о граф ске од ли -
ке (Ибар ска и Ви но град ска). Овај по след њи хо до ним је ујед но и је -
ди ни у це лој Ко сов ској Ми тро ви ца са биљ ном мо тив ском осно вом.
Да ле ко је ма њи про це нат ал ба но је зич ких се ман тич ких хо до ни ма
(са мо 35) и уоч љи во ни зак у од но су на уку пан број раз ма тра них ур -
ба но ни ма. У овој гру пи, као је зич кој екс пли ка ци ји то по морф ног
кул тур ног ко да, та ко ђе не ма оних обра зо ва них од апе ла ти ва, по пут
Школ ска, Фа брич ка (не ка да шња Фа брич ка ули ца да нас но си име
Аде ма Во це) и сл. У окви ру ал ба но је зич ке хо до ни ми је ни је за бе ле -
жен није дан ка рак те ри шу ћег ти па, па та ко ни од оних мо ти ви са них
вр стом др ве ћа и дру гог ра сти ња, ско ро не из о став них у ур ба но ни ми -
ји ве ћи не гра до ва. Све га три хо до ни ма мо гу ће је убро ја ти у ори јен -
ти шу ће: He ku rud na Mi tro vi ce (Ми тро вич ке же ле зни це), Trepça и
Maj da ni, док су пре о ста ли то по ни миј ског ка рак те ра. Ако се из узмe трг
Лон дон (Lon dra) те ули це Три глав ска (Tri glla vi), Са ра јев ска (Sa ra je -
va) и Па ри ска (Pa ri si) сви оста ли упу ћу ју на на ци о нал ну то по ни ми -
ку (у нај ши рем сми слу): Ти ран ска (Ti ra na), Ска дар ска (Shko dra),
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Кор чан ска (Korça), То мор ска (To mo ri),33 Ро за фа (Ro za fa),34 или пак на
про сто ре на ко је се пре тен ду је као ис кљу чи во на сво је: Охрид ска
(Ohri), То плич ка (To pli ca), Плав ска (Pla va), Пре шев ска (Pres he va),
Бар ска (Ti va ri)35 и др.

8. а) Из ана ли зе мо тив ске осно ве хо до ни ма, као и уче ста ло сти
из бо ра јед них или дру гих у по де ље ном гра ду на Ибру, на ме ћу се и
од ре ђе ни оп шти за кључ ци. И срп ско је зич ку и ал ба но је зич ку хо до -
ни ми ју уоч љи во ка рак те ри шу они ме мо ра тив ног ти па. Нај ве ћи број
ме мо ра тив них хо до ни ма у ју жном (ал бан ском) де лу гра да пред ста -
вљен је име ни ма уче сни ка ору жа них по бу на и ра то ва те пред став -
ни ци ма по ли тич ке бор бе за на ци о нал но бу ђе ње и кон со ли да ци ју,
док у се вер ном де лу гра да ову вр сту хо до ни ма у пр вом ре ду чи не
пред став ни ци кул ту ре. Ал ба но је зич ка хо до ни ми ја у нај ве ћој ме ри
по ка зу је ту ма че ње до га ђа ја из бли же и да ље исто риј ске, као и кул -
тур не про шло сти са ста но ви шта по ли тич ке са да шњо сти ко ја, као
та ква, су ге ри ше фор ми ра ње јав ног ми шље ња и вред но сног ста ва
пре ма ко јем циљ оправ да ва сва ко сред ство. Хо до ни ми ја у се вер ном
де лу гра да ни је под врг ну та ак ту ел ној по ли ти за ци ји, она још увек
чу ва се ћа ње, ка ко на раз ли чи те пе ри о де срп ске исто ри је и кул ту ре,
та ко и на раз ли чи те дру штве но-иде о ло шке ори јен та ци је жи те ља
Ко сов ске Ми тро ви це. Отуд, иако број ча но ви ше стру ко ма њи, срп -
ско је зич ки кор пус хо до ни ма од ли ку је ве ћа мо тив ска ра зно вр сност.

б) Раз ма тра на хо до ни ми ја је дан је од еви дент них по ка за те ља
тен ден ци је из ме не иден ти те та про сто ра у ју жном и из о ста нак та кве
тен ден ци је у се вер ном де лу гра да. Та кав за кљу чак под у пи ру и дру -
ге је зич ке те жи вот не чи ње ни це да на шње ствар но сти у Ко сов ској
Ми тро ви ци, као де лу оп ште ствар но сти на Ко со ву и Ме то хи ји. Спо ме -
ни ци на срп ском гро бљу ко је се сти ца јем окол но сти на шло у ју жном
де лу гра да, са све је зич ком ба шти ном чу ва ном на над гроб ни ци ма,
у 90% су уни ште ни са ја сним ци љем бри са ња срп ског по сто ја ња.
Ал бан ско пак гро бље ко је се на ла зи у се вер ном де лу гра да до да нас
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33 Пла ни на по ви ше Бе ра та у Ал ба ни ји.
34 Да ти хо до ним свр стан је у гру пу се ман тич ких с прет по став ком да је пре

мо ти ви сан исто и ме ном ска дар ском твр ђа вом, не го ли лич ним име ном Ро за фа, ка -
ко се зва ла нај мла ђа сна ха ко ја је пре ма ле ген ди (исто вет ној код Ср ба и Ал ба на -
ца) жр тво ва на те узи да на у те ме ље гра да на Бо ја ни (ма да и ово по след ње ни је ис -
кљу че но).

35 А. Ло ма (LO MA 1991:293) под се ћа да је на зив Ti var-i пре у зет из ита ли јан -
ског је зи ка (An ti va ri). Под на зи вом Ан ти вар град Бар по ми ње и С. НО ВА КО ВИЋ

(1892: 54), а на зив An ti va ri ко ри сти и С. Скен ди (SKEN DI 1967: 32).



је оста ло не дир ну то. У се вер ном де лу гра да, по ред Ср ба, Го ра на ца,
Бо шња ка, Ту ра ка и др., жи ве Ал бан ци и ал ба но фо ни Ро ми, та ко да
се ал бан ски је зик на ули ца ма сва ко днев но чу је. У мо но ет нич ком ју -
жном де лу гра да срп ски се, из у зев при по се та ма не вла ди них и сл.
пред став ни ка, углав ном не чу је. Ал бан ци из ју жног де ла гра да не -
сме та но по се ћу ју се вер ни део те та ко по ти ску ју осе ћај про стор не
по де ле и ума њу ју про блем про стор не иден ти фи ка ци је, док са Ср би -
ма за сад то ни је слу чај.
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Митра Релич

О СОВРЕМЕННЫХ КОСОВСКО-МЕТОХИЙСКИХ ГОДОНИМАХ
(СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Р е з ю м е

В ста тье на ма те ри а ле ал ба но я зыч ной го до ни мии в южной ча сти и сер бо я зыч -
ной го до ни мии в се вер ной ча сти Ко сов ской Ми тро ви цы рас сма три ва ют ся ак ту -
а ль ная иде й но-по ли ти че ская ори ен та ция, раз ли чия в сфе ре ку ль тур ных и общ е -
ствен ных при о ри те тов жи те лей по ту и дру гую сто ро ны ре ки Ибар, сте пе нь и
спо со бы сти ра ния ста рой и ста но вле ния но вой иден тич но сти го ро да. Утвер жда -
ет ся, что го до ни мы, кро ме все го про че го, игра ют ва жную ро ль в фор ми ро ва нии
общ е ствен но го мне ния и цен ност ной ори ен та ции на се ле ния. Ана лиз по ка зал,
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что ал ба но я зыч ную, так же, как и сер бо я зыч ную го до ни мии ха рак те ри зу ют го -
до ни мы ме мо ра тив но го ти па; сре ди ал ба но я зыч ных ме мо ра ти вов ве ду щ ее ме -
сто за ни ма ют име на участ ни ков бун тов и во йн, в то вре мя как сре ди серб ских
го до ни мов это ме сто при на дле жит де я те лям ку ль ту ры; не смо тря на зна чи те ль но
ме нь шее ко ли че ство при ме ров от но си те ль но ал ба но я зыч но го кор пу са, сер бо я -
зыч ный кор пус го до ни мов отли ча ет ся бо ль шим раз но о бра зи ем мо ти ви ру ю щ их
основ.

Клю че вые сло ва: ур ба но ним, го до ним, иден тич но сть про стран ства, иден ти -
фи ка ция, ку ль ту ра па мя ти.

Mitra М. Reljić

ON CONTEPORARY ODONYMS OF KOSOVO AND METOHIJA
(SOCIOLINGUISTIC ASPECT)

S u m m a r y

This pa per, ba sed on the analysis of Al ba nian odonyms in the so ut hern part of
Ko sov ska Mi tro vi ca and Ser bian odonyms in the nort hern part of Ko sov ska Mi tro vi -
ca, exa mi nes the cur rent ide o lo gi cal and po li ti cal ori en ta ti ons, dif fe ren ces in re gard to
cul tu ral and so cial pri o ri ti es of re si dents li ving on both si des of the Ibar Ri ver, as well
as the man ner and ex tent of abo lis hing the old and esta blis hing the new town iden tity.
It is esta blis hed that odonyms, among ot her things, play an im por tant ro le in sha ping
the pu blic opi nion and va lue system of the po pu la tion. The re se arch has shown that
both Al ba nian and Ser bian odonyms are of the com me mo ra ti ve type, and that Al ba nian
com me mo ra ti ve odonyms pri ma rily con sist of na mes of war and re bel lion par ti ci pants,
whe re as Ser bian com me mo ra ti ve odonyms are de vo ted to cul tu ral dig ni ta ri es. Furt -
her mo re, alt ho ugh Al ba nian odonyms con si de rably out num ber the Ser bian odonym
cor pus, the lat ter is cha rac te ri sed by a gre a ter va ri ety of mo tifs.

Keywords: ur ba nonym, odonym, iden tity of spa ce, iden ti fi ca tion, cul tu re of me -
mory.
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