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КРСТ И РЕЧ

Када кажемо Метохија, помислимо на метох, на манастирско имање,
на Пећаршију и Дечане, и крстове на њима, на немањићке задужбине, на срп-
ску земљу, молитву и благослов.

Када кажемо Косово, помислимо на моћ завета и мита, стиха и клетве,
на искушавање речи: битка, пропаст, неслога, издаја, кнез, глава, Грачаница,
Газиместан, Симонида, очи, Космет…

Крстова ће бити више него људи, на Космету, ако већ тако и није, јер
онамо је било на хиљаде кућа с крстовима на слемену, с иконама на зидови-
ма, на стотине православних храмова, јер је у њима све мање верника, јер је
мало Срба остало на својим окућницама, јер су под морањем отишли да се
не враћају.

Одавно је више српских речи него Срба на Космету, одатле су се дале-
ко чуле, тамо су им колевке и ковчези, а још нисмо нашли именицу која ће
тачно рећи шта нас је загушивало од 1389. до данас, онда и данас, и између
онда и данас, једнако, мучно и тамно.

Крст чува веру.



Реч чува име.
Зато је у петом тому Косовско-метохијског зборника САНУ, као и у

претходна четири броја, највише радова о крстовима, храмовима и светим
местима којих има и нема, и речима, српским, изворним, тамошњим, од којих
су на већинском простору само имена места остала, па су и она зловољно
промењена. Зато су највише резултата својих истраживања у Зборнику обја-
вили историчари уметности, лингвисти и историчари. Свак на свом послу, с
поступком примерним, с осећањем носталгичним, с подацима које не сме-
мо да заборавимо.

И зато је природно да о свечаној косовско-метохијској књизи, припре-
мљеној у Одељењу историјских наука, говоре академик Гојко Суботић, исто-
ричар уметности, редовни члан Академије наука и умјетности Републике
Српске Слободан Реметић, језикословац, и уредник Зборника, дописни члан
САНУ Михаило Војводић, историчар.

(Реч уредника Трибине)
М. В.

ГОЈ КО СУ БО ТИЋ

По след њи у ни зу Ко сов ско-ме то хиј ских збор ни ка, чи ју вам по ја ву са за -
до вољ ством пред ста вља мо, не по сре дан је из раз све жи вље де лат но сти Од бо ра
за Ко со во и Ме то хи ју. Са но вим уред ни ком и но вим чла но ви ма ре дак ци је, пе -
ти том је про бра ним са др жа јем по ка зао не са мо све жи ну не го и од го вор ност
пред но вим зах те ви ма ко је суд би на ју жних де ло ва зе мље на ме ће. У извесноj
ме ри то од ли ку је и при ро ду дру гих пу бли ка ци ја по све ће них про шло сти и
на сле ђу у кра је ви ма чи ји су спо ме ни ци угро же ни, а ис тра жи ва ње да нас оте -
жа но или по ста ло не мо гу ће. По треб но је због то га да се, у из ме ње ним при -
ли ка ма, усло ви ра да и об ја вљи ва ња на уч них ре зул та та ши ре раз мо тре.

Да нас, у овом ви ду, збор ни ке по пут Ко сов ско-ме то хиј ског из да је не ко -
ли ко од бо ра Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Под сти ца ји ко ји су их по -
кре ну ли ни су би ли исти, а вре ме ном се и њи хов ка рак тер ме њао. Под се ти мо се,
пр ви у ни зу по кре нут је у Хи лан дар ском од бо ру, ко ји је осно вао ака де мик
Ге ор ги је Остро гор ски. Ње гов циљ је, на пи сао је као уред ник у пред го во ру
пр вог бро ја Хи лан дар ског збор ни ка, да „усме ра ва њем на по ра раз ли чи тих ди -
сци пли на оства ри си сте мат ско и све стра но на уч но ис пи ти ва ње бла га са чу ва -
ног у овој је дин стве ној ри зни ци на ше кул ту ре“, ис ти чу ћи да при ло зи „по ти чу
из пе ра исто ри ча ра, исто ри ча ра умет но сти, прав них исто ри ча ра, исто ри ча ра
књи жев но сти, те о ло га и му зи ко ло га“, чи ме је „оства ре на са рад ња пред став ни -
ка раз ли чи тих стру ка и, што ни је ма ње ва жно, на ша са рад ња са ис так ну тим
струч ња ци ма из су сед них зе ма ља“.
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Ши ри по глед на из да ња Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти под се ћа
нас да су се још из ме ђу два свет ска ра та по ја вљи ва ла обим на и вред на де ла,
ма хом те мат ског са др жа ја, под на зи вом збор ни ка и у њи ма за у зи ма ла углед -
но ме сто. Она, ме ђу тим, ни су има ла ка рак тер гла си ла, отво ре ног за при ло ге
раз ли чи тог са др жа ја, ко ји ће сво јом по ја вом и стал ним при су ством под сти -
ца ти струч ња ке да усме ре сво ја ис тра жи ва ња и у њи ма об ја вљу ју сво је ра -
до ве. При ло зи у Хи лан дар ском збор ни ку су, као што је ис так ну то, у ве ли кој
ме ри од по чет ка би ли по све ће ни умет нич ком на сле ђу, што је зах те ва лио дру -
га чи је ли ков но пред ста вља ње од оног у књи га ма тра ди ци о нал ног из гле да у
из да њи ма Ака де ми је. Ака де мик Остро гор ски је, као и у дру гим при ли ка ма,
стр пљи во раз мо трио раз ло ге ко ји су го во ри ли у при лог нео п ход них про ме -
на у из гле ду пу бли ка ци је и у це ло сти их при хва тио. Раз ли ке су, раз у ме се,
из не на ди ле оне ко ји су се у Ака де ми ји ста ра ли о из да вач кој де лат но сти, али
но ви ко цепт ни је оспо рен. У пи та њу је био дру ги фор мат и бит но дру га чи ји
пре лом, у ви ду ко ји је до пу штао мо гућ ност да се текст и при ло зи на аде ква -
тан и функ ци о на лан на чин рас по ре де. Из бег ну те су стра ни це ујед на че ног
из гле да, са не по треб ним бе ли на ма и ма лим ре про дук ци ја ма на ко ји ма се, без
об зи ра на зна чај пред ста ве, ни нај ва жни ји еле мен ти не ра за зна ју. Су шти на
је би ла у уло зи при ло га ко ји су пра ти ли текст. Илу стра ци је на ко је су се ауто -
ри по зи ва ли ни су билe са мо на зна ка, под се ћа ње на пред мет о ко јем је реч,
не го нео дво јив део из ла га ња, ли ков но до ку мен то ва ње, до каз од ре ђе не иде -
је. У осно ви то, раз у ме се, ни је би ло но во, али у ста ри јим из да њи ма Ака де -
ми је та кав вид ар гу мен та ци је ни је по сто јао.

Но ви из глед збор ни ка ни је остао без од је ка, па су га у ни зу усво ји ли и дру-
ги од бо ри ко ји су по кре ну ли пу бли ка ци је срод ног ка рак те ра – Сен тан дреј ски
збор ник 1987, Збор ник о Ср би ма у Хр ват ској 1989, Ко сов ско-ме то хиј ски
збор ник 1990, Збор ник за исто ри ју Бо сне и Хер це го ви не 1995. и Вар дар ски
збор ник 1999. По је ди нач но и за јед но, у скла ду са при ли ка ма и мо гућ но сти ма,
они су об ја вљи ва ни у од ре ђе ним ин тер ва ли ма и да нас пред ста вља ју осо бе -
ну по ја ву у из да ва штва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, ко ја је до би ла
ме сто ко је јој при па да. Ње на по ја ва би мо гла би ти и пред мет одво је ног раз -
ма тра ња, на ро чи то ако се има у ви ду но во схва та ње ли ков не ком по нен те и
ње не уло ге у по твр ђи ва њу из ло же них за кљу ча ка.

И са др жај по след њег бро ја на шег збор ни ка, про бран из про шло сти Ко -
со ва и Ме то хи је, чи ји ће ра до ви ов де по је ди нач но би ти пред ста вља ни, об -
ли ко ван је и при ла го ђен зах те ви ма чит ког пред ста вља ња гра ђе ка кво ра ни је
се ри је ни су по зна ва ле. У том сми слу мо ра мо би ти стро ги и до след ни, увек
има ти у ви ду и не по су ста ти у на по ру да се мо гућ но сти ко је пу бли ка ци ја ове
вр сте пру жа до кра ја ис ко ри сте.

На по ме ну ли смо да је суд би на на ших ју жних кра је ва на мет ну ла Ко сов -
ско-ме то хиј ском збор ни ку по себ ну уло гу. На жа лост, ни он у то ме ни је остао
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сам. Стра да ње спо ме ни ка ни је би ло са мо по сле ди ца вре ме на, чи ји је про ток сам
по се би по гу бан, не го и на мер ног уни шта ва ња чи ји смо не по сред ни све до -
ци. То је на мет ну ло осо бе ну оба ве зу на уч ним уста но ва ма – за да так да пра те
и са би ра ју остат ке, пи са не и ли ков не, о спо ме ни ци ма ко ји су те шко по го ђе -
ни или са свим не ста ли – спо ме ни ци ма крај ко јих смо до не дав но жи ве ли.
Оно што се са мо у пе си ми стич ним ви зи ја ма мо гло на слу ћи ва ти по ста ла је
ствар ност. По гро ми, при пре мље ни и не ми ло срд ни, пред за пре па шће ним ста -
нов ни штвом ко је ни је би ло спрем но ни ти се на би ло ко ји на чин мо гло су -
прот ста ви ти, од не ли су де се ти не спо ме ни ка из ду бље и бли же про шло сти
Ко со ва и Ме то хи је.

A ка да су се на кон ви ше ме се ци сле гли ути сци и осе ћа ња, по ста ло је
ја сно шта се мо же и мо ра учи ни ти: са бра ти све оно што још у би ло ком ви ду
по сто ји у бе ле шка ма, ски ца ма и ста рим фо то гра фи ја ма, уз рет ке но ве сним ке
струч ња ка ко ји су по ру ше не објек те об и шли у прат њи ме ђу на род них сна га.
Не дав но је у том сми слу учи њен по ку шај да се са гле да ду ги жи вот јед ног
објек та у Ме то хи ји, од до ба ка да је слу жио као утвр ђе ње на се вер ној гра ни -
ци Ви зан тиј ског цар ства до стра да ња у ле то 1999. го ди не. У ме ђу вре ме ну,
да ро ван ма на сти ру Хи лан да ру, као се ди ште ме то ха, имао је храм скром них
ди мен зи ја, ко ме је са да post mor tem тре ба ло вра ти ти из глед. И то је учи ње -
но: пред ста вљен је у про сто ру, са зид ним сли ка ма и нат пи си ма бо га тим исто -
риј ским са др жа јем. У овом ви ду, по но ви ћу оно што сам јед ној при ли ци ре -
као, спо ме ник је по чео свој но ви жи вот, у ви ду у ко јем га ни ко не ће мо ћи
да по вре ди, са чи њен „од тки ва од ко јег се сно ви гра де“.

А не ду го по том, као по твр да да све мо гућ но сти ни су ис цр пље не, та ко ђе
на осно ву гра ђе са би ра не у вре ме ни ма ка да је то би ло оства ри во, на пи са на
је мо но гра фи ја и чак при хва ће на као док тор ска ди сер та ци ја о дру гом спо -
ме ни ку XIV ве ка ко ји је истих ав гу стов ских да на, 1999, до те ме ља уни штен.
На ве де ни рад, са сво је вр сним по врат ком у жи вот дра го це не це ли не зид ног
сли кар ства из до ба кра ља Ми лу ти на под сти цај је ис тра жи ва чи ма ко ји ма при -
ли ке да нас не до пу шта ју при ступ спо ме ни ци ма.

Про ме не у дру гим кра је ви ма зе мље чи јој су про шло сти по све ће ни од -
го ва ра ју ћи збор ни ци, ма ње су вид не, али су по сле ди це знат не.

Нај зад, ни пр ви ове вр сте, на стао у мир ним усло ви ма, Хи лан дар ски
збор ник, ни је се по след њих го ди на мо гао ба ви ти те ма ма као у „мир но доп -
ским“ при ли ка ма. У вре ме ка да се нај ма ње оче ки ва ло, јер су спо ме ни ци би -
ли без бед ни ји не го икад, Хи лан дар је до жи вео стра да ње ко је је над ма ши ло
све до та да шње не да ће. Мар та 2004 – до бро то пам ти мо, јер се сти ца јем окол -
но сти, го то во у исто вре ме, де сио и по ме ну ти на пад на све ти ње Ко со ва и
Ме то хи је – не па жња је про у зро ко ва ла огром ну и не на док на ди ву ште ту: бук -
нуо је по жар ко ји је за хва тио и пот пу но од нео ви ше од по ло ви не укуп ног ма -
на стир ског ком плек са. Од та да је про шло де сет го ди на, уло же ни су ве ли ки
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на по ри да се уни ште но, ко ли ко је мо гу ће, об но ви, али се то ме не ви ди крај.
По сле ди це ће за то ду го би ти и пред мет рас пра ва ко је ће се пи са ти на осно -
ву – у не сре ћи – от кри ве них но вих по да та ка. А Збор ник ће, по ред по је ди нач -
них сту ди ја, као стал но гла си ло Хи лан да ра, пра ти ти ње гов но ви жи вот.

Шта на кра ју ре ћи о Ко сов ско-ме то хиј ском збор ни ку ко ме је суд би на
до де ли ла још те жу уло гу – да ду хов ну и умет нич ку про шлост ис тра жу је у
усло ви ма у ко ји ма ни обич но кре та ње из јед ног ме ста у дру го ни је без бед -
но, а ду жи бо ра вак на отво ре ном про сто ру ри зи чан. 

Го ди не пред на ма, зна мо, пу не су не из ве сно сти, али се са ис тра жи ва -
њи ма не ће ста ти.

СЛО БО ДАН РЕ МЕ ТИЋ

У де лу пе те књи ге Ко сов ско-ме то хиј ског збор ни ка, о ко ме се усу ђу јем
да ка жем не ко ли ко ре чи, има из ве сне сим бо ли ке. Исто ри ја срп ског на ро да
обе ле же на је и да ле ко се жним ин вер зи ја ма. Екс пан зи ја не ма њић ке др жа ве
обе ле же на је ње ним ши ре њем прав цем се вер–југ. Пре сто ни ца је од Ра са
„сти гла“ до Ско пља, а исти смер има ле су и ми гра ци је срп ског жи вља. До -
ла ском Сел џу ка, исто ри ја код Ср ба, чи ји је кул тур ни успон до се гао ни во зо -
ре по сле ко је ни ка да ни је сва нуо дан, ка ко је сво је вре ме но на пи са ла Ире на
Гриц кат, до би ја ин вер зив ни ток. Све оп ште уз ми ца ње прав цем југ–се вер пра ти
и по ме ра ње тро на срп ске др жа ве од цар ско га гра да на Вар да ру до пре сто ни -
це Де спо то ви не на Ду на ву. Сле де ве ко ви мра ка, та во ре ња и на за до ва ња. Ре -
ке срп ске по пу ла ци је те ку пре ма се ве ру, а ка сни је кон ти ну и ра но у скла ду са
вен ци ма ди нар ских го ра: прав цем ју го и сток–се ве ро за пад. На ски да ње тур ског
јар ма нај ду же је че ка ла Ста ра Ср би ја, што је за со бом по вла чи ло и од ла га ње
мно гих по че та ка ка ко на дру штве но-по ли тич ком та ко и на кул тур ном и на -
уч ном пла ну. У овом слу ча ју тур ска гра ни ца се ис пре чи ла Бе ли ће вом ис тра -
жи ва њу го во ра при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске зо не у це ли ни. А упра во
је зич ка ис тра жи ва ња од мах на кон бал кан ских ра то ва вер но све до че о на шим
на ци о нал но-по ли тич ким и др жа во твор ним опре де ље њи ма, стре мље њи ма и
за блу да ма. При о ри тет ни ста тус „Ста ре Ср би је“ у ди ја лек то ло шким ис пи ти -
ва њи ма го во ра има ју обла сти Ко ча на, Шти па, Стру ми це, Дој ра на, Ђев ђе ли је,
Ко сту ра, Ле ри на, Ти кве ша и дру гих су сед них ма ке дон ских под руч ја. На кон
ства ра ња за јед нич ке др жа ве по сле Ве ли ког ра та, за пад не, пре све га ча кав -
ске, обла сти за по се ле су чел ну по зи ци ју. Област ју жне по кра ји не, ко лев ка
срп ске ду хов но сти и др жав но сти, ко лев ка два ју ди ја ле ка та ко је ће ми гра ци је
по на је зди Ту ра ка и под при ти ском Ар ба на са раз не ти све до Ста ла ћа, од но -
сно Ђер да па, по ду го је би ла на ли сти че ка ња. Не ке пра зни не от кло ње не су
тек не дав но. Пред мет да на шњег оку пља ња ка зу је да се по не ки дуг упра во
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оду жу је, а све са све шћу да смо још ите ка ко ду жни и стру ци и ро ду. Ка да је
о је зич ким ис пи ти ва њи ма реч, оно ма сти ка је, за хва љу ју ћи ор га ни зо ва ном
прег ну ћу ове ку ће, а пр вен стве но тру ду дво ји це ви зи о на ра и пре га ла ца, ака -
де ми ку Па влу Иви ћу и ње го вом пр вом са рад ни ку Све то за ру Сти јо ви ћу, да -
ле ко ис пред ња чи ла.

Од три при ло га це ње но га Ака де ми ји но га гла си ла о ко ји ма ће ов де би ти
ре чи, пр ви је упра во из ове обла сти. Рад Ми лу на Сти јо ви ћа и Ра де Сти јо вић
„Оно ма сти ка де вет де чан ских се ла“, ко ји до но си це ло куп ну оно ма сти ку де вет
се ла Де чан ске оп шти не ко ја чи не це ли ну и ко ја су Ср би, док су још жи ве ли
у овим кра је ви ма, на зи ва ли за јед нич ким име ном Љу бар да (Љум бар да, Да ши-
но вац, Гор њи Ра тиш, До њи Ра тиш, До ња Лу ка, По жар, Ко дра ли ја, Ма зник и
Ма ли Вра но вац), на стао је на осно ву гра ђе ко ју је 1975. го ди не са ку пио Све то-
зар Сти јо вић. За да так ауто ра ра да био је да, до дат ним са мо стал ним ис тра жи-
ва њи ма, ка ко пи са них из во ра та ко и усме них ин фор ма то ра – Ср ба из бе глих
из то га кра ја по сле 1999, до ђу до по да та ка о се ли ма и њи хо вом ста нов ни -
штву. У ра ду су да ти оно ма стич ки по да ци, кла си фи ко ва ни на на чин уоби ча -
јен у на шој оно ма стич кој ли те ра ту ри: (ми кро)то по ни ми ја и ан тро по ни ми ја
(пре зи ме на, име на, хи по ко ри сти ци, на дим ци). Оно ма стич ки по да ци да ти су
у ак цен то ва ним ли ко ви ма са о бра зним ло кал ном го во ру и има ју вред ност пр -
во ра зред не је зич ке гра ђе. Да ју се и по да ци о се ли ма и ста нов ни ци ма у њи ма.
Увод но по гла вље до но си исто ри јат ових кра је ва, ко ји су би ли на ста ње ни сло -
вен ским жи вљем све до до ла ска Ту ра ка, ка да на сце ну сту па и ал бан ски слој, у
по чет ку не знат но, а до ве ли ке ет нич ке сме не до ћи ће тек у на ред ним ве ко -
ви ма. Рад до но си и по да та ка да је, при ме ра ра ди, пре ма фран цу ским слу жбе -
ним из ве шта ји ма из 1807. го ди не Ме то хи ја још увек би ла на ста ње на го то во
са мо Ср би ма. Сре ди ном XIX ве ка до шло је до бр зих и круп них про ме на на
ет нич кој кар ти овогa кра ја.

Се ла из ко јих се до но се оно ма стич ке чи ње ни це, с из у зет ком Љум бар -
де, но се срп ска име на и из вре ме на пре нај но ви је ко ло ни за ци је из ме ђу два
свет ска ра та, а не ка од њих се по ми њу још у сред њо ве ков ним спо ме ни ци ма.
Ауто ри с пра вом под се ћа ју да су име на се ла Гор њи и До њи Ра тиш нео дво ји ва
од сред њо ве ков ног ка ту на Ра ти шев ци, ко ји се по ми ње у по ве љи де спо та
Сте фа на Де чан ског ма на сти ру Де ча ни ма из 1330. го ди не. На ве шће мо по да так
да се и то по ним Лу ка по ми ње у Де чан ској хри со ву љи и, као До ња и Гор ња
Лу ка, у тур ском деф те ру из 1485. го ди не. Оста ла ми кро то по ни ми ја углав -
ном је из вре ме на ко ло ни за ци је по сле Пр вог свет ског ра та, и она, као уоста -
лом и це ло куп на оно ма сти ка, но си пре по зна тљив до се ље нич ки го вор ни пе -
чат, и то зет ско-сје нич ки (Ва со је ви ћи, Бје ло па вли ћи и Ста ра Цр на Го ра) и
хер це го вач ко-кра ји шки (Ров ца и Мо ра ча) ди ја ле кат ски тип. Об ја шње ње
оскуд них тра го ва ста ри не ауто ри с пра вом ви де „у те мељ ној ал ба ни за ци ји
ових кра је ва у по след њим ве ко ви ма и у чи ње ни ци да су но ви ји до се ље ни ци
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из Цр не Го ре од др жа ве до би ја ли шу ме ко је су кр че њем пре тва ра ли у об ра -
ди во зе мљи ште“.

Из бо га тог, пре бо га тог кор пу са чи ње ни ца при ку пље них ру ком ис тра -
жи ва ча ко ји је оста вио ду бок траг у срп ској на у ци о је зи ку, све тлост да на
угле да ше оне за ко је се ве зу је је дан ве ли ки по че так. Од ла зак ру си сте на те -
рен да при ку пља оно ма стич ке чи ње ни це у де лу Ме то хи је са пет ак це нат ских
си сте ма до не тих на се ља ва њи ма из ије кав ских кра је ва на кон Ве ли ког ра та,
уз за те че не Ср бе „мје шћа не“, у го вор ном мо за и ку са тон ским мо де ли ма
Драго – Драгово, Драго – Драгово, Драго – Драгово, Драго – Драгово, Драго
– Драгино, не ис кљу чу ју ћи ни мо гућ ност у руб ним де ло ви ма обла сти ни тип
Драга – Драгино по те рао је и ме не пре ко Ча ко ра у пи то ми Ду ка ђин, дао ми
при ли ку да се по но во на ђем у до му Ми лу на Но во ва Сти јо ви ћа, ме то хиј ског
пр ва ка, чи ја је реч ми ри ла и за ва ђе не ар ба на шке фи со ве. А што се ти че сна -
ла же ња са рад ни ка Од бо ра за оно ма сти ку на те ре ну, на шао сам се у по зи ци ји
пољ ских ди ја лек то ло га ка да их је по се тио њи хов мла ђа ни ко ле га и при ја тељ
из Но во га Са да. О то ме је под овим кро вом Зу за на То по лињ ска, све стра ни
лин гви ста и сла ви ста, 17. сеп тем бра 2003. го ди не из го во ри ла и ове ре чи:
„Ни кад не ћу за бо ра ви ти ка ко је би ло кад смо Па вла, при ли ком ње го вог бо -
рав ка у Пољ ској, од ве ли у јед но ка шуп ско се ло, ко је је за нас, и за дру ге на ше
го сте – лин гви сте, би ло вр ху нац ди ја ле кат ске ег зо ти ке. По сле јед но по ла са та
Па вле не са мо да је пре у зео ан ке ту у сво је ру ке, већ је знао и да нам ука же
на не ке по ја ве ко је ми, ауто ри бу ду ћег ка шуп ског атла са, ра ни је ни смо уочи -
ли.“ И ја сам, та ман као По ља ци, то ком сед мо днев не при јат не екс кур зи је у
Ме то хи ји сти цао све из о штре ни ју пред ста ву о при ли ка ма у го во ру Ва со је -
ви ћа, Ров ча на, Мо ра ча на, Ста ро цр но го ра ца, јер сам вр ло че сто, у су сре ту са
ди ја ле кат ски ин те ре сант ним по дат ком до би је ним из уста ак ту ел ног ин фор -
ма то ра, „под се ћан“ на при ли ке код „оних дру гих“. За Љум бар ду је, да кле,
ве зан по че так јед не озбиљ не ак ци је, спа са ва ња од за бо ра ва аутен тич них све -
до ка не пи са не исто ри је Све те срп ске зе мље. Све то зар Сти јо вић је, по ред
лич ног уде ла у бри љант но осми шље ном и ме то до ло шки бес пре кор но устро -
је ном по ду хва ту, ви чан по сло ви ма око под у ча ва ња дру гих, оти шао дра го це -
ни ко рак да ље и од ме то хиј ских сред њо школ ских на став ни ка до би је но је
пет-шест по у зда них са рад ни ка СА НУ и ње ног Од бо ра за оно ма сти ку. Под
Сти јо ви ће вим буд ним оком рас плам са ла се сво је вр сна ко лек тив на бор ба са
вре ме ном под пла штом оправ да не слут ње да срп ски жи ваљ у ко лев ци њи хо -
ве др жав но сти и ду хов но сти мо же до жи ве ти но ви по гром, и при ку пље на је
це ло куп на оно ма стич ка гра ђа са про сто ра ју жне по кра ји не. То је ура ђе но у
се ли ма у ко ји ма је, у вре ме ор га ни зо ва не ак ци је, жи вео бар је дан но си лац
срп ског је зи ка. Ономастикa је слич не сре ће би ла још и у ни шком цен тру, где
је про фе сор Сти јо вић, уз већ афир ми са ног лин гви сту Не дељ ка Бог да но ви -
ћа, за те рен ски рад при пре мио гру пу агил них по сле ни ка, ко ји су, по ис тој

Трибина Библиотеке САНУ 173



ин струк ци ји и ме то до ло ги ји, од за бо ра ва оти ма ли оно ма стич ке чи ње ни це на
нај ве ћем де лу про стра не при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти у окви -
ру Ре пу бли ке Ср би је, при по ма жу ћи при то ме ко ле га ма на истом за дат ку у
јед но ак це нат ском де лу ју жне срп ске по кра ји не. У Ор га ни за ци ји од бо ра за
оно ма сти ку исто род на гра ђа је при ку пље на и на ве ћем де лу Цр не Го ре, а
истраживaња су спро ве де на, у за ви сно сти пр вен стве но од ка дров ских при -
ли ка, и у дру гим срп ским обла сти ма. При ку пље но је зич ко бла го углав ном је
сре ђе но, ис пи са но у од го ва ра ју ће рад не све ске и де ли мич но об ја вље но.
Озбиљ ност тре нут ка и ауто ри тет кро ва под ко јим смо се оку пи ли на ла жу ми
да у ве зи са по чет ком и по чет ни ком јед ног ви зи о нар ског по ду хва та ка жем
још не ко ли ко ре чи. Се кре тар Од бо ра за оно ма сти ку је нај за слу жни ји што су
до тад ано ним ни про свет ни рад ни ци из ју жне по кра ји не по ста ли ауто ри дра -
го це них, по пра ви лу обим них оно ма стич ких сту ди ја и мо но гра фи ја об ја вљи -
ва них у Оно ма то ло шким при ло зи ма, ко ји су у ру ка ма Па вла Иви ћа, глав ног
уред ни ка, и ње го ве де сне ру ке Све то за ра Сти јо ви ћа ду го ба шти ни ли ста тус
уред ног го ди шња ка, а он да сти жу не при ли ке: санк ци је и изо ла ци ја др жа ве,
по бо ле ва ње дво ји це под ви жни ка, „ми ло срд ни“ и дру ги „ан ђе ли“, из ме шта ње
из ово га све та Па вла Иви ћа и Све то за ра Сти јо ви ћа, осе ка у све му и сва че му
па и у оно ма стич ком ата ру. Ор га ни зо ва ног те рен ског ра да, у кон тек сту оби ма
и на чи на фи нан си ра ња на уч но и стра жи вач ких про је ка та, те ка дров ских при -
ли ка, код нас ви ше и не ма, а у слу ча ју бо га те кар то те ке Од бо ра за оно ма сти ку
СА НУ, фор ми ра не у не ко дру го вре ме, оста је на да да ће, без бед на, до бро сме -
ште на, до че ка ти бо ља вре ме на, об ра ду и да ва ње на увид за ин те ре со ва ној,
пре све га стра ној, а и на шој на уч ној јав но сти. Суд би на се по и гра ла и гор ком
сим бо ли ком на го ве сти ла та во ре ње на кон бли ста вог уз ле та јед не је зич ке ди сци-
пли не. У прет ход ном, 4. бро ју ча со пи са, нај зад је штам пан не кро лог про фе со-
ру Све то за ру Сти јо ви ћу, а у на по ме ни ис под тек ста сто ји: „При лог Сло бо да -
на Ре ме ти ћа, Уре ђи вач ком од бо ру Ко сов ско-ме то хиј ског збор ни ка до ста вљен
пре де сет го ди на, због про пу ста тех нич ке при ро де, об ја вљу је се у овом бро -
ју ча со пи са“. На ма тех нич ке гре шке, из гле да, ни су има нент на осо би на са мо
у ко шар ци.

Нај бо љи ко је га смо у ди ја лек то ло ги ји има ли, пре пет деце ни ја је имао
сна ге да при зна да је уз ми ца ње ди ја ле ка та пред не за у ста вљи вим ци ви ли за -
циј ским то ко ви ма не ка вр ста „ко ла те рал не ште те“ у од но су на ве ћу до бит:
„До бро је што од ла зе ди ја лек ти. Тек ти ме се ствар но де мо кра ти зу је до кра ја
је зич ка ба за на ше кул ту ре, ски да се пе чат обе ле же но сти са ши ро ких сло је -
ва ко ји се не зна ју слу жи ти књи жев ним је зи ком, бри ше се по не ки увре дљив
аспект дис тан це из ме ђу гра да и се ла. На ши ди ја лек ти од ла зе за јед но с опан -
ци ма, пе лен га ћа ма, тро днев ним сла ва ма и до дол ским оп ход ња ма, за јед но с
ку ку ру зним хле бом, ча ђа вим ог њи штем, ен де мич ним си фи ли сом, ви со ком
смрт но шћу де це и мно гим дру гим ствар но сти ма ко је би смо да што пре за -

174 Трибина Библиотеке САНУ



бо ра ви ма“. Сле ди, ме ђу тим, и оно ве ли ко АЛИ: „Ни је гу би так то што иш че -
за ва не ис црп но бла го ра зно вр сних пре ли ва на шег на род ног го во ра, али је сте
гу би так ако то бо гат ство иш че за ва не за бе ле же но“, опо ми ње пр ви ауто ри тет
на у ке о на род ној ре чи код Сло ве на и не са мо код њих, а на ма се упра во то и
де си ло. До ве де ни смо у си ту а ци ју да вас по ста вља мо је зич ке та пи је на мно ге
обла сти ко је су Ср би у по след њем ра ту при вре ме но на пу сти ли а да прет ход но
ни су је зич ки ис тра же не. Срп ски на род је у ХХ ве ку за де си ло пет пу сто шних
ра то ва, а под ру ку са већ по ми ња ним по ли тич ким за блу да ма и про ма ша ји ма
иде и чи ње ни ца да у оној за јед нич кој „брат ској“ др жа ви „брат ских на ро да и
на род но сти“ срп ски на род ни го во ри, сти ца јем окол но сти на ко је се че сто ни је
мо гло до вољ но ути ца ти, ни су има ли при о ри тет не ста тус у две ма за пад ним
ре пу бли ка ма. При ли ку да спа су што се још спа сти мо же ис тра жи ва чи су има -
ли, и још до не кле има ју, сни ма ју ћи го вор из бе гли ца из за пад них кра је ва у
из бе глич ким на се љи ма из ме ђу Дри ња ча и Шам ца, у Бу си ја ма код Сур чи на
и по је ди нач но ра су тих по гра до ви ма Ср би је. „Ми ло срд ни ан ђео“ је ме ђу ур -
гент не за дат ке срп ске ди ја лек то ло ги је укљу чио и го во ре ју жне по кра ји не.
Тај хит ни за да так, нео д ло жни дуг, по је дин ци оду жу ју ис пи ти ва њем и сни -
ма њем го во ра „ин тер но ра се ље них ли ца“ са про сто ра Ко со ва и Ме то хи је. У
ко сов ско-ре сав ском ди ја ле кат ском по ја су нај ви ше чи ње ни ца од за бо ра ва са -
чу вао је пре ра но пре ми ну ли Ми ле та Бу ку ми рић, а шта фе ту пле ме ни те ак -
ци је на тлу при зрен ско-ју жно мо рав ског го вор ног под руч ја ча сно и на да све
ви ше не го успе шно, пре свих но се Би ља на Си ки мић и Ра ди во је Мла де но -
вић – ко ле ги ни ца Си ки мић за сни ва њем на уч них про је ка та и оку пља њем
агил них са рад ни ка, ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти че ко ле га Мла де но вић, по
ро ђе њу При зре нац, да нас је дан од нај про дук тив ни јих срп ских ди ја лек то ло -
га, из чи јих ру ку смо већ до би ли две по себ не мо но гра фи је и ви ше обим них
сту ди ја, а мо жда и нај вред ни је су већ на пу ту.

На осно ву аудио-гра ђе при ку пље не у окви ру про јек та Ис тра жи ва ње
сло вен ских го во ра на Ко со ву и Ме то хи ји (2002–2003) на стао је рад Све тла не
Ћир ко вић „Ис тра жи ва ње бу дућ но сти у дис кур су ра се ље них ли ца са Ко со ва
и Ме то хи је“. Оно ме ко је пре слу шао пре ко 500 са ти го во ра ли ца из бе глих из
за пад них срп ских обла сти, и не са мо ње му, сва ка ко им по ну је по да так о учин ку
са рад ни ка на на ве де ном про јек ту, при јат на ин фор ма ци ја са са мог по чет ка
при ло га: „Из ком плет не аудио-гра ђе про јек та [...] ко ја са др жи око 500 са ти
сни мље ног аудио ма те ри ја ла, као Кор пус на ком ће се за сни ва ти ана ли за, из -
дво је ни су и тран скри бо ва ни они раз го во ри са ра се ље ним ли ци ма ко ји су
као до ми нант ну те му има ли рат, бом бар до ва ње и ра се ља ва ње“. Ела бо ра ци -
ји бо га те гра ђе сни мље не у го во ру не срећ них пре се ље ни ка, од но сно ра се -
ље ника, прет хо ди озбиљ но, на стра ној и до ма ћој ли те ра ту ри уте ме ље но раз -
ма трање пи та ња из до ме на из ра жа ва ња вре ме на у дис кур су ра се ље них ли ца
са Ко сме та – вре мен ској ли ни ји и вре мен ској гра ни ци; пој мов не ка те го ри је
са да шњо сти и про шло сти и њи хо ве ре а ли за ци је у је зи ку; пој мов не ка те го ри -
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је бу дућ но сти и ње не ре а ли за ци је у је зи ку. Ути сак о при мер ној озбиљ но сти
у при ла зу пред ме ту ра да ове ра ва и са др жај ни пре глед о ста ту су фу ту ра пр вог
у са вре ме ном срп ском је зи ка, те ко сов ско-ме то хиј ском ди ја лек ту и при зрен -
ско-ти моч кој ди ја ле кат ској обла сти, све у кон тек сту бал кан ске лин гви сти ке.
Ли ми ти ра ни вре мен ски оквир да је про сто ра за са мо две-три сит ни је оп сер -
ва ци је. Бо га та гра ђа је по ка за ла да је „фу тур пр ви – сте ре о тип пој мов не ка -
те го ри је бу дућ но сти“ и „у дис кур су ра се ље них ли ца са Ко со ва и Ме то хи је“.
На осно ву ис ка за не срећ них љу ди ти па: „Оти ша ми син, тај ста ри ји оти шо ми
та мо. Са мо не знам ка ко ће бид не. Ја, ја сам ста ла ви кам, ако не иде вој ска
на ша или ми ли ци ја, по врат ка не ма. Жи вот не ма“; „Ра дим, по со не ма ов де.
Да се вра ти мо та мо, не сме мо још, и не знам ка ко ће бу де. Ка ко ће би ти,
шта“ – про ис ти че оче ки ва ни, и је ди ни мо гу ћи за кљу чак да се „не из ве сна си -
ту а ци ја мо же сма тра ти сте ре о тип ном у пој мов ној ка те го ри ји бу дућ но сти“.
По сле ди це до ле та ња „ми ло срд ног“ и оста лих бе ло свет ских „ан ђе ла“, уз на ше
учин ко ви то су де ло ва ње, да ју ста тус сте ре о тип ног пи та ња оним Бећ ко ви ће -
вим сти хо ви ма: „До кле ће ово ʼвако, зна ли ико?“. Две ла ко от ко ли ве сит ни -
це знат но би до при не ле вред но сти и упо тре бљи во сти дра го це ног са др жа ја
им по зант ног кор пу са чи ње ни ца при ку пље них на те ре ну. Аутен тич ност на -
род не ре чи обез бе ђу је ис кљу чи во стро го при др жа ва ње на че ла: пи ши као
што го во риш. Лик пред школ ско и у стан дард ном је зи ку је по сле ди ца ком -
про ми сне пра во пи сне од ред бе. Још лак ше је озна ча ва ти ме сто ак цен та у иди -
о ми ма при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске зо не, о че му, уоста лом, све до че и
хи ља де стра ни ца ди ја ле кат ских тек сто ва об ја вље них и у из да њи ма ово га до -
ма, а до би је ним из ру ку ен ту зи ја ста не лин гви стич ког про фи ла. Но, од ових
сит ни ца је зи ко слов них да ле ко ви ше бри не чи ње ни ца, чи јег је зна ча ја ите ка -
ко све сна ко ле ги ни ца Ћи ро вић, чи ње ни ца ко ја по зва не и про зва не, а ви дим
их по до ста и у овај са ли, под се ћа, опо ми ње и под сти че ак ци ју у цајт но ту:
„Сва ка ко не тре ба за бо ра ви ти да су сви при ме ри за бе ле же ни три или че ти -
ри го ди не на кон ра се ља ва ња ли ца са Ко со ва и Ме то хи је, те у би ло ко ју је -
зич ку ана ли зу тре ба укљу чи ти и мо гућ ност да је то ком тог пе ри о да мо гло
до ћи до про ме не ма тер њег је зич ког иди о ма и ње го вог ко ри го ва ња што са
стан дард ним срп ским је зи ком, што са ло кал ним го во ром сре ди не у ко ју су
ра се ље на ли ца пре се ље на“. Ово ме се са мо мо же и мо ра до да ти не ми нов на
угро же ност до не тог иди о ма у – че сто ве ли кој – ме ша ви ни ме ђу соб но раз ли -
чи тих пре се ље нич ких град ских и се о ских го вор них ти по ва.

Не сум њи ву, уз то и дра го це ну но ви ну у до ме ну на у ке о је зи ку чи ни рад
Ми тре Ре љић „Је зич ки ста во ви де це на Ко со ву и Ме то хи ји“, при лог у ко ме
се „на осно ву по да та ка до би је них ан кет ним ис пи ти ва њем“, спро ве де ним од
15. ок то бра до 15. де цем бра 2010. го ди не, 260 де це уз ра ста од осам до два -
на ест го ди на „у основ ним шко ла ма на под руч ју Го ре, Ко сов ског По мо ра вља,
цен трал ног Ко со ва и се ве ра Ко сме та“ утвр ђу ју ста во ви ко смет ске де це ко ја
по ха ђа ју ни же раз ре де основ не шко ле пре ма свом и ту ђим је зи ци ма, као и
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њи хо ви су до ви о по ре клу је зич ког фе но ме на“ и „са гле да ва ју се со ци јал ни,
исто риј ски, пе да го шко-ди дак тич ки и дру ги фак то ри ко ји ути чу на фор ми ра ње
тих ста во ва“. Ре зул та ти ан ке те го во ре о праг ма тич но сти, ре ал ном ра су ђи ва -
њу нај мла ђе по пу ла ци је. На пи та ње ко ји је је зик нај бо љи (нај леп ши) ве ћи -
на ан ке ти ра них (159) је на ве ла срп ски, али ни је ма ли број ни оних (43) ко ји
су пред ност да ли ен гле ском, ру ко во де ћи се, по лич ном ис ка зу, са вре ме ним
по тре ба ма и ко ри шћу од зна ња је зи ка ме ђу на род не ко му ни ка ци је. „Оту да је
за ве ћи ну ан ке ти ра них он нај бо љи (нај леп ши): За то што сви у све ту ко ри -
сте ен гле ски, за то што у сва кој др жа ви мо же мо раз го ва ра ти тим је зи -
ком, за то што мо же мо да се спо ра зу ме ва мо са не ки ма из ино стран ства,
За то што је ве о ма по тре бан и сл.“). Са свим су про зир ни раз ло зи да ва ња
при о ри те та срп ском је зи ку: „За то што ми је ма тер њи, За то што је свој је зик
нај леп ши, за то што га ми има мо“ и сл. До бро је што је аутор ка ука за ла на
ко ре ла ци ју из ме ђу (не)ком пе тен ци је пре да ва ча и де чи јих ста во ва пре ма стра -
ном је зи ку. „Сви не га тив ни су до ви о ру ском је зи ку (укуп но 11) за бе ле же ни
[су] у јед ној го ран ској шко ли у ко јој на ста ву из овог пред ме та из во ди ли це
без од го ва ра ју ће спре ме“. Мно ги уче сни ци да на шње јав не сце не мо гли би
из ву ћи по у ку из ви спре ног од го во ра осмо го ди шња ка на пи та ње „да ли по -
сто ји је зик ко ји ни је леп“: је зик не кул ту ре. На пи та ње ода кле по ти че је зик
са мо из не ви них де чи јих гла ва мо гу сти ћи од го во ри: Из ср ца, Из ду ше. У том
то ну су и за кључ не ре чи при ло га: „На осно ву све га на ве де ног, мо же се за кљу -
чи ти да је зич ке ста во ве ко смет ских осно ва ца, у по ре ђе њу са ста во ви ма од ра-
слих (ис пи та ним у истом пе ри о ду), ка рак те ри ше сла би је ис по ље на по зи тив на
сим бо лич ка ге не ра ли за ци ја при оце ни свог, ко и ма њи сте пен нео бјек тив но -
сти, гру бо сти и из ри чи то сти при оце ни ту ђег је зи ка“. У упро шће ној про јек -
ци ји: искре на де чи ја ду ша не уме да мр зи, то ме ће их ка сни је (на)учи ти.

За област ју жне по кра ји не ве же нас нај ве ћи успон и про цват др жа ве
Не ма њи ћа. Ко лев ка на ци о нал не др жав но сти и ду хов но сти пр ва је пот па ла
под Тур ке, а по след ња се осло бо ди ла њи хо вог јар ма, због че га су и стру ка и
на у ка не што ка сни је „сти гле на Ко со во“. Сти цај окол но сти и не ки пи тон ски
за гр ља ји ни су ишли на ру ку ба вље њу по сло ви ма од на ци о нал ног зна ча ја, а
он да нам је исто ри ја по но во окре ну ла ле ђа, до не ла стра шни ег зо дус и при -
вре ме но опет опу сте ла мно ге срп ске зе мље. По вод да на шњег оку пља ња и
раз го во ра по ка зу је да не оску де ва мо у љу ди ма ко ји зна ју шта им је чи ни ти.
Да се ова квим по во ди ма што че шће оку пља мо и да гла си ла ти па Ко сов ско -
-ме то хиј ског збор ни ка ухва те ко рак што ре дов ни јег го ди шња ка.

МИХАИЛО ВОЈВОДИЋ

Српска академија наука и уметности има за собом дугу традицију изу-
чавања Косова и Метохије, и њени почеци датирају још из времена Српског
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ученог друштва тако да се међу творцима одговарајуће научне литературе
може срести више наших угледних научних имена. Дакле, рано се исказала
потреба за вишестраним научним изучавањем простора Старе Србије одно-
сно Косова, Метохије и њима суседних делова, јер се показало да протоком
векова нестају трагови претходних цивилизација који су нажалост, у великом
броју и намерно уништавани, тако да су се, најчешће под притиском, губила
обележја која су сведочила да се управо ради о колевци првог организованог
друштва српског народа, или боље рећи њиховог континуираног боравка на
том простору још од првих векова нове ере. Уз то пред претњама, злодели-
ма над њим чињеним од стране окупационе власти, српско становништво је
било десетковано и приморано да мање-више, понекад и у колонама, напу-
шта своја огњишта или да се повлачи ка Србији, која се после пропасти у
средњем веку обновила као држава у 19. веку. Више наших научника почев од
Јована Цвијића па све до Владимира Стојанчевића, и других млађих науч-
ника, разуме се разних профила, изучавали су прошлост Косова и Метохије,
антропологију, језик, споменичку архитектуру, верске објекте, обичаје. По-
требе су то изискивале, штавише и протоком година постале су све озбиљ-
није. С обзиром на то да се разним политичким променама у новије време
нису поправљале тамошње прилике а да се чак и економски положај Срба у
времену после ослобођења Косова и Метохије 1912. године, па и после Другог
светског рата, побољшавао у много скромнијим размерама од очекиваних,
Србе није чекала ружичаста будућност као ни њихово наслеђе. Сећам се да
су 60-их година неколико наших колега историчара приликом обиласка Ко-
сова и Метохије у циљу испитивања имена локалитета дошли до поузданих
података да су многа српска имена промењена добивши албанске називе и
да је тај процес и даље био у току.

С обзиром на то да су у Српској академији наука и уметности били уве-
рени у потребу да се подстакну односно појачају напори око утврђивања
стварног положаја српског народа, а уз то имајући у виду и стање у коме се
налази српско наслеђе, почетком 80-их година прошлог века основан је ме-
ђуодељењски Одбор за проучавање Косова и Метохије. Значајну улогу у тој
иницијативи имао је Димитрије Богдановић који се представио као писац запа-
жене сажете студије о прошлости Косова и Метохије под насловом Књига о
Косову. Српска академија наука и уметности се 1983. године на основу обра-
зложеног Богдановићевог предлога определила да Одбор у свом програму
рада, поред осталог, води рачуна о томе да се откривањем свих околности
које се тичу историје српског народа на тим територијама допринесе и све-
страном утврђивању истине о српско-албанским односима у прошлости чи-
ме би се обеснажиле антисрпске претензије које су се разним средствима
пропаганде временом увећавале. Управо тада је закључено да ће резултати
проучавања политике, економије и друштва бити неопходни и у одбрани тери-
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торијалног интегритета и међународног положаја наше земље. У том циљу
прихваћено је да се врше систематска археолошка и археографска истражива-
ња античког периода, средњовековних остатака, проучавања нововековних
процеса, дакле укупне цивилизацијске заоставштине. На предлог Димитрија
Богадановића Српска академија наука и уметности је 1985. године прихва-
тила да се покрене издавање Косовско-метохијског зборника.

Први број Зборника, који је припремио уређивачки одбор на челу са
Антонијем Исаковићем а појавио се 1990. године, био је изузетно богат и са-
држајан. Иако је био посвећен шестстогодишњици битке на Косову 1389. го-
дине, прилози у њему покрили су велики временски простор, све до најно-
вијих година. Једна од карактеристика која се у њему исказала, задржана је
и у наредним бројевима. Највише текстова посвећено је богатој културној
баштини, пре свега верским споменицима, а у нешто мањем обиму и духовној.
Нажалост, била је недовољно заступљена политичка прошлост, што говори о
томе да се данас релативно мали број историчара бави Косовом и Метохијом.
Пошто се то мора схватити и као упозорење, требало би озбиљно водити ра-
чуна да се такве теме нађу све више пред истраживачима, што значи да се
морају побољшати услови за изучавање пре свега архивске грађе у нашим и
архивима других земаља. Овај број отворио је питање и уставног положаја
Косова и Метохије, односно прогона Срба са тих територија. Један скраће-
ни библиографски попис литературе Косова и Метохије на нашем језику од
1945. до 1960. у њему објављен, требало је да буде почетак праксе да се и
тим путем остварује бољи увид у оно чему се треба више посветити.

Други број, који се појавио нешто касније, односно 1998. године, чији је
уредник био академик Владимир Стојанчевић, донео је нешто више подата-
ка о политичкој прошлости Косова и Метохије, али је и даље остао нагласак
на споменицима културне баштине. Неколико занимљивих радова у њему
односило се и на демографску структуру тог подручја.

Распоред текстова није се много разликовао ни у наредним бројевима.
Ваља споменути да је број три Зборника, који је објављен 2005. године, чи-
ји су уредници били Мирослав Пантић и Стеван Карамата, највећим делом био
покривен саопштењима са научног скупа „Ибарски Колашин кроз векове“
одржаног 1998. године у организацији Српске академије наука и уметности
и њеног Одбора за Косово и Метохију. С обзиром на то да се ради о подручју
са једном од најкомпактнијих српских средина на Косову и Метохији, наша
наука добила је тада прилику да проучи и на том примеру прикаже најстари-
ја српска обележја, од давнина наслеђене споменике прошлости, језик, обича-
је, а исто тако и да изнесе све тешкоће са којима се бори данашњи староседе-
лац на Косову и Метохији а који упркос свим недаћама бар делимично насто-
ји да тамо и остане. Једино је у броју четири Зборника, који се појавио 2011.
године под уредништвом Михаила Војводића, било садржано пропорцио-
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нално нешто више текстова из историје, односно из политичке и социјалне
прошлости Косова и Метохије. О броју пет Зборника говориле су вам моје
колеге Слободан Реметић и Рада Стијовић.

Дакле, на основу резултата претходних бројева Косовско-метохијског
зборника, али и других појединачних издања политичке, економске и соци-
јалне садржине, слободно се може рећи да је Српска академија наука и уметно-
сти преко свог споменутог међуодељењског Одбора дала значајан допринос
проучавању сваковрсних остатака живота на Косову и Метохији у ближој и
даљој прошлости. Једно од њих је свакако и књига Срби и Албанци у 19. и
почетком 20. века. Нажалост, последњих година, како сам рекао, смањио се
број оних који се баве истраживањем Косова и Метохије, њихове прошло-
сти, па у извесној мери и културног и духовног наслеђа, чему су допринели
различити разлози, укључујући и материјалне, као уосталом и политичко -
-правне прилике везане за Косово и Метохију. То је у одређеној мери допри-
нело томе да извесне теме које су на почетку рада Одбора замишљене, а уочи
појаве прве свеске Зборника наведене у плану, нису добиле своје одговарају-
ће место. Међу њима бих споменуо оне о пореклу и етничким карактеристика-
ма различитих националности, њихове судбине у прошлости и садашњости.
Поред осталог, није у довољној мери праћена албанска литература о српско -
-албанским односима да би се, како је тада било речено, могло адекватно и
благовремено реаговати.

Одбор за Косово и Метохију, међутим, уз споменуте свеске Зборника
имао је у плану да публикује и неке посебне монографије или да буде суи-
здавач као што је то до сада било у једном случају. Био је, међутим, спреман
да објави рукопис покојног Милана Ивановића о уништеним и оштећеним
споменицима на Косову и Метохији, али, не нашом кривицом, његово изда-
вање остало је отворено. Застало се и са публиковањем једног рукописа у
сарадњи са Филозофским факултетом у Косовској Митровици. Ради се о
књизи Митре Рељић Српски језик на Косову и Метохији данас. Садашње
чланство Одбора за Косово и Метохију, које је успело да се Српска академија
наука и уметности у јавности појави и са четвртим и петим бројем Зборника,
а припрема и шести, верује да ће се можда у наредним годинама побољшати
услови за изучавање ове толико значајне проблематике за историју српског
народа, разуме се и публиковање резултата. С тим у вези мислимо да би у
косовско-метохијским манастирима и Патријаршији требало наставити са
прикупљањем старих записа и натписа од 14. до 19. века, а затим и присту-
пити превођењу на српски језик турских дефтера са Косова и Метохије. Би-
ло би неопходно наставити рад на „скидању“ угребаних натписа са зидова
цркава и манастира на Косову и Метохији насталих у периоду од 13. до 19.
века. Исто тако продужило би се и изучавање језичког наслеђа, дакле и дана-
шњих српских говора на Косову и Метохији што је везано за израду дијалек-
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толошког атласа. Напокон, мислимо да би се тиме одговорило и на многа пи-
тања која се тичу не само упознавања него и очувања српског наслеђа. Поврх
свега, текстови о овим и другим темама имали би и свој практични значај
уколико би својом садржином охрабривали и све оне одговорне који би, по-
сле нелегитимног мењања статуса Косова и Метохије, користили могућност
да својим утицајем и упорношћу највише доприносе задовољењу ургентних
потреба унапређења живота, школства, економије, и заустављања негативних
промена у структури тамошњег становништва и с тим у вези бржег савлађи-
вања тешкоћа око, бар за почетак, учвршћења компактне српске заједнице
од преосталих Срба како би се сачували.

РАДА СТИЈОВИЋ

Већ су скоро три деценије како је сличним једним поводом академик
Војислав Кораћ изјавио: „Иако је доста урађено, све што је остварено знатно
је испод онога што се могло урадити и што се може ставити у ред стварних
научних потреба […] Средњовековна архитектура на Косову и у Метохији
није довољно проучена у односу према важности целине и према нарочитим
вредностима најистакнутијих дела.“1 Овим разлозима данас морамо додати
још неколико других – пре свега чињеницу да нам се давна прошлост отима
ширењем грубих неистина, као и да се живи сведоци те прошлости, наши, а
по значају и светски, непроцењиви културни споменици бестијално затиру
или скрнаве.

Сличан ламент над неурађеним и ненадокнадиво пропуштеним читамо
у уводном делу првог рада у Зборнику, аутора Драгана Војводића: „Мора се
рећи да ни данас, после свих трагичних искустава, у доба високо развијене
дигиталне технологије, још нема свеобухватне и темељне документационе
базе о изузетно угроженом српском културном благу Косова и Метохије, ко-
је чува још многе тајне и многе за нашу историју важне податке. Могло би
се стога догодити да драгоцена споменичка сведочанства наставе да нестају
у неповрат, пре но што су уочена, забележена и проучена.“2

Прилози у Зборнику пре свега су настојања да се науци пруже нови, до-
сад непознати подаци, али и труд да се сачува од заборава културно благо
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Косова и Метохије. Од седамнаест радова десет се односи на историју умет-
ности. Они обухватају широк временски распон од XIV века до данашњих
дана. Изложени су хронолошким редом.

Рад Драгана Војводића „Српски властеоски портрети и ктиторски нат-
писи у Богородичиној цркви у Ваганешу“ посвећен је цркви у Ваганешу код
Новог Брда, која је од свог настанка 1354/55. године вековима опстојавала,
у којој је чак и у најтежим временима бар повремено вршено богослужење,
да би почетак XX века дочекала у рушевинама. Обновљена 1963. успела је
да избегне злу судбину многих косовско-метохијских цркава – и 1999. и зло-
срећне 2004. године. Анализирајући, пре свега, два камена ктиторска натпи-
са над улазом у наос и један урађен фреско-техником, као и портрете насли-
кане у припрати цркве, аутор утврђује да је припрата сазидана неко време
после изградње наоса, да је цео храм осликан око 1360. године, у доба цара
Уроша, да властелин Дабижив није једини ктитор цркве, а да се реченица
„Дабижив писа сам“ односи на писање самог натписа, а не на живописање,
које је, као и изградња храма, било заједнички подухват више ктитора. У
портретима у припрати он препознаје Дабижива са супругом и двоје деце,
родитеље ктитора – мајку Вишњу и оца „калуђера“, сасвим оправдано прет-
постављајући да калуђер није очево име већ његов статус, уочава затим пор-
трете непознате девојчице, чланова породице Дабиживљеве браће Богоја и
Храна, као и тадашњег српског владара. У раду се даје и низ других напоме-
на – о сликању портрета српске властеле у вишим зонама живописа, осцени
св. Ђорђе убија аждају, која прекида низ портрета и др.

Црква Св. Ђорђа у Речанима код Суве Реке, задужбина непознатог вла-
стелина из друге половине XIV века, била је жртва вандалског чина Албанаца
у лето 1999, када је минирана и сравњена са земљом. На основу фото-доку-
ментације начињене 1956. и 1961. Бојана Стевановић у свом раду „Предста-
ве Христових прародитеља у цркви Светог Ђорђа у Речанима“ анализира
стојеће фигуре у другој зони пиластра речанске цркве. Износи закључак да
је неколико светачких ликова насликаних на пиластрима речанског храма
представљало Христове телесне претке и да је груписањем ликова Христових
прародитеља била истакнута идеја рођења Бога у телу без кога не би била
остварена икономија спасења људског рода. Рад Tатјане Стародубцев „При-
лози проучавању цркава и манастира осниваних или обнављаних у области
Бранковића од 1371. до 1455.“ представља први део истраживања о црквама
и манастирима које су у области Бранковића у наведеном периоду оснивали
или обнављали владари, црквена лица и племићи различитих звања. Поједи-
не цркве подигли су људи о чијим се звањима подаци нису сачували. Наве-
дени храмови су, током прохујалих векова, веома пострадали. Поједини су
касније били обновљени, ретки су се сачували у рушевинама. Многи храмо-
ви поменути у писаним изворима нису чак ни поуздано убицирани.
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У раду „Манастир Убожац“ Бранислав Тодић говори о историји и архи-
тектури овог манастира чији се остаци налазе у близини Косовске Каменице.
За разлику од већине ранијих истраживача, који су сматрали да су манастир
и његова црква саграђени средином или у другој половини XIV века, Тодић
сматра да је реч о споменику насталом у другој четвртини XVI века заслу-
гом охридског архиепископа Прохора. Закључке изводи на основу анализе
архитектуре и камене пластике, као и на основу поновних прегледа писаних
извора.

Миљана Матић у раду „О иконама из Драјчића“ говори о осам икона с
иконостаса цркве Светог Николе из метохијског села Драјчићи у Средачкој
жупи, које су настале у току XVI и XVII века. Оне су и раније биле познате на-
уци, али су после конзерваторско-рестаураторских радова на њима почетком
шездесетих година прошлог века дале могућност бољег сагледавања иконо-
графије и стила икона, као и тачнијег читања пратећих натписа на њима.

У Зборнику се налази и рад дугогодишњег секретара Одбора за Косово
и Метохију, некадашњег директора Завода за заштиту споменика у Приштини,
Милана Ивановића. Већ сам наслов рада говори о теми: „Ктиторски натпис
из 1863. године у цркви Светог Василија Великог у селу Горња Србица код
Призрена“. На основу старих теренских бележака аутор први пут објављује
натпис о обнови цркве из 1863. године, за коју су били заслужни мештани,
као и призренске занатлије и трговци. Говори и о богослужбеним књигама и
иконама које су се некада налазиле у цркви. Цркву су Албанци до темеља
уништили јуна 1999. године. У раду је дат и кратак преглед историје села
Горња Србица.

Као својеврсна споменица, сећање на аутора и његову неуморну борбу
за истину о драгоценом косовско-метохијском српском споменичком наслеђу,
на његов рад на откривању, пописивању, заштити и проучавању овог наслеђа,
коме је посветио цео свој живот, приложена је на крају књиге Ивановићева
библиографија.

Ивана Женарју из Института за српску културу у Приштини, привре-
мено у Лепосавићу, осветлила је улогу Одбора госпођа „Књагиња Љубица“ на
подручју Косова и Метохије до 1913. Одбор је основан да помогне српском
народу у дотад још неослобођеним крајевима, а кроз помагање црквама и
манастирима. У раду се указује на патриотска залагања Одбора за побољ-
шање црквеног живота, али и на комплексне и тешке услове живота српског
народа у Старој Србији.

Рад Александра Кадијевића „О архитектури призренске спомен-чесме
ʼКосово’ (1912) на основу докумената из заоставштине пројектанта Момира
Коруновића“, посвећен је, пре свега, овој спомен-чесми, коју је Коруновић
подигао 1912. у Призрену, по његовом ослобођењу, у знак почасти палим са-
борцима и тек ослобођеном а вековимастрадалном народу тога краја. Чесма
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је скрнављена и 1999. и 2004. и на крају порушена. У раду се говори о архи-
тектонским особеностима чесме, али и о целокупном Коруновићевом делу,
његовој идеји националнога стила. Говори се затим и о трагичној судбини
српских споменика на Косову и у Метохији у последњих сто година уз опо-
мену, односно веровање аутора да „срушени споменици трајно живе у сећању
српскога народа“ и кад-тад бивају обновљени.

Рад Јелене Павличић „Прилог познавању цркве Светог Николе у При-
штини“ сачињен је као историографски прилог познавању историје, архи-
тектуре, зидног сликарстава и уметничког мобилијара јединог православног
храма у Приштини, који је последњих петнаестак година изложен насиљу
косовских Албанаца. Храм је подигнут 1830. године, на месту старије цр-
кве, као скромна грађевина налик на кућу без куполе и звоника како не би
парирао високом минарету оближње Царске џамије. До 2004. године имао
је богату ризницу икона, књига и светих сасуди, која је тада спаљена.

Срђан Марковић се у раду „Косовска приповедања Светомира Арсића
Басаре“ бави оним делом Басариног стваралаштва који представља израз ње-
говог немирења са судбином српског народа на Косову и Метохији, а који је
настао у периоду између 1975. и 1988. године, када су „у вајару сазрели усло-
ви да горко и снажно проговори о неправдама што су годинама, под маском
братства и јединства, чињене Србима на Косову, о стављању у положај гра-
ђана другог реда, о уништавању њиховог духовног идентитета“. О скулпту-
рама речито говоре и њихови називи: Хирошима, Холокауст, Парастос илу-
зијама мојим, Апокалипса, Оклопник цара Лазара, Позив на путовање. Сам
Басара о том периоду каже: „Не окрећем се више према свету као узору, већ
према амбијенту у коме живим, из кога сам поникао; окрећући се традицији
свога народа, тражим идентитет, доказ о корену, право на будућност“.

Научни радови из пете књиге Косовско-метохијског зборника несумњи-
во представљају значајан допринос остваривању циља које је Међуодељењ-
ски одбор за проучавање Косова и Метохије ставио у центар своје делатности
– ширењу објективне, научно утемељене истине о Косову и Метохији.
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