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неКи уЗРоци и ПоСлеДице ДРуШтвениХ 
СуКоБА нА КоСову и МетоХиЈи*

Апстракт: Рад представља историјск�у рефлек�сију нек�их питања 
узрок�а и последица друштвених сук�оба на Косову и Метохији�� Најпре је, 
са теоријск�ог аспек�та, разматрано питање друштвених сук�оба�� Као после-
дице етничк�их сук�оба и стварања националних држава (нарочито на под-
ручју нек�адашње СФРЈ), дошло је до стварања политичк�е митологије, к�ао 
и редефинисања националних историја, к�оје су добиле значајну улогу�� Из 
прик�аза к�онк�урентних историја Косова и Метохије, чини се да су српск�и 
и албанск�и историчари имали задатак� јачања националног идентитета и 
међуетничк�ог анимозитета�� Задатак� ауторк�е није било прик�азивање пра-
ве, објективне истине, већ представљање две опречне/к�онк�урентне вер-
зије о прошлости Косова и Метохије��

Кључне речи: друштвени сук�оби, Косово и Метохија, Срби, к�осов-
ск�и Албанци��

увод

Питање етничк�ог сук�обљавања познато је готово свим наро-
дима света�� Етничк�их сук�оба и борби у савременом свету све је 
више, што условљава раст национализма, к�сенофобије и насиља�� 
Сем Балк�ана, к�оји је својеврстан пример етничк�их и верск�их сук�о-
ба у Европи, не треба занемарити упорне сук�обе на Блиск�ом ис-
ток�у, источној Африци, Ирак�у, Авганистану, Грузији, Чеч�нији и 

*	Рад је написан у ок�виру пројек�та Духовне појаве и стваралаштво српског 
народа на Косову и Метохији од XV do XX века (бр�� 148020), к�оји финансира 
Министарство за наук�у и технолошк�и развој Републик�е Србије��
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многим другим местима��1 Заједничк�и именилац наведених сук�оба 
јесте њихово дуго трајање, утемељено на етничк�им или верск�им 
разлик�ама�� Одрживо решење сук�оба није видљиво и поред интер-
венција међународне заједнице�� 

Сук�об Срба и Албанаца на Косову и Метохији, о к�ојем ће бити 
речи у раду, пример је побројаних к�арак�теристик�а међуетничк�их 
сук�оба�� Наведени сук�об сложен је проблем, за Србе додатно ус-
ложњен нак�он једностраног проглашења независности пок�рајине, 
од стране привремених Косовск�их институција, 17�� фебруара 2008�� 
године�� Срби и к�осовск�и Албанци, годинама оптерећивани антаго-
низмом, дисбалансом политичк�е, ек�ономск�е и демографск�е моћи, 
на мик�ронивоу (у свак�одневном животу) жртве су диск�риминације, 
мржње, насиља и изнад свега неспремности за живот у миру и то-
леранцији�� Решења сук�оба једва су видљива, ук�олик�о сагледамо 
њихове к�арак�теристик�е и број жртава��

У раду су наведена теоријск�а одређења друштвених сук�оба, са 
освртом на значај неравнотеже моћи�� Историјск�ој генези друшт-
вених сук�оба често се не придаје велик�а пажња, због чега је опи-
сан и историјск�и развој друштвених сук�оба на Косову и Метохији�� 
Пажња је усмерена и на примере међусобне сарадње две етничк�е 
заједнице, к�ојих је у историји било, иак�о националисти из обе ет-
ничк�е заједнице у последњих стопедесет година то негирају�� 

1��1��Теоријск�о одређење сук�оба

Друштвене сук�обе у социологији пре свега треба посматрати 
са аспек�та два супротстављена становишта: органицистичк�ог (к�оје 
оспорава њихов значај) и к�онфлик�тног (к�оје уважава њихов значај)�� 
Прво је функ�ционалистичк�о, к�оје ак�ценат ставља на равнотежу у 
друштву, а сук�обе/промене доживљава к�ао процес изградње нове 
равнотеже (чије основе неће бити поремећене)�� Друго становиш-
те је марк�систичк�о, к�оје полази од става да су друштвени сук�оби 
неопходан услов друштвеног развоја�� Не треба занемарити ни тео-	
ријск�и допринос представник�а немачк�е формалне социологије Ге-
орга Зимела (G���� ��mm��), према чијем су учењу к�онфлик�ти и 
мир међусобно испреплетене друштвене к�атегорије „к�ак�о у редо-
следу так�о и у симултаности социјалног живота, да се у свак�ом 
стању мира стварају услови будућег к�онфлик�та и у свак�ом стању 

1 Хелена Здравк�овић, политика жртве на Косову, Српск�и генеалошк�и цен-
тар, Београд 2005, 11��
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к�онфлик�та долази до стварања услова будућег мира“2�� Зимел твр-
ди да у историјск�ој стварности овак�во стање можемо сагледати у 
било к�ом друштву�� Примера ради, ек�ономск�а или демографск�а су-
периорност може бити узрок� немира/ратова�� У так�вим ситуација-
ма долази до ак�умулације антагонизма, мржње и к�оришћења свих 
расположивих видова борбе против оног „другог“�� Он к�аже да се 
антагонизам развија „непосредно из објек�тивних услова мира, ма 
к�ак�ви они били“3�� Штавише, Зимел заступа тезу да је сук�об облик 
социјализације, из чега следи да ниједна група не може бити потпу-
но хармонична, јер би тада била осуђена на одсуство развоја�� Групе 
имају потребу за хармонијом, али и за дисхармонијом – сук�об не 
мора нужно бити дисфунк�ционалан�� 

Објашњавајући нек�е Зимелове ставове у вези са друштвеним 
сук�обима, Луис Козер к�аже да „реалистични сук�оби не морају бити 
праћени непријатељством и агресивношћу�� ’Тензије’ у психолошк�ом 
смислу нису увек� повезане са к�онфлик�тним поступањем�� Ипак�, може 
да буде ’од к�ористи’ да се противник� мрзи“��4 Специфичност овак�вог 
става видљива је нарочито у разматрањима етничк�их к�онфлик�ата�� 
Позивајући се на Парсонсов модел „жртвеног јарца“, Козер упућује 
на метод к�оји се често к�ористи у друштвеним сук�обима – отворено 
испољавање антагонизма на припадник�е сопствене заједнице (етнич-
к�е, верск�е) опасно је и погрешно, због чега је много прихватљивије и 
лакше преусмерити антагонизам према оном „другом“��5	

Осим Козеровог доприноса процесу социолошк�ог теоријск�ог 
објашњења друштвених сук�оба, у савременој социологији значајно 
је и учење Ралфа Дарендорфа (R��� �������d���), к�оји је настојао да 
направи синтезу највреднијих резултата до тада доминантних тео-
рија�� Сматрајући да је „друштво целина састављена од различитих 
група к�оје се истовремено налазе у сук�обу и сарађују међусобно“6, 
Дарендорф к�аже да су сук�оби, а не интеграција, диспозиција за развој 
друштва (у првом реду реч је о к�ласним сук�обима, к�ао једној од пок�-
ретачк�их снага друштва)�� Он к�онфлик�тне групе дели на квазигрупе	
и интересне-групе. „Прве почивају на заједништву латентних инте-
реса и стога нису реалне групе већ теоријск�а к�онструк�ција сачињена 

2 Георг Зимел, „О к�онфлик�ту“, Георг Зимел 1858��2008, приредио Душан 
Маринк�овић,	��d�������� �����������, Нови Сад 2008, 100�� 

3 Исто, 101�� 
4 Луис Козер, Функције друштвеног сукоба �� Испитивање концепта друшт-

веног сукоба и његове употребе у емпиријским социолошким истраживањима, 
��d�������� �����������, Нови Сад 2007, 81��

5 Исто, 71��
6 Милан Трипк�овић, Социолошке теорије, Дневник�, Нови Сад 1992, 283��
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у сврху објашњења друштвених сук�оба; друге су реалне групе, к�оје 
имају препознатљиву струк�туру, организацију, програм, чланство и 
сл��“��7 Сходно томе, до сук�оба долази услед чинилаца к�оји се могу 
испољити на различите начине�� „Применом тих к�ритеријума, успос-
тавља се једна к�онтинуирана ск�ала к�оја иде од мирне расправе, па 
до грађанск�ог рата“��8 Треба рећи да је учење Ралфа Дарендорфа бли-
же к�онфлик�тном него органицистичк�ом моделу, иак�о ова чињеница 
не умањује његов допринос теоријск�ог промишљања друштвених 
сук�оба�� 

Осим наведених социолошк�их виђења и дефиниција друштве-
них сук�оба, у обимној литератури, к�оја се бави етничк�им сук�обима, 
так�ође је много дефиниција�� Пре свега, прихваћено је становиште 
да „к�онфлик�тни процес било к�оје врсте к�арак�теришу две основне 
димензије: једна се односи на значајне перципиране неподудар-
ности и неслагања, док� се друга тиче уплитања једне или више 
страна у способност друге стране да оствари свој циљ“��9 Сибер 
(�����), пак�, наводи да „к�онфлик�тне ситуације (посебно ук�олик�о је 
сук�об етничк�и) воде јачању националног осећања, јачању осећања 
заједништва, унутарнационалној хомогенизацији, а к�ао последицу 
имају даље дистанцирање од других група, к�оје се доживљавају 
к�ао претња сопственој националној групи“10�� Заједничк�а особи-
на етничк�их сук�оба јесте повећање унутаргрупне солидарности, 
осећања вик�тимизације, јачање самоидентифик�ације (на пример, 
путем националних митова) и виђење „другог“ к�ао персонифик�а-
цију зла�� Агресивна осећања и понашања израженија су и бројнија 
к�ада једном до сук�оба дође, него пре самог сук�обљавања, што до-
приноси дужем трајању и интензитету сук�оба, к�ао и тежем пости-
зању к�омпромиса�� Прави узроци сук�оба у највећем броју случајева 
налазе се у ек�ономск�ој или политичк�ој сфери интереса мањине.

1��2�� Етничк�и сук�оби

У последњој деценији XX век�а свет је, услед глобализације, 
постао у велик�ој мери међузавистан – ек�ономск�и, политичк�и и к�ул-
турно�� Ипак�, треба узети у обзир процесе к�оји су се истовремено 
одвијали – са једне стране дошло је и долази до интеграције запад-

7 Исто, 285��
8 Исто, 286��
9 Хелена Здравк�овић, нав�� дело, 12��
10 �����, I����,�����, I����, Psychological approaches to ethnic conflict in the territories of 

former Yugoslavia // J������, ������ (Ed), E������ C���fl��� m������m����: ��� ���� �� 
Y��������, R������, ������, 1997, 104��
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ноевропск�их земаља, под ок�риљем Европск�е уније, а са друге до 
дезинтеграције земаља централноисточне Европе, чије су основне 
к�арак�теристик�е национализам, сепаратизам и етничк�и сук�оби�� „Са 
дезинтеграцијом бивших социјалистичк�их земаља (СССР, СФРЈ, 
ЧССР) и стварањем нових држава процењује се да данас у Европи 
има између 90 и 100 милиона припадник�а националних и етничк�их 
мањина (ок�о 12% ук�упног европск�ог становништва), што је нај-
већи забележен број у новијој европск�ој историји“��11	

Интернационалне организације постају све важније�� У исто 
време, број националних држава све је већи, наоружавање је до-
стигло незапамћене нивое, а политичк�а нестабилност је ендемична�� 
Ек�ономск�е неједнак�ости међу земљама су велик�е, са тенденцијом 
даљег раста�� Етничк�е, верск�е и к�ласне супротности велик�и су про-
блем слабих држава�� Етничк�е поделе и односи етничк�их држава 
стварани су, наглашавани, смањивани или уништавани растућом 
интернационализацијом политичк�их ек�ономија и у подели рада и 
у интернационализацији државне безбедности�� С друге стране, пи-
тање етничк�их сук�оба дуго је било игнорисано од стране научник�а 
(у првом реду социолога)��

Интеретничк�и к�онфлик�ти сурови су, развучени и тврдок�орни�� 
У к�рајњем случају, улози су опстанак� наспрам геноцида��12 Надме-
тање и ривалство зарад индивидуализованих ек�ономск�их и поли-
тичк�их добара важно је, али најинтензивнији к�онфлик�ти очек�ују 
се к�ада су улози к�олек�тивна добра и полагање права на престиж и 
политичк�у власт�� „Државе су главни ак�тери у стварању, наглаша-
вању или умањивању етничк�их идентитета�� Оне су арене у к�ојим 
се пок�азује ривалство, к�онфлик�т и ресурси етничк�е мобилизације 
и к�онтрамобилизације“��13 Етничк�и к�онфлик�ти настају из сложених 
к�омбинација етничк�их снага, неједнак�ости, политичк�их прилик�а, 
ресурса за мобилизацију, међузависности и међународних интер-
венција�� Међународна помоћ странама у унутрашњем к�онфлик�ту 
продужава и интензивира етничк�е борбе, за шта Косово и Мето-
хија могу послужити к�ао пример�� 

Необичан и понек�ад збуњујућ термин етничка група толик�о је 
дубок�о ук�орењен у стручној литератури да је бесмислено опирати 
му се�� Испоставља се да је припадност етничк�ој групи утемељена 

11 Нада Радушк�и, „Иск�уства развијених европск�их земаља у решавању пи-
тања националних мањина“, Социологија, ����� 51, N�� 1, 2009, 66������� 51, N�� 1, 2009, 66���� 1, 2009, 66��

12 R����� ��� W�����m�, J��� (1994),R����� ��� W�����m�, J��� (1994), The Sociology of Ethnic Conflicts: Compara-
tive International Perspectives, �������� R����w �� ��������y, ����� 20, pp�� 49��

13 Исто��
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на преференцијалној ендогамији, продуженом непотизму, фик�тив-
ном сродству и к�олек�тивним митовима, а у циљу даљег терито-
ријалног ширења��14 Етничк�е групе су и примордијалне и посредне 
– на различите начине под различитим условима нек�е етничк�е гру-
пе одржале су се к�роз много век�ова, нек�е су се појавиле к�асније; 
нек�е имају флек�сибилне границе, док� друге представљају чврсте 
ентитете��15 Кратк�орочно, етничк�е границе су у снажној вези са со-
цијалним, ек�ономск�им и политичк�им статусом и так�ве неједнак�о-
сти често су појачане к�атегоричк�ом диск�риминацијом и званичном 
политик�ом�� Сходно томе, етничк�е поделе могу изазвати сук�обе ве-
лик�ог интензитета�� 

Нек�и од тврдок�орних етничк�их к�онфлик�ата почивају на по-
лагању права на територију: „територија“ није изгубила своју 
важност к�ао циљ, многи етнорегионални к�онфлик�ти усмерени су 
против државе, у напорима да стек�ну или поврате к�онтролу над 
домовином�� Други к�онфлик�ти усмерени су к�а ривалск�им етничк�им 
групама (често досељеницима) са циљем заузимања земље или су 
учени да угрожавају аутохтону етничк�у групу до нивоа етничк�е 
мањине, доводећи је у опасност да изгуби државу�� У так�вим ситу-
ацијама главни страх је од демографск�ог надјачавања и одузимања 
територије, због чега долази до насилних сук�оба�� Сук�оби често ес-
к�алирају и у друштвима у к�ојима нек�олик�о етничк�их група полажу 
право на староседелачк�и статус (на пример, СФРЈ)�� 

Чини се да је проблеме, к�оји су у вези са националном инте-
грацијом и елиминацијом узрок�а интеретничк�их к�онфлик�ата, мно-
го теже разрешити у мултиетничк�им друштвима, к�оја обухватају 
етничк�е групе на различитим нивоима социок�ултурног и социопо-
литичк�ог развоја, различитих к�ултурних традиција и цивилизација, 
и к�оје се суштинск�и разлик�ују у домену политик�е�� Нестабилност 
мултиетничк�ог друштва драматично се погоршава к�ада заједни-
це, к�оје су хетерогене, представљају значајан део популације или 
заузимају велик�у или стратешк�и важну територију у периферном 
делу државе; к�ада так�ве заједнице представљају к�онсолидоване на-
ције; к�ада је дошло до ак�утне оск�удности ресурса у држави; к�ада је 
дошло до промене режима и к�ада међународна ситуација у регио-
ну прође к�роз значајну промену��16	

14 Исто, 52��
15 Исто, 57��
16 ����� ��������������� ����������, „E������ ����fl���� ��� ��� C�����x� �� ��m����������� ��������� 

�y���m�: T�����“, Theory and Society, ����� 20, N��� 5, �p����� I���� ��� E������ C���fl��� 
��� ��� ������ U������, 1991, pp�� 600��



 Нек�и узроци и последице друштвених сук�оба������ 329

Интерес међународне заједнице у одржавању постојеће рав-
нотеже моћи и опасност од ланчане реак�ције у данашњим ок�ол-
ностима најважнији су аргументи к�оји говоре у прилог очувања 
територијалног интегритета мултиетничк�их држава у к�ојима по-
стоји раздор�� Ипак�, треба имати на уму и то да у одсуству радик�ал-
не реформе так�ва подршк�а може водити очувању нестабилних и 
непредвидивих режима у мултиетничк�им земљама, за шта Србија 
и Косово и Метохија, к�ао њен саставни део, може послужити к�ао 
пример�� 

1��3�� Не/равнотежа моћи

Ук�олик�о сук�об сагледамо к�ао процес интерак�ције бар две 
сук�обљене стране, к�оје се разлик�ују припадношћу различитој ет-
ничк�ој заједници, вери или језик�у, долазимо до зак�ључк�а да је, на 
основу тих к�ритеријума, најлак�ше инструментализовати сопстве-
ни национални идентитет и означити „другог“ к�ао другачијег и 
непожељног�� Свак�а група, по правилу, бори се за доминацију над 
оном другом�� Доминација се испољава у демографск�ој, ек�оном-
ск�ој, политичк�ој, образовној, к�ултурној, па и к�риминалној сфери�� 
„Та борба испољава се к�роз политичк�у струк�туру друштва и до-
води до струк�туралне вик�тимизације к�оја се стално обнавља сама 
по себи“��17 Промене у било к�ојој од наведених сфера, али у првом 
реду ек�ономск�ој моћи, праћеној међусобним неповерењем, доводе 
до друштвених сук�оба�� 

У односима између Срба и Албанаца, на Косову и Метохији, 
бројни су примери различитог нивоа моћи, к�оја је смењивана у раз-
личитим друштвеним уређењима (од Србије у ок�виру Отоманск�е 
империје, прек�о Краљевине Југославије, СФРЈ, СР Југославије, 
Србије и Црне Горе, Републик�е Србије, до Републике Косово)�� Про-
мене у односима моћи праћене су висок�им степеном насиља, дис-
к�риминацијом, к�ао и присилним миграцијама, пре свега српск�ог и 
другог неалбанск�ог живља�� Нова, у овом случају албанск�а већина, 
настојала је да „изравна рачуне“ са „насилницима“, чијем насиљу	
је претходно била изложена�� Отуда је задатак� другог дела рада при-
к�аз к�онк�урентних историја и неравнотеже моћи�� 

17 Хелена Здравк�овић, нав�� дело, 14��
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историја Косова и Метохије 

Аргументи о „вечној мржњи“ српск�ог и албанск�ог народа 
своје утемељење пре свега налазе у к�онк�урентним интерпретација-
ма историје Косова и Метохије�� У ск�ладу са тим не изненађује по-
мисао да је сидриште идентитета обе етничк�е заједнице осећање 
угрожености од стране „другог“, што доводи до негативне иденти-
фик�ације „другог“ и иск�ључиво позитивне идентифик�ације себе и 
сопствене групе�� Свесни чињенице да социологија не може једи-
на дати одговоре на питања друштвених сук�оба, одлучили смо да 
се осврнемо на историјск�и развој проблема�� То није једноставан 
задатак�, ук�олик�о се узме у обзир да је свак�а етничк�а заједница о 
истом простору писала дијаметрално различиту историју�� Реч је о 
историјама к�оје су често биле политичк�и и идеолошк�и к�оришћене�� 
Отуда, наш задатак� и није прик�азивање праве, објективне истине, 
већ представљање две опречне/к�онк�урентне верзије о прошлости 
Косова и Метохије��

2��1�� Косово и Метохија у античк�о доба

Криза српск�о-албанск�их односа, дак�ле, своје утемељење налази 
и у опречном приступу историји пок�рајине од стране српск�их и ал-
банск�их научник�а�� „Обе групе тврде да имају примарна историјск�а 
права на Косово, своју историју сматрају за апсолутну истину, по-
ричу историју ’оног другог’ и к�ористе своју историју да би док�азале 
к�ак�о су стално вик�тимизиране и изложене угњетавању“��18	

У албанск�им уџбеницима историје, може се наћи да овај народ 
води порек�ло од Дарданаца – илирск�ог народа, к�оји је одувек� био 
насељен на Косову и Метохији, северној Албанији, западној Мак�е-
донији и југоисточној Црној Гори�� Као јасну чињеницу наводе свој 
језик�, к�оји је другачији од свих осталих језик�а у региону, односно 
Европи�� Ипак�, о порек�лу Албанаца одавно се полемише�� Нек�и ау-
тори чак� сматрају да је немогуће проучавати прошлост Албана-
ца археолошк�им методама, јер „готово да нема так�вих податак�а о 
њима“��19 Албанци се сматрају мешавином различитих етничк�их 
група, самим тим и к�ултура�� „Они су били досељени сточари и зато 

18 Исто, 29��
19 Ђорђе Јанк�овић, „Археолошк�а сведочанства о порек�лу Албанаца и по-

томцима Илира“, Излагање са стручно-научног ск�упа Методолошки проблем 
истраживања порекла Албанаца, Српск�а ак�адемија наук�а и уметности, Београд, 
21�� јуна 2007�� Објављено у зборник�у радова Албанци лажни Илири, „Пешић и 
синови“, Београд 2007��
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су археолошк�и тешк�о препознатљиви – нису познати по трајним 
насељима ни занатск�ој производњи”��20

Најпре се сматрало да су Албанци Словени к�оји су дошли са 
Кавк�аза, где је у средњем век�у постојала пок�рајина по имену Ал-
банија�� Потом су сматрани потомцима Пелазга, Етрураца, Трачана, 
Дачана и најзад Илира��21 С обзиром на то да је порек�ло овог народа 
и даље нејасно и спорно, није се дошло ни до к�онк�ретних зак�ључа-
к�а�� Ук�олик�о се узме у обзир податак� да је прво помињање Албанаца 
у историјск�им изворима присутно к�од византијск�ог хроничара Ми-
хајла Аталијата (к�оји се бави раздобљем од 1034�� до 1079�� године), 
видећемо да их овај хроничар назива Аварима�� У латинск�им изво-
рима називани су Арбанасима или Албанцима и то од XI� век�а�� 
Евидентна различитост албанск�ог језик�а, к�оји припада посебној 
грани индоевропск�их језик�а, ипак� није потк�репљена док�азима о 
илирск�о-албанск�ој вези и сличностима��22 „Писани извори и језик� 
ук�азују на разнородно порек�ло албанск�их племена, међу к�ојима 
исходиште најзначајнијих Арбана (Шиптара) и Мирдита – Мар-
даита треба тражити у средњој Азији, од Кавк�аза до Сирије“��23 И 
поред тога, Албанци се позивају на к�онтинуирано порек�ло, к�оје 
ни Римљани, ни Словени нису успели да прек�ину, а чему у прилог 
говори њихова специфична к�ултура, од народне ношње до умет-
ности��

Идеју о илирск�ом порек�лу Албанци интензивно пропагирају 
од 1945�� године�� Од тада тврде да Косово и Метохија има илир-
ск�у, самим тим албанск�у прошлост�� „Тада је већ пропагандно био 
утврђен став да су Албанци потомци Илира�� Зато је језгро Илира 
тражено само у северној Албанији и Црној Гори, упрк�ос томе што 
је археолошк�а наук�а и тог доба и наших дана располагала док�азима 
да се матично илирск�о подручје налази на динарск�ом простору“��24	
Ревитализацијом полагања права на историју, к�ао и територију Ко-
сова и Метохије, у етничк�ом, демографск�ом и к�ултурном погледу, 
к�оја је изнад свега била инструментализована у политичк�им сук�о-
бима, не треба бити изненађен�� Балк�ан је одувек� био регион без 
стабилне демографск�е струк�туре, чије су промене биле условљене 
бројним миграцијама�� И савремени житељи сведоци су так�ве суд-

20 Исто��
21 Хелена Здравк�овић, нав�� дело, 31��
22 Исто, 30�� 
23 Ђорђе Јанк�овић, нав�� дело��
24 Исто��
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бине Балк�ана, с тим што су узроци так�вог стања објашњени на раз-
личите начине, у ск�ладу са потребама етничк�е групе и идеологије��

2��2�� Косово и Метохија у средњем век�у

Док� се о порек�лу албанск�ог народа и даље полемише, српск�а 
историја говори о владавини династије Немањић25, к�оја је к�рајем XII 
век�а своје територије проширила на југ и југоисток� – простор да-
нашњег Косова и Метохије�� Штавише, примарно место у српск�ом 
к�олек�тивном памћењу Косово и Метохија заузима због тога што је 
представљало државотворно језгро, национално, верск�о, к�ултурно 
и ек�ономск�о средиште снажне средњовек�овне немањићк�е државе��26	
Кулминација развоја српск�е средњовек�овне државе везује се за вла-
давину цара Душана Силног, к�ада се српск�а држава простирала од 
Дунава до Пелопонеза��27 Нак�он његове изненадне смрти и немогућ-
ности цара Уроша да управља так�о велик�им царством, започет је пут 
пропасти српск�е државе�� Истовремено су са Исток�а почеле да про-
диру Османлије, у намери да освоје Балк�ан��

На Видовдан, 1389�� године, на Косову пољу сук�обиле су се Ос-
манлије и српск�а војск�а, предвођена к�незом Лазаром Хребељано-
вићем��28 Обе војск�е су претрпеле велик�е губитк�е�� Ипак�, Срби смат-
рају да су извојевали моралну победу��29 То је један од разлога због 
к�ојег је ова битк�а у историји српск�ог народа оставила далек�осежне 
трагове�� Наиме, „к�осовск�и мит“ већ век�овима прати српск�и народ, 
подсећајући га на к�орене успостављене управо на к�осовск�ој земљи�� 

25 Оснивач династије је Стефан Немања, к�оји је 1196�� године абдицирао, 
к�ак�о би се замонашио�� Сви владари династије Немањић, сем цара Душана, у 
Српск�ој православној црк�ви, к�анонизовани су и так�о постали светитељи��

26 Миломир Степић, перспективе Косова и Метохије у контексту глобал-
них геополитичких концепција, Зборник� радова са научног ск�упа одржаног у 
Косовск�ој Митровици 27–29�� маја 2005, Српск�а ак�адемија наук�а и уметности, 
Београд 2005, 260��

27 Хорват описује к�ак�о је цар Душан сарађивао са виђеним Албанцима у 
периоду освајања данашње Грчк�е�� Суштина сарадње била је у обрадивим повр-
шинама к�оје су Албанци добијали у замену за оданост (Бранк�о Хорват, Косовско 
питање, Загреб 1988, 84)�� 

28 Према нек�им изворима, Срби и Албанци су се заједно супротставили 
отоманск�ој инвазији у Косовск�ој бици (Патрик� Ходнус, „Могу ли Срби и Албан-
ци живети заједно?“, Безбедност западног Балкана, бр�� 4, 2007, 5)��

29 Централни положај к�оји Косово и Метохија заузима на Балк�ану, главни 
је разлог одигравања боја управо на тој територији�� Међутим, Косово и Мето-
хија је до данас задржало к�ак�о суштину свог „геополитичк�ог магнетизма“, так�о 
и специфичан српск�и к�олек�тивни етно-психолошк�и однос према „к�осовск�ом 
миту“ (Миломир Степић, нав�� дело, 260)��
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Данас је овај мит историјск�а спона између савремених и средњове-
к�овних Срба, к�ао и један од главних аргумената српск�ог народа у 
дебати о полагању права на Косово и Метохију�� 

Нак�он што су, к�рајем XI� век�а, Османлије преузеле к�онтролу над 
данашњим Косовом и Метохијом, к�ао и територијама у ок�ружењу, 
настала је борба лок�алног становништва за очување националног и 
верск�ог идентитета, будући да је исламизација постала уобичајена	
појава, првенствено на просторима данашњег Косова и Метохије, 
Албаније, Босне и Херцеговине�� Процес исламизације нек�ада је на-
метан силом, док� су људи свесни повластица к�оје би имали к�ао мус-
лимани и сами одлучивали да пређу у поменуту религију�� На Косову 
и Метохији се, међутим, паралелно одвијао процес исламизације и 
албанизације, због чега је велик�а већина Албанаца примила ислам�� 
Так�о су Албанци постали део повлашћеног становништва, док� су 
Срби, к�оји су углавном задржали православље, били део друштвено 
диск�риминисане раје��30 Мањи број Срба примио је ислам и к�асније 
се асимиловао у повлашћене Албанце�� Процес исламизације један је 
од главних фак�тора к�аснијих сук�оба Срба и Албанаца, јер је верск�а 
подела, и нак�он престанк�а петовек�овне отоманск�е владавине, оста-
вила дубок�о ук�орењено к�олек�тивно сећање о трајном и непремости-
вом сук�обу��

Било је и случајева, к�оје су записали домаћи и страни путници, 
да су нек�а лок�ална муслиманск�а албанск�а племена и породице шти-
тиле православне манастире и гробља, к�ак�о од разбојник�а, так�о и од 
владајућих Турак�а��31 Ипак�, живот под перманентним притисцима је 
1690�� године натерао Србе са Косова и Метохије на Прву велик�у се-
обу, к�оју је предводио патријарх Арсеније III Чарнојевић�� Ова сеоба 
је и званично први велик�и егзодус Срба, будући да је Косово и Мето-
хију тада, према нек�им изворима, напустило 60��000 људи�� Док� су се 
Срби померали к�а северу (на просторе данашње Војводине), у Бос-
ну, Далмацију и Хрватск�у, Косово и Метохија насељено је велик�им 
бројем Албанаца, к�оји су напустили планинск�а подручја, населивши 
равницу�� Ова сеоба је за Србе имала двострук�е последице – с једне 
стране их је, на Косову и Метохији, проредила, а са друге, преостале 
Србе диск�риминисала�� 

Друштвени положај Срба је у X�III век�у био јак�о тежак�, бу-
дући да је процес исламизације и албанизације попримио ек�стрем-
не облик�е, што је изазвало и Другу велик�у сеобу Срба 1737�� годи-
не, у време патријарха Арсенија I� Јовановића–Шак�абенте�� Читав 

30 Хелена Здравк�овић, нав�� дело, 38��
31 Патрик� Хондус, нав�� дело, 6�� 
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X�III и XIX век� био је обележен страдањима Срба на Косову и 
Метохији, све до ослобођења 1912�� године�� Српск�а историја 1878�� 
годину помиње к�ао период добијања независности и ослобађања 
својих јужних терит�рија, док� су Албанци управо те године одлу-
чили да се супротставе продору хришћана, обезбедивши аутоно-
мију на простору Косова и Метохије�� Од 1880�� године Албанци су 
се ујединили к�ао народ, будући да је међу њима било муслимана, 
али и к�атолик�а и православаца��32 Од тада је главна црта њиховог 
идентитета етницититет, а не религија (мада је број муслимана 
међу Албанцима неупоредиво већи у односу на припадник�е оста-
лих к�онфесија), што је узрок� и данашњег српск�о-албанск�ог анта-
гонизма��33 Уместо проналажења решења за к�оегзистенцију, услед 
етничк�о-религијск�е измешаности, дошло је до већег јаза, к�оји је 
продубљивао чист етничк�и и религијск�и идентитет�� 

2��3�� Косово и Метохија у првој половини XX век�а

Услед пропасти Отоманск�ог царства, лок�ални интелек�туалци и 
политичари почели су да се баве стварањем нових нација, позивајући 
се уз то на нације из средњег век�а��34 Ук�олик�о се присетимо учења Е�� 
Смита (��������y �m���), долазимо до зак�ључк�а да к�онцепт нације не 
може опстати без одговарајуће (славне) прошлости и територије к�оје 
воде веродостојној будућности�� „Да би била створена убедљива слик�а 
нације, мора бити пронађена и усвојена достојна и особена прошлост 
– так�озвано златно доба“��35 Овим поступк�ом ствара се к�онтинуитет 
међу генерацијама, где се, у одсуству историјск�их чињеница, прибе-
гава митовима о славном и мученичк�ом наслеђу�� 

Ток�ом Првог балк�анск�ог рата, Србија ослобађа цело Косово, 
Црна Гора Метохију и Ск�адар�� „Миром у Лондону (29�� јул 1913) 
призната је Албанија, а Србија и Црна Гора морале су се повући 
из Ск�адра“��36 Том прилик�ом, утврђене су границе Србије и Црне 

32 Година 1887�� обележена је отварањем прве шк�оле на албанск�ом језик�у�� 
Њен оснивач био је Наим Фрашери, истак�нути борац за независну Албанију�� 
Међутим, процес формирања албанск�е нације завршен је тек� 1972�� године, к�ада 
су, на к�онгресу у Тирани (25�� новембра 1972�� године), усвојени нормативи за 
к�њижевни албанск�и језик� (Зоран Богавац, Нечујна звона: хришћанско наслеђе 
Космета, Принцип Бонарт Прес, Београд, 302, 304)��

33 Хелена Здравк�овић, нав�� дело, 42��
34 Патрик� Ходнус, нав�� дело, 7��
35 Исто��
36 Бранислав Крстић, Косово између историјског и етничког права, Кућа 

Вид, Београд 1994, 16��
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Горе са Албанијом, к�ао и међусобне границе�� Ток�ом Првог свет-
ск�ог рата на Косову и Метохији погинуо је јак�о велик�и број Срба 
и Албанаца, с тим што су се Албанци ак�тивно борили на страни 
Немаца, Аустријанаца и Бугара�� После пробоја Солунск�ог фронта, 
Косово и Метохија бива ослобођено од стране српск�их и францу-	
ск�их трупа (ок�тобра 1918�� године)�� Проблем к�оји је постављен пред 
нову државу – Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, било је к�он-
ституисање независне Албаније и утврђивање званичних граница 
са том државом�� 

И Срби и Албанци маштали су о својим националним држа-
вама, са Косовом и Метохијом к�ао саставним делом�� Још тада је 
започето полагање права на спорну територију, при чему ситуа-
ција, нак�он петовек�овне отоманск�е владавине, није била сасвим 
повољна ни за једну етничк�у заједницу�� Са једне стране, постојао 
је велик�и број српск�их споменик�а, к�оји су ук�азивали на присуство 
и утицај Срба у средњем век�у, али су Срби већ тада представљали 
мањину�� Са друге стране, Албанци ск�оро да нису имали док�азе о 
свом ранијем животу на Косову и Метохији, али су демографск�и 
били најзаступљенија заједница на спорној територији�� Отуда су 
се Срби ослањали на „к�осовск�и мит“ и патњу к�оју су преживели 
за време отоманск�е владавине, а Албанци су у одсуству „златног 
доба“, прибегли идеји о епохи пре доласк�а Срба на Балк�ан, к�ада су 
већинск�о становништво представљали албанск�и преци – Илири��37	
Срби су били дошљаци, к�оји су окупирали њихову – албанск�у тери-
торију�� Нак�он бројних перипетија, уз посредовање светск�их сила 
(Француск�е, Велик�е Британије и Сједињених Америчк�их Држава), 
питање албанск�их граница дефинитивно је решено 26�� јула 1926�� 
године, при чему је Косово и Метохија остало у границама Краље-
вине Југославије�� 

Као једну од главних мера за успостављање етничк�е равно-
теже на Косову и Метохији, Краљевина Југославија видела је у 
аграрној реформи и к�олонизацији�� Нак�он првих десет година тог 
процеса, дошло је до многих недостатак�а, к�оји су довели у питање 
читав подухват и државну политик�у на овом плану�� Треба рећи да 
су интензивнија насељавања извршена између 1922�� и 1929, к�ао 
и 1933�� до 1938�� године�� „Према недовољно тачним подацима до 
6�� априла 1941�� насељено је на Косову и Метохији ук�упно 12��000 
породица, што значи ок�о 60��000 Југословена, претежно Срба из 
разних к�рајева земље, по правилу из пасивних области“��38 Ук�оли-

37 Патрик� Ходнус, нав�� дело, 9�� 
38 Исто, 219��
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к�о се сетимо податк�а Јована Цвијића да је између 1876�� и 1912�� 
године из овог дела Србије избегло прек�о 150��000 Срба, долази-
мо до зак�ључк�а да аграрна реформа и к�олонизација ни приближно 
нису довеле до етничк�е равнотеже�� „Уосталом, пок�азују то и пода-
ци о националној струк�тури к�осовск�о-метохијск�ог становништва 
из 1939: од ук�упно 645��017, на словенск�и елеменат долази 162��896 
(25,2%), на несловенск�и – албанск�и, турск�и, циганск�и итд�� елеме-
нат – 422��827 (65,6%), а на српск�е и друге насељеник�е још свега 
59��294 (9,2%)“��39	

Ток�ом Другог светск�ог рата, Косово и Метохију међусобно 
су поделили Немци, Италијани и Албанци��40 Прве жртве албан-	
ск�их националиста (к�ачак�а) били су к�олонисти, к�оји су од априла 
1941�� године, под претњом смртном к�азном напуштали Косово и 
Метохију�� „За годину дана, до априла 1942�� године, нак�упило се на 
јужним границама ок�упиране Србије ок�о 60��000 избеглица (исто: 
235)�� Број исељеног становништва са Косова и Метохије тешк�о је, 
чак� и приближно утврдити�� Према нек�им подацима, у периоду мај 
1941– април 1944�� године, из италијанск�е ок�упационе зоне проте-
рано 40��000 особа��“41 По завршетк�у Другог светск�ог рата, одлук�ом 
Ск�упштине ФНРЈ 6�� марта 1945�� године, Србима прогнаним са Ко-
сова и Метохије био је забрањен повратак� својим к�ућама, у циљу 
задобијања албанск�е лојалности�� Од 1945�� до 1961�� године на Ко-
сову и Метохији етничк�и је од Срба очишћено 338 насеља (исто)�� 
Само у периоду од 1966�� до 1971�� године протерано је ок�о 35��000 
Срба, а од 1961�� до 1989�� године протерано је 220��000 Срба�� „Рела-
тивно стабилан однос Срба и Албанаца (једна трећина према две 
трећине) потрајао је нек�олик�о деценија (од 1931�� до 1961) да би ова 
равнотежа била потпуно сломљена у наредне три деценије: 1991�� 
број Срба пада на 11%“��42

39 Исто, 219–220��
40 „Италијанск�ој ок�упационој зони припало је Косово, делови западне Ма-

к�едоније и делови Црне Горе, Бугарима Мак�едонија и део Косова са градом Ка-
чаник�ом, а север Косова са Митровицом, Вучитрном и Подујевом (и рудник�ом 
Трепча) припао је Немцима“ (Зоран Богавац, нав�� дело, 436)��

41 Димитрије Богдановић, нав�� дело, 237��
42 Срђан Шљук�ић, „Културни ресурси и сук�об: Косово између историје 

и морала“, Митови национализма и демократија, Графомарк�етинг, Нови Сад 
2009, 119–152��
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2��4�� Косово и Метохија у другој половини XX век�а

Познате су велик�е албанск�е демонстрације 1968�� и 1981�� године, 
чија је последица велик�и број Срба, к�оји су напустили своје домове, 
к�ао и Устав СФРЈ из 1974�� године, к�ојим је к�осовск�им Албанцима 
дат висок� степен аутономије�� Наиме, Устав донесен 1974�� године, на 
Брионима, успоставио је пок�рајине Војводину и Косово к�ао државне 
субјек�те у к�онфедерацији југословенск�их републик�а, чиме су ство-
рени политичк�и услови за легалну албанизацију Косова и Метохије 
и изгон Срба, на шта је „у име социјализма, српск�о рук�оводство за-
тварало очи“43�� У деценијама к�оје су уследиле, дошло је до преобли-
ковања идентитета, к�оји је из форме братство и јединство постајао 
национално к�онструисан�� „Конструк�ција је била утолик�о потребнија 
што су у социјалистичк�ој Југославији сви народи, с изузетк�ом наци-
оналних мањина (од к�ојих албанск�а, још од к�раја шездесетих година, 
није себе сматрала ’мањином’) имали барем подједнак�о елемената 
к�оји их раздвајају��“44 Компарације ради, према попису становништва 
из 1948�� године, на Косову и Метохији живело је 27,4% Срба�� Од 
1961�� до 1981�� године број Срба опао је на 14,9%��45 Затим, према 
попису из 1991�� године на 11%�� 

Последња деценија XX век�а остаће упамћена по распаду СФРЈ, 
животу грађана Србије под санк�цијама, у сиромаштву, к�ао и полити-
зацији етницитета, к�оји је насупрот европск�им трендовима ширења 
Европск�е уније, на Балк�ану условио стварање независних држава�� 
Срби и Албанци пропустили су прилик�у да нак�он пада к�омунизма 
реше своје националне спорове�� „Демок�ратија, к�оја по природи ук�љу-
чује све и к�оја, бар на теоретск�ом нивоу, захтева политичк�у једнак�ост 
свих појединаца у друштву, имала је потенцијала да измири српск�е 
и албанск�е националне интересе��“46 Међутим, догодило се супротно�� 
Дошло је до продубљивања национализма и к�сенофобије, а у циљу 
представљања спорне територије к�ао иск�ључиво „своје“ и „одувек�“ 
њима припадајуће��47 Политизација етницитета, погодна за припадни-
к�е политичк�их елита, условила је поларизацију српск�о-албанск�их од-

43 Добрица Ћосић, Српска политика у другој половини ХХ века, Велика Ср-
бија: истине, заблуде и злоупотребе, Зборник� радова са међународног ск�упа 
одржаног у Српск�ој ак�адемији наук�а и уметности 24–26�� ок�тобра 2002, 2003, 
349–375��

44 Милан Трипк�овић, „Етничк�и сук�оби у мултик�ултуралним друштвима и 
(не)могућности њиховог предупређивања“, Социолошки преглед, ����� XXXIX,����� XXXIX,�� XXXIX,XXXIX,, 
N��2, 2005, 125����2, 2005, 125��

45 Димитрије Богдановић, нав�� дело, 316��
46 Патрик� Ходнус, нав�� дело, 9�� 
47 Димитрије Богдановић, нав�� дело, 316��
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носа, у свим животним сферама�� Односи су пресечени и тамо где су 
годинама добро функ�ционисали�� 

„Етничк�и сук�оби су омогућили да се изврши општа к�римина-
лизација и елитизација друштава к�оја су била њима захваћена, а то 
је, са своје стране, погодан ок�вир, односно велик�а и реална претња 
за избијање нових к�онфлик�ата��“48 На Косову и Метохији управо се 
то догодило – Срби и Албанци били су оптерећени антагонизмом, 
к�оји је 1997�� године праћен к�иднаповањима и убиствима Срба од 
стране так�озване Ослободилачк�е војск�е Косова�� Затим је 1998�� го-
дине дошло до отворених сук�оба Војск�е Југославије против пара-
војне организације ОВК�� Том прилик�ом велик�и број Албанаца на-
пустио је своје домове��49 Затим је 1999�� године (24�� март – 9�� јуни) 
дошло до бомбардовања Србије и уласк�а НАТО трупа на простор 
Косова и Метохије, масовног прогона Срба из ове пок�рајине (пре-
к�о 240��000), к�ао и к�иднаповања и убијања (ок�о 2��000 лица), зло-
стављања, рушења и паљења српск�их светиња�� С друге стране, на 
Косово и Метохију дошли су к�ак�о расељени, так�о и Албанци из 
Албаније�� 

Данас, под међународним протек�торатом, Косово и Метохију 
можемо назвати постк�онфлик�тним подручјем, пред к�ојим су број-
ни изазови�� Срби и Албанци и даље имају дијаметрално различите 
погледе к�ак�о на прошлост и историју подручја, так�о и на његову 
будућност�� Оно што вероватно обе етничк�е заједнице прижељк�ују 
јесте мир�� Само је питање да ли је реч о миру под међународно 
признатим границама Републик�е Србије или Републике Косово? И 
так�о изнова почиње прича о историјск�ом или етничк�ом полагању 
права на територију Косова и Метохије������

3. Закључак

У раду смо настојали да прик�ажемо специфичности друшт-
веног сук�оба на Косову и Метохији, вишедеценијск�ом трусном 
подручју, у ок�виру Републик�е Србије�� У првом делу рада било је 
речи о теоријск�ом одређењу сук�оба, етничк�ој струк�тури Косова и 
Метохије, к�ао и неравнотежи моћи, к�оји су годинама развијани у 
одсуству толеранције између Срба и Албанаца – к�оји сматрају да 
полажу историјск�о (Срби), односно етничк�о право (Албанци) на 
спорно подручје�� У другом делу рада дат је преглед историјск�ог 

48 Исто, 109��
49 Према недовољно прецизним подацима, реч је о 800��000 Албанаца�� 
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развоја Косова и Метохије, будући да поменути народи о том под-
ручју заговарају две дијаметрално различите историје��

Прик�азом нек�их аспек�ата „паралелног“ к�осовск�ог друштва, 
чија је суштина етничк�и сук�об зарад к�онтролисања територије, а у 
циљу (нек�ада) стварања, односно (од 17�� фебруара 2008�� године) од-
ржања заок�ружене националне државе, пок�ушали смо да ук�ажемо 
на етничк�е, територијалне и к�ултурне разлоге, на к�оје се позивају 
сук�обљене стране�� Поред бурних историјск�их збивања, по моделу 
к�латна, смењивања власти и демографск�е слик�е Косова и Метохије 
(од Прве велик�е сеобе Срба 1690�� године наовамо), између две ет-
ничк�е заједнице није дошло ни до асимилације, ни до к�оегзистен-
ције�� Штавише, дошло је до јачања паралелних струк�тура у свим 
друштвеним сферама (у првом реду религије, обичајног права, 
образовања, јавног мњења и на к�рају паралелне државе), чије су 
последице страх, анк�сиозност и агресивност, к�оје су смењиване�� 
„Зато се са једнак�ом вероватноћом изводе к�онтрадик�торни зак�ључ-
ци о Косову к�ао целини, поистовећивањем ’паралелног’ друштва 
и мултик�ултурализма, у к�оме Срби и Албанци живе у прошлости 
и будућности, а не у садашњости, где српск�а ’паралела’ живи к�ао 
маргина, гето или ’ук�рас на прозорима’ албанск�ог моно-етничк�ог 
монопола на државу“��50 Живот у прошлости или будућности оте-
жава могућност развоја демок�ратск�их односа, јер Срби и Албанци 
изнова прибегавају митовима, тражећи права на спорну територију�� 
Једну од заједничк�их к�арак�теристик�а српск�ог и албанск�ог нацио-
нализма можемо назвати борбом за оспоравање права оног „дру-
гог“�� Позивајући се на учење Сабрине Рамет (�������� R�m��), Хон-
дус (������� H���d��) сматра да док�трина к�олек�тивних права, к�оју 
заговарају и српск�и и албанск�и националисти, претвара к�ултурне 
разлик�е у к�ултурне раздоре, правећи од религије или нације основу 
за политичк�у ак�цију��51 Овак�ва док�трина предност даје већинск�им 
групама, што су обе етничк�е заједнице настојале да иск�ористе�� 

Нек�и аутори предлажу и сасвим к�онк�ретне к�орак�е у циљу от-
к�лањања последица етничк�их к�онфлик�ата (на простору бивше Ју-
гославије, али њихова примењивост и на примеру Косова и Мето-
хије може бити делотворна) у виду пет принципа:

1�� „Принцип немењања државних граница, изузев на основу 
добровољног пристанк�а свих заинтересованих страна (������);

50 Милојица Шутовић, „Антиномије ’паралелног’ к�осовск�ог друштва“, Со-
циологија, ����� X�IX, N��1, Београд 2007, 66������� X�IX, N��1, Београд 2007, 66��, N��1, Београд 2007, 66��N��1, Београд 2007, 66����1, Београд 2007, 66�� 

51 Патрик� Ходнус, нав�� дело, 11��
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2�� Принцип слободног и потпуно безбедног повратка избег-
лих и расељених лица у места свог боравк�а пре избијања 
етничк�их сук�оба (������);

3�� Принцип развоја демократије и изградње европск�их демо-
к�ратск�их стандарда, посебно у погледу заштите права на-
ционалних и других мањина;

4�� Принцип децентрализације и регионализације к�ао најадек�-
ватнији модел организовања мултиетничк�их и мултик�ул-
турних друштава;

5�� Принцип регионалне сарадње и регионалног повезивања 
у циљу бржег развоја, к�оји нужно значи прек�орачење по-
стојећих државних граница, али без њиховог довођења у 
питање на било к�оји начин“��52

Наведени принципи значајни су нарочито ак�о узмемо у об-
зир стварну заштиту права етничк�их група, нарочито мањина на 
одређеном простору, због чега остаје неразјашњено шта су и к�оји 
интереси светск�е и европск�е глобалне политик�е? То је посебно 
уочљиво ак�о се присетимо жаришта у самој Европск�ој унији (Бас-
к�ија, Каталонија, Корзик�а, Северна Ирск�а), на к�оја су поједине ев-
ропск�е земље веома осетљиве, а к�ојима у званичној политици не 
придају пажњу к�ао земљама у транзицији, иак�о наведени пробле-
ми нису мање једноставни од Косовског проблема��

Упрк�ос етничк�им сук�обима вођеним на Косову и Метохији, 
чије смо историјск�о утемељење пок�ушали да прик�ажемо, сматрамо 
да косовско питање није затворено/заок�ружено једностраним про-
глашењем независности Републике Косово. Оно к�ао да је прешло 
на наредну фазу развоја, а друштвени – етничк�и сук�оби, и поред 
тога што нису интензивни или их нема у оружаном смислу, свак�о-
дневно су присутни у осталим друштвеним сферама�� Као решење, 
к�оје ће се у к�рајњој линији наметнути, видимо напоре обе етничк�е 
групе чији ће циљ бити бољи међунационални односи, к�оји пре 
свега подразумевају разумевање, толеранцију и дијалог�� 

Јак�о мало Срба и Албанаца данас прихвата идеју да Косово и 
Метохија припада и једној и другој заједници, пре свега због да-
вања приоритета идеји националне државе�� На свак�одневном ни-
воу то није спорно, ук�олик�о истраживач на терену обави разговор 
са Албанцем са к�рајњег југа пок�рајине или Србином са к�рајњег се-
вера�� Један ће без дилеме рећи да живи у Републици	Косово, а други 
у Републици Србији�� Питање је, међутим, на шта ће истраживач 
наићи у етничк�и мешовитим срединама? На к�ак�во виђење перс-

52 Милан Трипк�овић, нав�� дело, 119��
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пек�тиве живота? И поред непријатељства, к�ао основе савремених 
српск�о-албанск�их односа, обе етничк�е групе једног дана ће мора-
ти да пронађу решење за живот у миру, самим тим што у „свак�ом 
стању к�онфлик�та долази до стварања услова будућег мира“��53 Тре-
ба нагласити да је реч о подухвату, к�оји се састоји од интерак�ција 
к�оје нису запажене ни под к�ојим другим условима�� Тај подухват 
није део ни рата ни мира, „баш к�ао што ни мост није део ниједне 
од обала к�оје спаја“��54	

цитирана дела

Богавац 2006: З�� Богавац, Нечујна звона: хришћанско наслеђе Кос-
мета, Принцип Бонарт Прес, Београд��

Богдановић 1999: Д�� Богдановић, Књига о Косову, Народна к�њига, 
Београд��

B�������, ������� 1998: R�� B�������, ��� �������, Ethnic and nationalist 
Violence, А������� R����w �� ��������y, ����� 24, pp�� 423–452��

Здравк�овић 2005: Х�� Здравк�овић, политика жртве на Косову, Срп-
ск�и генеалошк�и центар, Београд��

Јанк�овић 2007: Ђ�� Јанк�овић, „Археолошк�а сведочанства о порек�лу 
Албанаца и потомцима Илира”, Излагање са стручно-научног 
ск�упа „Методолошк�и проблем истраживања порек�ла Албана-
ца“, Српск�а ак�адемија наук�а и уметности, Београд, 21�� јуна 
2007�� Објављено у зборник�у радова Албанци лажни Илири, 
Београд��

Козер 2007: Л�� Козер, Функције друштвеног сукоба �� Испитивање 
концепта друштвеног сукоба и његове употребе у емпириј-
ским социолошким истраживањима, ��d�������� �����������, 
Нови Сад��

Крстић 1994: Б�� Крстић, Косово између историјског и етничког 
права, Кућа Вид, Београд��

Зимел 2008: Г�� Зимел, „О к�онфлик�ту“, у: Душан Маринк�овић (пр), 
Георг Зимел 1858��2008, ��d�������� �����������, Нови Сад, 99-
102��

����� 1997: I�� �����, Psychological approaches to ethnic conflict in 
the territories of former Yugoslavia // J������, ������ (Ed), Ethnic 
Conflict management: the case of Yugoslaia, R������, ��������

Степић 2005: М�� Степић, „Перспек�тиве Косова и Метохије у к�он-
тек�сту глобалних геополитичк�их к�онцепција“, Зборник� радо-

53 Георг Зимел, нав�� дело�� 100�� 
54 Исто, 101��



342 Ивана Аритоновић

ва са научног ск�упа одржаног у Косовск�ој Митровици 27–29�� 
маја 2005, Српск�а ак�адемија наук�а и уметности, Београд��

Трипк�овић 1992: М�� Трипк�овић, Социолошке теорије, Дневник�, 
Нови Сад��

Трипк�овић 2005: М�� Трипк�овић, „Етничк�и сук�оби у мултик�ултурал-
ним друштвима и (не)могућности њиховог предупређивања“, 
Социолошки преглед, ����� XXXIX, N��2, 99–121��

Ћосић 2003: Д�� Ћосић, „Српск�а политик�а у другој половини ХХ 
век�а, Велик�а Србија: истине, заблуде и злоупотребе“, Зборник� 
радова са међународног ск�упа одржаног у Српск�ој ак�адемији 
наук�а и уметности 24–26�� ок�тобра 2002, 349–375��

Хондус 2007: П�� Хондус, „Могу ли Срби и Албанци живети зајед-
но?“, Безбедност Западног Балкана, бр�� 4, 2007, 4–12��

Шљук�ић 2009: С�� Шљук�ић, „Културни ресурси и сук�об: Косово из-
међу историје и морала“, у: Митови национализма и демокра-
тија, Графомарк�етинг, Нови Сад, 119–152��

Шутовић 2007: М�� Шутовић, „Антиномије ’паралелног’ к�осовск�ог 
друштва“, Социологија, ����� X�IX, N��1, Београд, 65–88��

W�����m� 1994: R�� W�����m� J�, The Sociology of Ethnic Conflicts: 
Comparative International Perspectives, �������� R����w �� 
��������y, ����� 20, pp�� 49/79��

литература

Богавац 2006: З�� Богавац, Нечујна звона: хришћанско наслеђе Кос-
мета, Принцип Бонарт Прес, Београд��

Богдановић 1999: Д�� Богдановић, Књига о Косову, Народна к�њига, 
Београд��

B�������, ������� 1998: R�� B�������, ��� �������, Ethnic and nationalist 
Violence, А������� R����w �� ��������y, ����� 24, pp�� 423–452��

Здравк�овић 2005: Х�� Здравк�овић, политика жртве на Косову, Срп-
ск�и генеалошк�и центар, Београд��

��mm�� 1904: G�� ��mm��, „T�� ��������y �� C���fl���“, The American 
Journal of Sociology, ����� 9, N��� 4, pp�� 490-525��

Зимел 2008: Г�� Зимел, „О к�онфлик�ту“, у: Душан Маринк�овић (пр), 
Георг Зимел 1858��2008, ��d�������� �����������, Нови Сад, 99-
102��

Јанк�овић 2007: Ђ�� Јанк�овић, „Археолошк�а сведочанства о порек�лу 
Албанаца и потомцима Илира”, Излагање са стручно-научног 
ск�упа „Методолошк�и проблем истраживања порек�ла Албана-
ца“, Српск�а ак�адемија наук�а и уметности, Београд, 21�� јуна 



 Нек�и узроци и последице друштвених сук�оба������ 343

2007�� Објављено у зборник�у радова Албанци лажни Илири, 
„Пешић и синови“, Београд��

Јевтић, Пецељ 1995: М�� Јевтић, М�� Пецељ, Ислам и геополитичка 
логика, Просвета, Београд��

C������� 2002: М�� C�������, Moć identiteta, G��d��� m���������, Z�������
Козер 2007: Л�� Козер, Функције друштвеног сукоба �� Испитивање 

концепта друштвеног сукоба и његове употребе у емпириј-
ским социолошким истраживањима, ��d�������� �����������, 
Нови Сад��

Кок�овић 2005: Д�� Кок�овић, пукотине културе, Прометеј, Нови Сад��
Крстић 1994: Б�� Крстић, Косово између историјског и етничког 

права, Кућа Вид, Београд��
Нак�арада 2007: Р�� Нак�арада, „Случај Космета – јединствена произ-

вољност“, Социолошки преглед, N��� 3, стр�� 305–327�� 
Радушк�и 2009: Н�� Радушк�и, „Иск�уства развијених европск�их зе-

маља у решавању питања националних мањина“, Социологија, 
����� 51, N�� 1, стр�� 65–82��

����� 1997: I�� �����, Psychological approaches to ethnic conflict in 
the territories of former Yugoslavia // J������, ������ (Ed), Ethnic 
Conflict management: the case of Yugoslaia, R������, ��������

Степић 2005: М�� Степић, „Перспек�тиве Косова и Метохије у к�он-
тек�сту глобалних геополитичк�их к�онцепција“, Зборник� радо-
ва са научног ск�упа одржаног у Косовск�ој Митровици 27–29�� 
маја 2005, Српск�а ак�адемија наук�а и уметности, Београд��

Трипк�овић 1992: М�� Трипк�овић, Социолошке теорије, Дневник�, 
Нови Сад��

Трипк�овић 2005: М�� Трипк�овић, „Етничк�и сук�оби у мултик�ултурал-
ним друштвима и (не)могућности њиховог предупређивања“, 
Социолошки преглед, ����� XXXIX, N��2, 99–121��

Ћосић 2003: Д�� Ћосић, „Српск�а политик�а у другој половини ХХ 
век�а, Велик�а Србија: истине, заблуде и злоупотребе“, Зборник� 
радова са међународног ск�упа одржаног у Српск�ој ак�адемији 
наук�а и уметности 24–26�� ок�тобра 2002, 349–375��

Хондус 2007: П�� Хондус, „Могу ли Срби и Албанци живети зајед-
но?“, Безбедност Западног Балкана, бр�� 4, 2007, 4–12��

Хорват 1988: Б�� Хорват, Косовско питање, Загреб�� 
Шљук�ић 2009: С�� Шљук�ић, „Културни ресурси и сук�об: Косово из-

међу историје и морала“, у: Митови национализма и демокра-
тија, Графомарк�етинг, Нови Сад, 119–152��

Шутовић 2007: М�� Шутовић, „Антиномије ’паралелног’ к�осовск�ог 
друштва“, Социологија, ����� X�IX, N��1, Београд, 65–88��



344 Ивана Аритоновић

W�����m� 1994: R�� W�����m� J�, The Sociology of Ethnic Conflicts: 
Comparative International Perspectives, �������� R����w �� 
��������y, ����� 20, pp�� 49/79��

интернет извори

B�������, ������� 1998: R�� B�������, ��� �������, Ethnic and nationalist 
Violence, А������� R����w �� ��������y, ����� 24, pp�� 423-452�� 
���p://������������������/����=0360-0572%281998%2924%3C423%3
�E�N�%3E2��0��CO%3B2-Z

Јанк�овић 2007: Ђ Јанк�овић, „Археолошк�а сведочанства о порек�лу 
Албанаца и потомцима Илира”, Излагање са стручно-научног 
ск�упа „Методолошк�и проблем истраживања порек�ла Албана-
ца“, Српск�а ак�адемија наук�а и уметности, Београд, 21�� јуна 
2007�� Објављено у зборник�у радова Албанци лажни Илири, 
„Пешић и синови“, Београд 2007�� ���p://www������������/������/
d���/11620

Хондус 2007: П�� Хондус, „Могу ли Срби и Албанци живети за-
једно?“, Безбедност Западног Балкана, бр�� 4, 2007, 4–12,	
���p://www�����������m

W�����m� 1994: R�� W�����m� J�, The Sociology of Ethnic Conflicts: 
Comparative International Perspectives, �������� R����w �� 
��������y, ����� 20, pp�� 49/79�� ���p://������������������/����=03600572
%281994%2920%3C49%3�T�OECC%3E2��0CO%3B2-H

���������� 1991: ��� ����������, Ethnic Sonflicts in the Context of 
Democratizing Political Systems: Thesis, T����y ���d ������y, ����� 
20, N��� 5, �p����� I���� ��� E������ C���fl��� ��� ��� ������ U������, pp�� 
581–602, ���p://������������������/����=0304-2421%28199119%2920
%3�5%3C581%3�ECITCO%3E2��0��CO%3B2-3 

приручник о примени водећих принципа интерне расељености, 3, 
���p://66��102��9��104/������?q=�����:�xF�4_29�JIJ:www����������
�����y�/���d�x����px%3F��d%3�70+p���������+�+p��m����+p������p�
+���������+�������������%2B������&��=���&��=�����&�d=1



 Нек�и узроци и последице друштвених сук�оба������ 345

I����� �RITONO�Ić 

��m� C����� ���d C�����q������� �� ��� ������ C���fl���� ��� 	
K����� ���d �������

Summary

T�� ��������������� �� ������ ����fl���� ��� K����� ���d ������� w��� 
p��������d ��� ���� p�p���� F���� �� ���, ��� ������ d���������d ��� ����� �� ������ 
����fl����, ������� ������� ���d ���fl������ �� ������� �d������y ��� ������ ����fl���� 
���m ��������� p����� �� ���w�� ��, ��� ������ ���m �������� ��p��� d�������� ��� 
�������� �� ����fl���� ��� K����� ���d ��������� O�� �� ��� �����w� �� ��mp������� 
���������, �� �� �� �� �pp����d ���� �������� ���d ���������� �����������, �m���� ���, 
��d ��� ���� �� ���������� ���������� �d������y�� 

T�� ���� �� ��� ������ w�� ���� ��� ��� p������������� �� ��� ����, ��������� 
�����, ��� ��� ���� �� ��� �w� ��mp�������/�pp����� ��������� ��� ��� p��� �� K����� 
���d ��������� T�� ������ ���� ���� ��� �mp�������� ��� K����� ����� ��� ���� 
����� �����d/��������d y�� �y ��� ����������� p�����m������ �� ��� ���d�p���d����� �� 
��� R�p����� �� K������� T��� ���� �� �pp����d �� �� ������d ����� �������� p���� 
�� d�����pm����, ���d ������ ����fl���� ��� m����� w������ ���y ��� ����������� �� 
����, ���y ��� ���� p������� �� ��� ��� ��m ������, ��� ��� p������� ��� ����yd�y ���� ��� 
����� ������ �p������� 

���� ����� �mp���� ��� �dd�������� ����������� �� ��� ���������� �� 
������ ����fl���� �� ���p��� ����������� p������p��� (����������y, ����������y, ���d 
p�����������), �������� ��� m���d ��� ���� ���� d���������, ���q������y p���d� �������� 
������p���������� �� ����fl���� m�y m�����d ��� ����� ��� ��� ���������� p������ ���d 
�xp����������� �� ��� ��������� ������ ����fl������ 


