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Ап стракт: Ко сов ска Ми тро ви ца је град ко ји је већ ви ше од два на-
ест го ди на по де љен на два де ла, ју жно и се вер но од ре ке Ибар, где ју жни 
део на се ља ва ју го то во ис кљу чи во Ал бан ци, а се вер ни део ве ћи ном Ср би. 
По де ла на ет нич кој осно ви при сут на је и у се вер ном де лу, у ко јем у не-
ко ли ко квар то ва жи ви углав ном ал бан ски жи ваљ. У ра ду се раз ма тра ју 
ста во ви срп ског ста нов ни штва пре ма Ко сов ској Ми тро ви ци као по де ље-
ном гра ду, те обра сци кре та ња ко јих се оно при др жа ва у сва ко днев ном 
жи во ту, на ро чи то са аспек та без бед но сног ри зи ка ко ји се до во ди у те сну 
по ве за ност са стал ним ме ђу ет нич ким тен зи ја ма. Пре зен то ва ни ре зул та ти 
до би је ни су ис тра жи ва њем ме ђу жи те љи ма се вер ног де ла Ко сов ске Ми-
тро ви це, оба вље ним у дру гој по ло ви ни ме се ца ју ла 2011. го ди не.

Кључ не ре чи: ет нич ки иден ти тет, Ср би, Ал бан ци, сва ко днев ни жи вот, 
без бед но сни ри зик, про стор не стра те ги је, Ко сов ска Ми тро ви ца.

У ра ду из но сим ре зул та те ис тра жи ва ња про стор них аспе ка та 
кул ту ре ста нов ни штва Ко сов ске Ми тро ви це, гра да ко ји је од 1999. 
го ди не по де љен на два де ла – ју жни, у ко јем го то во ис кљу чи во жи ве 
Ал бан ци, и се вер ни, на ста њен ве ћи ном Ср би ма. У пи та њу је област 
ис тра жи ва ња ко ја спа да у до мен ур ба не ан тро по ло ги је, а у окви ру ко је 
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су у до ма ћој ет но ло ги ји и ан тро по ло ги ји до са да по стиг ну та зна чај-
на, али не и од већ број на оства ре ња.1 Те о риј ско по ла зи ште ра да пред-
ста вља кон цепт со ци јал ног про сто ра, ко јим се озна ча ва по ве за ност 
објек тив ног про стор ног окви ра у ко јем дру штве не гру пе жи ве и су-
бјек тив ног со ци јал ног про сто ра ко ји је од ре ђен ин ди ви ду ал ним до жи-
вља јем соп стве ног со цио-про стор ног окру же ња. Пре ма том кон цеп ту, 
дру штве ни од но си и дру штве на прак са нео дво ји ви су од то га ка ко чо-
век де фи ни ше про стор ко ји на ста њу је и у ко јем се кре ће. Они, с јед не 
стра не, за ви се од на чи на на ко ји чо век про стор дру штве но про из во ди, 
у че му уло гу игра ју дру штве ни, еко ном ски, иде о ло шки, тех но ло шки 
чи ни о ци, али и, с дру ге стра не, од то га ка ко га дру штве но кон стру и
ше, тј. ка ко га су бјек тив но до жи вља ва и ка ква му сим бо лич ка зна че ња 
при пи су је, а услед че га се мо же на ћи у функ ци ји дру штве них про це са 
раз ме не, кон флик та или кон тро ле.2

Про стор Ко сов ске Ми тро ви це у по след њих ви ше од два на ест го-
ди на де фи ни сан је дис кур сом срп ско-ал бан ске по де ле, ода кле се ме ђу 
соп стве ним ста нов ни штвом, али и у очи ма по сма тра ча са стра не, до-
жи вља ва као град по де љен на два де ла – ју жни и се вер ни. Док је ју жни 
део, на ста њен Ал бан ци ма, ет нич ки го то во пот пу но хо мо ген, по де ље-
ност на ет нич кој осно ви при сут на је и у се вер ном де лу, у ко јем по ред 
ве ћин ских Ср ба у не ко ли ко квар то ва жи ви и ал бан ско ста нов ни штво. 
На ве де не по де ле пра ће не су ан та го ни змом, пер цеп ци јом јед них од 
стра не дру гих као про тив ни ка, за хва љу ју ћи че му у схва та њи ма при пад-
ни ка обе ет нич ке гру пе сва ки до дир и кре та ње уну тар про сто ра оних 
дру гих са со бом но си и од ре ђе ни без бед но сни ри зик. По ла зе ћи од то га, 

1 Љи ља на Га ври ло вић, „Кор зо – ис ка зи ва ње ге не ра циј ске по ла ри за ци је у 
струк ту ри гра да“, ет но ло шке све ске, бр. 5, Бе о град, 1984, 33-37; Ве сна Ву чи нић, „О 
су бјек тив ним гра ни ца ма град ских квар то ва у ста ром је згру Ду бров ни ка“, ет но лог, 
св. 2, Ско пље, 1992, 222-236; „Ду бро вач ки стра дун као кор зо и ње го ва со ци јал на 
сег мен та ци ја“, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та, Се ри ја А: Исто риј ске на у ке 18, Бе-
о град, 1994, 423-441; Про стор но по на ша ње у Ду бров ни ку: Ан тро по ло шка сту ди ја 
гра да са ор то го нал ном струк ту ром, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, Бе о град, 1999; В. Ву чи нић, Сми ља на Ан то ни је вић, „Дру штве на функ ци ја и сим-
бо ли ка бе о град ског кор за у вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је (1931-1941)“, Гла сник 
ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, књ. XLVII, Бе о град, 1998, 85-101; Du nja Riht man 
Augu štin, Uli ce mo ga gra da, Bi bli o te ka XX vek, Be o grad, 2000; итд.

2 Set ha M. Low, „Spa ti a li zing Cul tu re: The So cial Pro duc tion and So cial Con struc-
tion of Pu blic Spa ce in Co sta Ri ca“, Ame ri can Et hno lo gist, Vol. 23, No. 4, Nov., 1996, 
Ame ri can Anthro po lo gi cal As so ci a tion, 861-862.
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ин те ре со ва ње у овом ра ду усме рио сам упра во ка раз ма тра њу од но-
са жи те ља Ко сов ске Ми тро ви це пре ма по де ли гра да у ко јем жи ве, те 
уоча ва њу обра за ца по на ша ња ко јих се при др жа ва ју у сва ко днев ном 
кре та њу и оба вља њу сва ко днев них ак тив но сти, а ко ји би мо гли да бу ду 
про у зро ко ва ни пер цеп ци јом град ског про сто ра у скла ду са кон стру-
и са ним ет нич ким по де ла ма. У ци љу аде кват ног пој мов ног од ре ђе ња, 
про у ча ва ну про бле ма ти ку до во дим у ве зу са кон цеп том про стор ног 
по на ша ња, под ко јим Ре џи налд Гу лиџ (Re gi nald G. Gol led ge) и Ро берт 
Стим сон (Ro bert J. Stim son) под ра зу ме ва ју та кве об ли ке по на ша ња 
ко ји су „иза зва ни, ко ји по се ду ју усме ре ност, мо ти ва ци ју, рад њу и ре-
зул тат“,3 а Ве сна Ву чи нић „спе ци фич не об ли ке јав ног по на ша ња љу ди, 
и то та кве ко ји об у хва та ју са вла ђи ва ње (пре ла же ње) од ре ђе не раз да-
љи не, од но сно кре та ње кроз град“.4 Тај кон цепт, ме ђу тим, ко ри стим с 
том раз ли ком што га фор му ли шем као про стор не стра те ги је, бу ду ћи 
да ми се та ква фор му ла ци ја учи ни ла при ме ре ни јом у кон тек сту кре та-
ња град ским про сто ри ма ко је укљу чу је пред ви ђа ње, или пла ни ра ње, а 
у ци љу ре ша ва ња, из бе га ва ња, од но сно ми ни ми зи ра ња и не у тра ли са ња 
по тен ци јал но ри зич них си ту а ци ја, што, пре ве де но на је зик сва ко дне-
ви це, омо гу ћа ва пре жи вља ва ње.

Ис тра жи ва ње за по тре бе ра да спро вео сам ме ђу жи те љи ма се вер-
ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це од 18. до 22. ју ла 2011. го ди не.5 У ис-
тра жи ва њу сам ко ри стио ком би на ци ју струк ту ри ра ног и по лу струк-
ту ри ра ног ин тер вјуа, што зна чи да сам раз го вор са ис пи та ни ци ма 
во дио по мо ћу ја сно де фи ни са них пи та ња, али и на осно ву под сет ни ка 
са на зна че ним те ма ма и ци ље ви ма уну тар сва ке те ме. Ис тра жи ва ње 
сам спро вео на узор ку од де сет ис пи та ни ка, од ко јих је че ти ри би ло 
жен ског, а шест му шког по ла. Гле да но са аспек та ста ро сне струк ту ре, 
ве ћи на ис пи та ни ка би ла је мла ђег и сред њег уз ра ста (од 25 до 40-ак 
го ди на), док су два ли ца има ла пре ко 70 го ди на. Сви су ис пи та ни ци 
ро ђе ни, или су нај ве ћи део жи во та про ве ли у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
и сви су би ли срп ског ет нич ког иден ти те та. Ре зул та те ис тра жи ва ња 

3 Re gi nald G. Gol led ge, Ro bert J. Stim son, Analyti cal Be ha vi o u ral Ge o graphy, Ro-
u tled ge, Lon don, 1990, 5.

4 В. Ву чи нић, Про стор но по на ша ње у Ду бров ни ку: Ан тро по ло шка сту ди ја гра да 
са ор то го нал ном струк ту ром, 17.

5 Ис тра жи ва ње не бих оба вио на за до во ља ва ју ћи на чин без Ива не Ари то но вић 
из Ко сов ске Ми тро ви це, за по сле не у Ин сти ту ту за срп ску кул ту ру. Овом при ли-
ком јој се на ука за ној по мо ћи још јед ном нај и скре ни је за хва љу јем.
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сма трам са мо пре ли ми нар ним, ода кле их ви дим тек као по ла зну осно-
ву за про ду бљи ва ње про у ча ва не про бле ма ти ке. Све стан сам да се у 
ра ду се лек тив но од но сим пре ма по сто је ћим те о ри ја ма и ме то да ма, те 
да при ка за ни ре зул та ти ни при бли жно не мо гу би ти пот пу ни и за до-
во ља ва ју ћи. Ко ли ки су му до ме ти у ба вље њу ре ле вант ним те ма ма, на 
ре ле ван тан, на уч но при хва тљив на чин, пре пу штам чи та лач кој пу бли-
ци да са ма про су ди.

Ко сов ска Ми тро ви ца: фе но мен ет нич ки  
по де ље ног гра да

Фе но мен ет нич ки из ди фе рен ци ра них гра до ва, чи је се ста нов ни-
штво, иден ти фи ку ју ћи се на ет нич кој осно ви, гру пи ше и на ста њу је у 
одво је ним, углав ном ја сно оме ђе ним про стор ним це ли на ма, у са вре-
ме ном све ту ни је ни ма ло не у о би ча јен. На про тив. До вољ но је са мо 
под се ти ти се мно гих ур ба них цен та ра у САД, Ка на ди, Аустра ли ји, за-
пад ној Евро пи, итд, у ко ји ма ими гран ти из раз ли чи тих зе ма ља жи ве 
по си сте му ен кла ва у раз ли чи тим град ским че твр ти ма. Ни при ме ри 
до слов не по де ле ни су не по зна ти: у Је ру са ли му је, ре ци мо, већ одав-
но уста но вље на фи зич ка гра ни ца из ме ђу Је вре ја и Па ле сти на ца, и сл. 
Да је реч о ве о ма рас про стра ње ној по ја ви све до че уоста лом и број ни 
ауто ри ко ји у сво јим сту ди ја ма па жњу по све ћу ју про бле ми ма ет нич-
ког иден ти те та, и с њим у ве зи ет нич ке се гре га ци је у ур ба ним сре ди-
на ма ши ром пла не те.6

6 Vi vian Z. Klaff, „Et hnic Se gre ga tion in Ur ban Israel“, De mo graphy, Vol. 10, No. 2, 
May 1973, Po pu la tion As so ci a tion of Ame ri ca, 161-184; Da niel F. Do ep pers, „Et hnic 
Ur ba nism and Phi lip pi ne Ci ti es“, An nals of the As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers, Vol. 
64, No. 4, Dec., 1974, As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers, 549-559; Do nald D. Stull, 
„When the Pac kers Ca me to Town: Chan ging Et hnic Re la ti ons in Gar den City, Kan-
sas“, Ur ban Anthro po logy, Vol. 19, In sti tu te for the Study of Man, 1990, 303-425; Lo-
u i se Lamp he re, Struc tu ring Di ver sity: Et no grap hic Per spec ti ve on the New Im mi gra tion, 
Univ. Chi ca go Press, Chi ca go, 1992; Ve red Kra us, Yael Ko resh, „The Co ur se of Re si-
den tial Se gre ga tion: Et hni city, So ci o e co no mic Sta tus, and Su bur ba ni za tion in Israel“, 
The So ci o lo gi cal Qu ar terly, Vol. 33, No. 2, Sum mer 1992, Mid west So ci o lo gi cal So ci ety, 
303-319; Ale jan dro Por tes, Alex Ste pick, City on the Ed ge: The Tran sfor ma tion of Mi a
mi, Univ. Ca li for nia Press, Ber ke ley, 1993; Ju dith Go o de, Jo An ne Schne i der, Res ha ping 
Et hnic and Ra cial Re la ti ons in Phi la delp hia: Im mi grants in a Di vi ded City, Tem ple Univ. 
Press, Phi la delp hia, 1994; John Hor ton, The Po li tics of Di ver sity: Im mi gra tion, Re si stan
ce and Chan ge in Mon te rey Park, Ca li for nia, Tem ple Univ. Press, Phi la delp hia, 1995; 
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Гра до ви са ста нов ни штвом по де ље ним на ет нич кој осно ви ни-
су да нас не по зна ти ни на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. Њен рас пад 
у по след њој де це ни ји 20. ве ка, ини ци ран ет но-на ци о на ли стич ким 
дис кур сом, као по ли тич ком стра те ги јом по кре ну том од о зго, ре зул-
ти рао је ра том и дра стич ним по сле ди ца ма: сто ти на ма хи ља да по-
ги ну лих и ра ње них ли ца, огром ним ма те ри јал ним, при вред ним и 
ин фра струк тур ним ра за ра њи ма, ко ло на ма из бе гли ца про те ра них 
са сво јих ог њи шта. Ра то ви ма су оме ђе ни ет но-на ци о нал ни про сто-
ри и уста но вље не гра ни це но вих др жа ва, али, што ни је од ни шта 
ма њег зна ча ја, по диг ну те су и учвр шће не ба ри је ре у гла ва ма ми-
ли о на љу ди, пре ко ко јих се на ста нов ни штво раз ли чи тог ет нич ког 
иден ти те та гле да као на есен ци јал но су прот ста вље не дру ге. По вла-
че ње за ми шље них ли ни ја у про сто ру, са ци љем огра ђи ва ња сво јих 
ин те ре сних зо на од ту ђих, ни је оста ло без ефек та и по мно ге град-
ске сре ди не. Док су не ки гра до ви ис пра жње ни од „не при ја тељ ског“ 
ста нов ни штва, не ки су по де ље ни на два де ла, уз гру пи са ње јед них 
у јед ном де лу, а дру гих у дру гом. У дру гу гру пу спа да ју пр вен стве-
но ве ћи гра до ви ко ји су се на шли на ли ни ји ши рих ме ђу ет нич ких 
раз гра ни че ња. То су, на при мер, Мо стар и Са ра је во у Бо сни и Хер-
це го ви ни, где је пр ви по де љен из ме ђу Бо шња ка и Хр ва та, а дру ги 
из ме ђу Бо шња ка и Ср ба. На Ко со ву и Ме то хи ји нај по зна ти ји при-
мер сва ка ко је Ко сов ска Ми тро ви ца, град ко ји је од 1999. го ди не, 

Da niel D. Ar re o la, „Ur ban Et hnic Landsca pe Iden tity“, Ge o grap hi cal Re vi ew, Vol. 85, 
No. 4, Oct., 1995, Ame ri can Ge o grap hi cal So ci ety, 518-534; Jan Lin, „Et hnic Pla ces, 
Post mo der nism, and Ur ban Chan ge in Ho u ston“, The So ci o lo gi cal Qu ar terly, Vol. 36, 
No. 4, Autumn 1995, Mid west So ci o lo gi cal So ci ety, 629-647; John R. Lo gan, Wen-
qu an Zhang, Ric hard D. Al ba, „Im mi grant En cla ves and Et hnic Com mu ni ti es in New 
York and Los An ge les“, Ame ri can So ci o lo gi cal Re vi ew, Vol. 67, No. 2, Apr., 2002, Ame-
ri can So ci o lo gi cal As so ci a tion, 299-322; Eric Fong, Ri ma Wil kes, „Ra cial and Et hnic 
Re si den tial Pat terns in Ca na da“, So ci o lo gi cal Fo rum, Vol. 18, No. 4, Dec., 2003, Eastern 
So ci o lo gi cal So ci ety, 577-602; Mic hael Gen ti le, „Di vi ded Post-So vi et Small Ci ti es? Re-
si den tial Se gre ga tion and Ur ban Form in Le ni no gorsk and Zyryanovsk, Ka zakhstan“, 
Ge o gra fi ska An na ler, Se ri es B, Hu man Ge o graphy, Vol. 86, No. 2, Swe dish So ci ety for 
Anthro po logy and Ge o graphy, 2004, 117-136; Ron Johnston, Mic hael Po ul sen, Ja mes 
For rest, „The Ge o graphy of Et hnic Re si den tial Se gre ga tion: A Com pa ra ti ve Study of 
Fi ve Co un tri es“, An nals of the As so ci a tion of Ame ri can Ge o grap hers, Vol. 97, No. 4, Dec., 
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на кон уво ђе ња ме ђу на род ног про тек то ра та и по вла че ња срп ских 
вла сти из те по кра ји не, по де љен из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца.

Ко сов ска Ми тро ви ца се на ла зи око 40 ки ло ме та ра се вер но од 
При шти не, на ре ци Ибар ко ја на том де лу свог то ка иде у прав цу од 
за па да ка ис то ку. На по вр ши ни од око 350 ква драт них ки ло ме та ра, 
град ска оп шти на, по ред са мог гра да, об у хва та и 50-ак се ла, на се ље них 
пре те жно ал бан ским ста нов ни штвом, док се сво јим се вер ним кра јем 
на сла ња на оп шти не Зве чан и Зу бин По ток, ко је су ве ћин ски срп ске.7 
До 1999. го ди не Ко сов ска Ми тро ви ца је би ла је дин ствен град, без по-
де ла на срп ске или ал бан ске де ло ве. Пре ма ју го сло вен ском по пи су из 
1991, на те ри то ри ји це ле оп шти не жи ве ло је 123.394 ста нов ни ка, од 
ко јих 24.906 Ср ба и Цр но го ра ца, тј. 20% од укуп ног бро ја.8 Ор га ни-
за ци ја OSCE на во ди да је до 1999. го ди не на оп штин ској те ри то ри ји 
жи ве ло 116.500 љу ди, од ко јих 81% Ал ба на ца, 10% Ср ба, док је оста так 
от па дао на жи те ље дру гих ет нич ких иден ти те та, пре све га Ро ма. У са-
мом гра ду би ло је око 68.000 Ал ба на ца, 9.000 Ср ба и 10.000 оста лих, 
опет пр вен стве но Ро ма.9 Срп ско ста нов ни штво жи ве ло је ра штр ка но 
на чи та вом под руч ју гра да, али га је нај ви ше би ло у че твр ти ма се ве р-
но од ре ке Ибар, ко је се углав ном са сто је од стам бе них згра да. Исти 
је слу чај био и са ал бан ским ста нов ни штвом, ко јег је, до ду ше, нај ви-
ше би ло ју жно од Ибра, док је, по про це на ма, и у квар то ви ма се вер но 
од ре ке чи ни ло ба рем по ло ви ну по пу ла ци је. Је ди ни из ра зи то ет нич ки 
обо је ни де ло ви гра да до тог до ба би ли су ром ски квар то ви.10

Ра том из 1999. го ди не на ве де но ста ње знат но је про ме ње но. На 
ре ци Ибар уста но вље на је сво је вр сна гра ни ца из ме ђу ве ћин ски ал-
бан ског цен трал ног и ју жног де ла Ко со ва и Ме то хи је, и ве ћин ски 
срп ског се вер ног де ла. Ко сов ска Ми тро ви ца, ко ја се на шла на тој 
гра ни ци, по де ље на је на два де ла, на ју жни и се вер ни, при че му је 
глав ни мост пре ко Ибра, ко ји је до та да спа јао две реч не оба ле, по-
стао нај ва жни ји сим бол по де ле. До ла зи до убр за ног кре та ња град-
ског ста нов ни штва, та ко да се Ср би и Ро ми кон цен три шу се вер но 
од ре ке, док је ал бан ским из бе гли ца ма ко је су пре ра та жи ве ле у том 

7 Je le na Raj če vić, „In sti tu ci je i iden ti tet u se ver noj Ko sov skoj Mi tro vi ci“, u: Sa-
ša Ne delj ko vić (ur.), Sa vre me na kul tu ra Sr ba na Ko so vu i Me to hi ji, Ba šti nik, Kru še vac, 
2008, 78.

8 Žan-Ar no De rens, Ko sov ska zam ka, HE SPE RI A e du, Be o grad, 2009, 170.
9 http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Ko sov ska_Mi tro vi ca
10 Ž. De rens, нав. де ло, 170.
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де лу гра да по по врат ку у Ко сов ску Ми тро ви цу за бра њи ван при ступ 
у вла сти те до мо ве.11 Про це њу је се да је ве ћи на од 6.000 Ро ма ко ји су 
до 1999. го ди не жи ве ли ју жно од Ибра из бе гла у уну тра шњост Ср-
би је или у део гра да са дру ге стра не ре ке. Про це на је и да су ско ро 
сви Ср би пре шли на се вер ну стра ну, на ко јој их, од та да, укуп но има 
око 17.000 (од ко јих је не ко ли ко хи ља да ра се ље них из дру гих обла-
сти Ко со ва и Ме то хи је). По ред њих, са исте стра не ре ке оста ло је да 
жи ви и око 3.000 Ал ба на ца, Бо шња ка, не што ма ло Ро ма, као и не ко-
ли ци на Ашка ли ја, Ту ра ка и Го ра на ца.12 По сле ди це рат них де ша ва ња 
би ле су у де мо граф ском сми слу ви ше не го очи глед не. Од не ка да ет-
нич ки ме шо ви тог гра да, у ко јем је ста нов ни штво раз ли чи тог ет нич-
ког иден ти те та жи ве ло ме ђу соб но из ме ша но, без по себ но утвр ђе ног 
рас по ре да, Ко сов ска Ми тро ви ца је до би ла епи тет по де ље ног гра да, 
чи ји су жи те љи, а у за ви сно сти од ет нич ког иден ти те та, пре ра спо-
ре ђе ни пре ма ма ње-ви ше ја сно де фи ни са ним про стор ним ко ор ди-
на та ма. Основ на ли ни ја по де ле по кло пи ла се са ко ри том ре ке Ибар, 
ода кле се и као основ на по де ла гра да ја ви ла по де ла на ју жни део, ет-
нич ки ско ро пот пу но хо мо ген ал бан ски, и се вер ни део, ет нич ки хе-
те ро ген, са срп ском ве ћи ном.

Су жи вот не ко ли ко ет нич ких гру па у се вер ној Ко сов ској Ми тро-
ви ци ни је, ме ђу тим, остао по ште ђен оно га што је за де си ло град као 
це ли ну, а то је пар це ли са ње про сто ра дуж ет нич ких ли ни ја. Се вер на 
Ко сов ска Ми тро ви ца је, са свим па ра док сал но, већ го ди на ма уна зад 
ве ро ват но нај мул ти ет нич ки ји део Ко со ва и Ме то хи је, али ту је реч о 
„мул ти ет нич но сти“ ор га ни зо ва ној у ен кла ве ко је су угла вље не јед на у 
дру гу као ру ске ба бу шке.13 На и ме, на при лич но ма лој по вр ши ни, ко ја 
се са сто ји од све га три-че ти ри ве ће ули це и не ко ли ко стам бе них бло-
ко ва, жи ве Ср би, Ал бан ци и оста ли, та ко да им се, по го то во ка да је реч 
о пр ве две за јед ни це, жи вот ни про сто ри нај че шће не пре кла па ју, већ 
на сла ња ју је дан на дру ги. Три со ли те ра у том мо за и ку пред ста вља ју 
на ро чи ти фе но мен. У пи та њу је ма ли стам бе ни кварт, ко ји чи не три 
ви со ке згра де, а ко ји се на ла зи на оба ли Ибра, не по сред но пре ко пу та 
ју жног, ал бан ског де ла гра да. То је ал бан ско острв це у срп ском гра-
ду, чи ји ста нов ни ци гра ви ти ра ју ма хом ка ју жној Ко сов ској Ми тро-
ви ци, пре ла зе ћи Ибар пре ко ма лог пе шач ког мо ста ко ји су са гра ди ли 

11 Исто.
12 J. Raj če vić, нав. де ло, 78.
13 Ž. De rens, нав. де ло, 170.
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фран цу ски при пад ни ци ме ђу на род них сна га КФОР-а, док у срп ски 
део гра да го то во да и не за ла зе. Исто вре ме но, у Три со ли те ра жи ви и 
не ко ли ко Ср ба, за тво ре них у сво је ста но ве, без би ло ка квог кон так та 
са сво јим ком ши ја ма Ал бан ци ма. Из ста но ва из ла зе са мо по по тре би, 
углав ном због од ла ска на по сао или у ку по ви ну нео п ход них жи вот них 
на мир ни ца, и то, раз у ме се, ис кљу чи во у срп ски део гра да.14 Слич на си-
ту а ци ја вла да и у че твр ти по име ну Бо шњач ка ма ха ла. На зив је до би ла 
по сво јим пр во бит ним сло вен ским жи те љи ма му сли ман ске ве ро и спо-
ве сти, или Бо шња ци ма, ко ји су ма ло-по ма ло усту пи ли ме сто Ал бан ци-
ма и Ср би ма. До по чет ка ра та 1999. го ди не ови су жи ве ли у ре ла тив но 
до брим од но си ма, да би од по де ле Ко сов ске Ми тро ви це на две зо не 
Бо шњач ка ма ха ла по ста ла ал бан ска ен кла ва у срп ском де лу гра да. Че-
тврт се про сти ре дуж ре ке, ле во од глав ног мо ста (гле да но из прав ца 
се вер но од Ибра), и та ко ђе је, као и Три со ли те ра, са ју жним де лом 
гра да по ве за на јед ним ма њим мо стом.15

Ме ђу ет нич ке тен зи је у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци ни су не-
у о би ча је не. Да до њих не би до ла зи ло фран цу ски вој ни ци КФОР-а 
сво је вре ме но су стро го кон тро ли са ли ула зак у Три со ли те ра, окру-
жу ју ћи тај кварт бан ки на ма и бо дљи ка вом жи цом.16 Од 1999. го ди не, 
хро но ло ги ја кон фли ка та из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца ис пу ње на је број ним 
до га ђа ји ма. Та ко је 3. фе бру а ра 2000. на пад нут је дан срп ски ка фић, 
при ли ком че га је по вре ђе но 15 љу ди. Да би се осве ти ли, Ср би су на па-
ли Ал бан це и уби ли осам ли ца. У не ми ри ма у Бо шњач кој ма ха ли са мо 
де сет да на ка сни је по вре ђе но је пет љу ди.17 Нај тра гич ни ји су коб, са 
нај ве ћим бро јем жр та ва, од и грао се 17. мар та 2004. го ди не, ка да су 
у ат мос фе ри оп штег на си ља пре ма Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји, у 
ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це ор га ни зо ва не де мон стра ци је, у ко-
ји ма су хи ља де ал бан ских де мон стра на та, пред во ђе не екс тре ми сти ма, 
по ку ша ле да на си лу пре ђу мост пре ко Ибра. Вој ни ци КФОР-а су том 
при ли ком са вла да ни, а уку пан би ланс су ко ба са срп ском стра ном био 
је ве ли ки број мр твих и по вре ђе них ме ђу Ал бан ци ма.18

У се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, пак, по сто ји јед на че тврт ко ја 
је ре ла тив но по ште ђе на ме ђу ет нич ких тен зи ја. То је Ми кро-на се ље,  

14 Исто, 170-171.
15 Исто, 171.
16 Исто, 170.
17 Исто, 173.
18 Исто, 178.
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не ка да шња ру дар ска на се о би на, ко је се пе ње уз бр да шце ко је нат кри-
љу је срп ски део гра да. Ову че тврт Ал бан ци зо ву Ko dra e Mi na tor ve, ме-
ђу тим, ка ко год да се на зи ва, то је је ди но ме сто у це лом гра ду у ко јем 
Ср би и Ал бан ци и да ље жи ве не чим што ли чи на истин ски за јед нич ки 
жи вот. Жи те љи Ми кро-на се ља за се бе ка жу да су „је ди на ал бан ска ен-
кла ва на чи та вом Ко со ву“, бу ду ћи да се осе ћа ју изо ло ва ним у се вер ном 
де лу Ко сов ске Ми тро ви це, кроз ко ји про ла зе са мо да би оти шли у ју-
жни део гра да. У ви ђе њу ме ђу соб них од но са, ло кал ни Ср би и Ал бан ци 
са гла сни су у јед ном, а то је да су они углав ном до бри, јер се и јед ни и 
дру ги до ста ду го по зна ју, али да опа сност да бу ду на ру ше ни пре ти ис-
кљу чи во од до шља ка, оних ко ји су про те ра ни из сво јих се ла за то што су 
им ку ће уни ште не. По за па жа њу јед ног од та мо ви ђе ни јих Ср ба, узрок 
мно гих про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји, али и ши ре, ле жи упра во у ја-
зу из ме ђу ру рал ног и ур ба ног, „ста ро се де ла ца“ и до шља ка. По ње му, 
сва ки рат се за вр ши та ко што се ља ни на хру пе у гра до ве жу де ћи да „се 
осве те“ или да се ба рем до че па ју јед ног де ла на вод ног град ског бо гат-
ства, по мо гућ ству та ко што ће га оте ти од су пар нич ке ет нич ке гру пе.19

Сва ко днев ни жи вот у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци  
и фак тор без бед но сти

Сва ко дне ви ца у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци од ви ја се на из-
глед исто као и у мно гим дру гим гра до ви ма у уну тра шњо сти Ср би је. 
У не ко ли ко глав них ули ца, у ко ји ма су скон цен три са не тр го ви не пре-
храм бе них про из во да, про дав ни це ро бе ши ро ке по тро шње, ло ка ли 
за при пре ма ње и по слу жи ва ње хра не (пе ка ре, бу рег џи ни це, ће ваб-
џи ни це, пи це ри је), жи вот то ком да на те че пре ма ре жи му ка рак те ри-
стич ном за би ло ко ју дру гу ур ба ну сре ди ну. По је ди не по ја ве се вер ној 
Ми тро ви ци ипак да ју спе ци фи чан пе чат, ме ђу ко ји ма је сва ка ко ве о ма 
уоч љи во си ро ма штво. Еко но ми ја је у гра ду, као и на чи та вом под руч ју 
се вер ног Ко со ва и Ме то хи је, ве о ма сла ба, ода кле ста ње на пла ну при-
вре де ка рак те ри ше из ра зи та стаг на ци ја и од су ство би ло ка кве ди на-
ми ке. Не за по сле ност је ве ли ка. Љу ди жи ве од тр го ви не, пре про да је, 
услу жних де лат но сти, из да ва ња ста но ва, слу жбе у про свет ним, здрав-
стве ним, суд ским уста но ва ма Ре пу бли ке Ср би је (ко ја је ди но пру жа 
си гур ну за ра ду), док про из вод ње го то во да уоп ште не ма.

19 Исто, 172.



Александар Павловић306

Про блем си ро ма штва ни је је ди ни ко ји му чи гра ђа не се вер не Ко-
сов ске Ми тро ви це. Већ ви ше од де це ни ју они се сва ко днев но су о ча-
ва ју са не ста ши ца ма во де и стру је. На њих су се, ме ђу тим, ка ко са ми 
ис ти чу, већ одав но на ви кли, и то је не што што ви ше и не до жи вља ва ју 
као та ко ве ли ку смет њу. Мно га до ма ћин ства су, на и ме, ин ста ли ра ла 
ци стер не за скла ди ште ње во де, за хва љу ју ћи че му су не ста ши це тог ре-
сур са знат но убла же не, а та мо где је та ко не што због мањ ка про сто ра 
би ло не мо гу ће ура ди ти, као што је то слу чај у ста но ви ма, са не ста ши-
ца ма се на крај из ла зи јед но став ним им про ви за ци ја ма – пу ње њем пла-
стич них ба ло на из ко јих се во да ко ри сти са мо по ну жди, док по но во 
не по тек не во до вод ним це ви ма. Слич но је и са стру јом, чи ји се не до-
ста так на до ме шћу је ге не ра то ри ма на бен зин ски по гон, ма да је ту реч о 
при ви ле ги ји ко ју се би не мо гу да при у ште мно ги, већ са мо ма ло број ни 
– они ко ји ма су стру ја и осве тље ње по треб ни због оба вља ња по слов не 
де лат но сти и ко ји нео п ход не ко ли чи не го ри ва мо гу и да пла те.

И по ред на ве де них те шко ћа, ко је су са мо не ке од нај у па дљи ви-
јих, ста нов ни штво се вер не Ми тро ви це ипак на сто ји да во ди нор ма-
лан жи вот. Оно је на то, у ства ри, при ну ђе но. Ода тле не чу ди што сва-
ко дне ви цу јав них град ских про сто ра ис пу ња ва ју број ни ка фи ћи, чи је 
су ба ште, на ро чи то то ком лет њих ме се ци, ве о ма до бро по се ће не, пре 
све га од стра не мла дих. У се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци мла дог све та 
ина че има пу но, и то је оно што оста вља на ро чи ти ути сак. Сту ден те, 
а он да и сред њо школ це, мо гу ће је сре сти го то во сву да. То на ро чи то 
ва жи за пе ри од тра ја ња школ ске го ди не, с об зи ром на то да град од 
1999. пред ста вља уни вер зи тет ски цен тар, у ко ји је, на кон по вла че ња 
срп ских вла сти са Ко со ва и Ме то хи је, из ме ште на ве ћи на фа кул те та и 
ви со ко школ ских уста но ва из При шти не.20 Упра во за хва љу ју ћи мла ди-
ма, ули це се вер не Ко сов ске Ми тро ви це, у ко јој су уоч љи ви тра го ви 
за пу ше но сти и не ма шти не, де лу ју жи во, као ка кве жи ле ку ца ви це ко је 
гра ду да ју сна гу и ди на ми ку ко је су му по треб не да би пре жи вео. Си-
ту а ци ја ко ја по том пи та њу вла да пре ко да на на свом ин тен зи те ту не 
гу би ни шта у ве чер њим са ти ма. Из ла зак у ве чер њи про вод углав ном се 
под ра зу ме ва, по го то во пет ком и у да не ви кен да. Мла ди та да оп се да ју 
ка фи ће у ко ји ма се слу ша му зи ка, то чи раз ли чи то пи ће, и у ко ји ма се 

20 У при сут ност број них сту де на та и сред њо шко ла ца уве рио сам се 2009. го ди-
не, ка да сам, од 8. до 11. ок то бра, уче ство вао на ме ђу на род ном на уч ном ску пу Ко со
во и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма, одр жа ном на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Ко сов ској Ми тро ви ци.
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оста је до ка сно у ноћ. Ин те ре сант но је, при том, да су ка фи ћи, сва ки 
по на о соб, обич но „ре зер ви са ни“ за од ре ђе ну „кли јен те лу“. Ме ђу мла-
ди ма се, дру гим ре чи ма, зна где ко из ла зи, од но сно под ра зу ме ва се да 
од ре ђе на ме ста по се ћу ју од ре ђе не гру пе уну тар ко јих се сва ко са сва-
ким ма ње или ви ше по зна је.

Сва ко дне ви ца се и у ал бан ским че твр ти ма од ви ја сво је вр сном ру-
ти ном, слич но као и у де ло ви ма гра да са срп ским ста нов ни штвом. За 
раз ли ку од Три со ли те ра, ко је је чи сто стам бе но на се ље, Бо шњач ка ма-
ха ла жи ви ко ли ко ре зи ден ци јал ним, то ли ко и жи во том ма лог тр го вин-
ско-по слов ног сре ди шта у ко јем се, дуж глав не ули це ко ја њи ме про ла зи, 
на ла зе про дав ни це, рад ње, сер ви си, итд. У про дав ни ца ма се про да је ра-
зно вр сна ро ба: од пре храм бе них про из во да, пре ко оде ће и обу ће, све до 
тех нич ких уре ђа ја и кућ ног на ме шта ја. На не ким ме сти ма це не су упа-
дљи во ни ске, па се та ко обу ћа или по је ди ни одев ни еле мен ти мо гу ку пи-
ти за ве о ма ма ло нов ца. На ули ци је пу но љу ди, ме ђу ко ји ма се, на сва-
ком ко ра ку, мо гу чу ти ал бан ски, али и срп ски је зик. Са о бра ћај мо тор них 
во зи ла, ко ја је два успе ва ју да се ми мо и ђу, од ви ја се ве о ма успо ре но, а 
оно што је ка рак те ри стич но је сте да у ње му уче ству ју ауто мо би ли са та-
бли ца ма Ре пу бли ке Ср би је, ко је во зе Ср би, али и ауто мо би ли са та бли-
ца ма тзв. не за ви сног Ко со ва, ко је во зе Ал бан ци. Има и ауто мо би ла ко ји 
не ма ју ни ка квих озна ка, што у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци, све до 
гра ни це са цен трал ном Ср би јом, и ни је не ка рет кост. Си ту а ци ја је с тим 
у ве зи дру га чи ја ка да се из Бо шњач ке ма ха ле иза ђе. Та да ауто мо би ли са 
ко сов ским та бли ца ма са о бра ћа ју на ве о ма огра ни че ном про сто ру, што 
зна чи до глав ног мо ста, а он да да ље, дуж оба ле Ибра (Ко ла шин ском 
ули цом), пре ма квар ту Три со ли те ра. Под руч је пот пу но сло бод ног кре-
та ња на рас по ла га њу им је са мо уко ли ко пре ђу у ју жни део гра да. У срп-
ске че твр ти се ве р но од Ибра ал бан ско ста нов ни штво не ула зи во зе ћи 
сво је че тво ро точ ка ше, а ако то чи ни, он да та бли це по пра ви лу ски да или 
их јед но став но пре кри ва кар то ном, ута па ју ћи се на тај на чин у ма су во-
зи ла без ре ги стар ских озна ка ко ја ма хом во зе Ср би.

Ма не ври са ње на на ве де ни на чин, ко је Ал бан ци ма омо гу ћа ва сим-
бо лич ко-иден ти тет ску ми ми кри ју, али ко је је исто вре ме но при сут но и 
на дру гој стра ни, бу ду ћи да и Ср би ко ји пре ла зе у ју жну Ми тро ви цу по-
сту па ју слич но (пре во зе се во зи ли ма са раз ли чи тим озна ка ма, са мо не са 
срп ским), про у зро ко ва но је пре све га јед ним фак то ром, а то је без бед-
но сни ри зик. Иако се сва ко дне ви ца у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци 
на пр ви по глед од ви ја без про бле ма у сми слу си гур но сти ње них гра ђа на, 
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да ле ко је од то га да ме ђу њи ма не вла да бо ја зан од мо гу ћих ет нич ких тр-
за ви ца. Да та кав став ни је без по кри ћа све до че број ни кон флик ти ко ји су 
се до го ди ли од 1999. го ди не на о ва мо, а ко ји ма је по вод по не кад умео да 
бу де и нај бе за зле ни ји до га ђај. У гру пу та квих до га ђа ја, по све му су де ћи, 
мо гло би да се убро ји упра во уно ше ње сим бо ла јед не ет нич ке гру пе уну-
тар про сто ра ко ји дру га ет нич ка гру па де фи ни ше као до ми нант но свој.

За бри ну тост због ет нич ких тен зи ја, ко је ве о ма ла ко мо гу да до ве ду 
до озбиљ них су ко ба, ши ро ко је рас про стра ње на ме ђу срп ским ста нов-
ни штвом се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це. У при лог то ме го во ри 
чи ње ни ца да од свих ис пи та ни ка са ко ји ма сам то ком ис тра жи ва ња раз-
го ва рао ни је би ло ни јед ног ко ји ни је на гла сио да је пи та ње без бед но-
сти нај ва жни је. Јед на од са го вор ни ца (ж. рођ. 1973) тим по во дом ка же:

„У Ми тро ви ци жи ви мо као у ва ку у му. Од да нас до су тра. Си ту-
а ци ја је пот пу но не де фи ни са на. Ми слим на не ре шен ста тус гра да, 
али и уоп ште овог де ла Ко со ва. Без бед ност је нај ве ћи про блем. Ни-
ка да се не зна шта мо же да се до го ди и све се вр ти око по де ле из ме-
ђу нас и њих (Ср ба и Ал ба на ца). То је осно ва све га“.

На пи та ње ка ко се од но си пре ма без бед но сном ри зи ку, иста ис пи-
та ни ца од го ва ра:

„На ви кла сам. Као и ве ћи на. Ни је ми све јед но, али тру дим се да 
во дим нор ма лан жи вот ко ли ко је то мо гу ће. Има ли смо до са да пу-
но не при јат них си ту а ци ја. Од бра ње ња мо ста, ка ко га Шип та ри21 не 
би пре шли, до не ми ра ов де, у са мом се вер ном де лу гра да. У јед ном 
од тих не ми ра, ко ји се од и грао у Бо шњач кој ма ха ли, од уда ра шок 
бом бе по ги нуо ми је ко ле га, док је јед ној ко ле ги ни ци раз не то сто-
па ло. Тај до га ђај ни ка да не ћу за бо ра ви ти. Љу ди са стра не, из Ср би-
је, на све то гле да ју дру га чи је. Не раз у ме ју ка ко је на ма ов де. Пи та ју 
ме за што се бу ним. Ка жу ми да имам до бру пла ту од ко је мо гу да 
жи вим мно го бо ље не го, на при мер, у Бе о гра ду. Ја им од го ва рам да 
пла те ни су то ли ко ви со ке, ка ко ми сле, али и да оне ни ка ко не мо гу 
да на док на де оно че му смо стал но из ло же ни, а то је ло ша без бед-
ност. Ов де су нам ипак жи во ти угро же ни“.

21 Ср би у Ко сов ској Ми тро ви ци Ал бан це че сто зо ву Шип та ри ма. На мо је пи-
та ње с тим у ве зи, је дан од ис пи та ни ка крат ко од го ва ра: „То су Шип та ри. Ка кви 
Ал бан ци? Увек смо их та ко зва ли. И они се бе та ко зо ву“. Дру ги од го ва ра ју сми ре-
ни је: „Мо же и ова ко и она ко. Не ко их зо ве Ал бан ци ма, не ко Шип та ри ма“.
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Осе ћај не си гур но сти због не по вољ не без бед но сне си ту а ци је код 
Ми тров ча на је не рет ко по ве зан са пла ни ра њем по те за у слу ча ју да, ка-
ко ка жу, до ђе до нај го рег. Под нај го рим се под ра зу ме ва ма сов ни пре-
ла зак Ал ба на ца пре ко мо ста на Ибру и за у зи ма ње се вер ног де ла гра да. 
У ста во ви ма ис пи та ни ка не ко ли ко срп ских ин сти ту ци ја у том сми слу 
игра кључ ну уло гу. То су Бол ни ца, Дом здра вља, згра да Оп шти не, Су-
да, фа кул те ти. „Ако те ин сти ту ци је пад ну“, пре ма њи хо вим ре чи ма, 
„он да је све го то во“. Јед на од ис пи та ни ца (ж. рођ. 1985) пам ти ка ко је 
још за вре ме бом бар до ва ња 1999. го ди не, ка да је по ха ђа ла тек основ-
ну шко лу, мо ра ла да на пу сти дом и да се скло ни у ви кен ди цу на до мак 
Ми тро ви це. Од та да, па све до да нас, по ми сао да опет мо же до ћи дан 
ка да ће мо ра ти да иде од ку ће не пре ста но је пра ти.

„Би ло је ве о ма стра шно то ком бом бар до ва ња. То се све до га-
ђа ло пре до ста го ди на, али и дан-да нас ме об у зме је за ка да се са мо 
се тим си ре на за уз бу ну, зву ка мла зних ави о на и де то на ци ја. Чо век 
се про сто ис тра у ми ра због то га и ни ка да ви ше не мо же да бу де као 
што је био пре. По го то во кад ти се то до го ди док си млад, па ти се 
мно ге не при јат но сти уре жу у се ћа ње. Мо жда се то не ви ди на пр-
ви по глед, али тра го ви си гур но оста ју. По не кад и да ље са њам не ке 
ства ри. Од та да се до да нас мно го то га из де ша ва ло. Жи ви се ка ко 
се мо ра. Про бле ма има пу но, ме ђу тим, ско ро ни је дан се не ре ша-
ва. Мла ди су не за по сле ни, до ко ни, ода ју се ал ко хо лу, дро га ма, кри-
ми на лу. По врх све га, ту је стал ни про блем без бед но сти. И нај ма ња 
сит ни ца мо же да до ве де до еска ла ци је су ко ба са Шип та ри ма. У ор-
ма ну за сва ки слу чај и да ље др жи мо ко фер са нај не оп ход ни јим ства-
ри ма, уко ли ко, да ле ко би ло, бу де мо мо ра ли по но во да се скла ња мо. 
Јер ни кад се не зна. Мо же се до го ди ти да мо раш од мах да идеш и да 
не маш вре ме на да се па ку јеш“.

Ри зик од кон флик та са Ал бан ци ма Ср би у се вер ној Ко сов ској Ми-
тро ви ци ви де да нас као нај ве ћу прет њу у сва ко днев ном жи во ту. На 
соп стве ну ствар ност та ко гле да ју још од 1999. го ди не, на кон ра та и 
по де ле гра да на два де ла. За пе ри од пре то га ка жу да ни је био оп те-
ре ћен срп ско-ал бан ским тен зи ја ма. Бар не у то ли кој ме ри. Пре ма ре-
чи ма по је ди них ис пи та ни ка, ме ђу соб ни од но си су ра ни је би ли мно го 
бо љи, на ро чи то до рас па да Ју го сла ви је, да би од по чет ка 90-их го ди на 
20. ве ка убр за но по че ли да се по гор ша ва ју. Пр ва од две ци ти ра не са го-
вор ни це (ж. рођ. 1973) са оп шта ва ка ко је, у ства ри, „не што већ по че ло 
да се де ша ва“ још док је би ла уче ни ца основ не шко ле.
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„Као ма ла ишла сам у шко лу у ју жни део Ми тро ви це. Ули ца ко ја 
се спу шта до мо ста би ла је по пло ча на коц ком, а ка сни је је пре сву че-
на ас фал том. До та да, у тзв. Ти то во вре ме, би ло је све у ре ду. Ни је 
би ло ни ка квих про бле ма. А он да, ко ли ко се се ћам, по чет ком 80-их 
го ди на кре ну ли су пр ви ин ци ден ти. По знат је онај са на вод ним тро-
ва њем шип тар ске де це. Шип та ри су ти ме хте ли да при ка жу ка ко су 
њи хо ва де ца то бож угње та ва на од стра не Ср ба. То је би ло баш у 
мо јој шко ли. До бро пам тим, ево као и да ми је са да пред очи ма, сце-
ну ка да де цу ко ја су се на вод но отро ва ла из учи о ни це из но се на ру-
ка ма и од но се низ ход ник... По сле су усле ди ли и штрај ко ви ру да ра 
у Треп чи“.

Ста ри ји Ми тров ча ни пам те још ду бље у про шлост. Сла жу се у то-
ме да су од но си из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца до ста ду го би ли са свим до-
бри. Чак ис ти чу да су сво је вре ме но, на ро чи то у мла до сти, ме ђу Ал бан-
ци ма има ли пу но при ја те ља и по зна ни ка, ко је су сте кли на од слу же њу 
вој ног ро ка, у про фе си о нал ној слу жби, и сл. За Ко сов ску Ми тро ви-
цу, ина че, на гла ша ва ју да је од у век пле ни ла спе ци фич ним, ко смо по-
лит ским ду хом, по че му је као град би ла по зна та не са мо на Ко со ву и 
Ме то хи ји, већ и у чи та вој бив шој Ју го сла ви ји. У њу су сти за ли љу ди са 
раз ли чи тих стра на, на ро чи то на кон отва ра ња руд ни ка „Треп ча“, ка да 
по ста је ва жан ин ду стриј ски цен тар. Пла те су би ле до бре и то је био је-
дан од раз ло га за што су се мно ги струч ња ци до слов но оти ма ли да се у 
њој за по сле и на ста не. За вре ме со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, ка ко ка жу, 
Ми тро ви ца је на Ко со ву и Ме то хи ји би ла нај ра зви је ни је при вред но, 
али и дру штве но-кул тур но сре ди ште. Жи ве ти у њој би ла је при ви ле-
ги ја. Ту је био и фуд бал ски клуб „Треп ча“, ко ји је у он да шњој са ве зној 
ли ги имао ви ше за па же них ре зул та та.

По ка зи ва њу ста ри јих Ми тров ча на, ме ђу тим, ства ри одав но ви ше 
ни су као што су би ле. Мно го то га се про ме ни ло. По знан ства са Ал бан-
ци ма су пре ки ну та, или су све де на на крај ње фор мал не од но се. И су-
сре ти са њи ма су ре ду ко ва ни, бу ду ћи да жи ве углав ном у ју жном де лу 
гра да у ко ји ве ћи на Ср ба се вер но од Ибра го то во да не иде. По ли ти ка 
је, ка ко оце њу ју, кри ва за све. Због ње је до шло до на ру ша ва ња ме ђу-
људ ских од но са, до су но вра та еко но ми је, на кра ју – и до ра та. На во ди 
се да су по сле ди це ра та, из ме ђу оста лог, уоч љи ве на пла ну ми гра ци ја, 
кон крет но у до се ља ва њу срп ског ста но ви штва из бе глог са под руч ја 
ју жно од Ибра (из Ву чи тр на и окол них се ла пре све га), ко је је „ста ро-
се де о ци ма“ у се вер ној Ми тро ви ци ве о ма бр зо на мет ну ло свој си стем 
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вред но сти, про мо ви шу ћи „не у кус“, „при ми ти ви зам“, без об зир ност у 
оства ри ва њу вла сти тих ин те ре са. У ста во ви ма по је ди них Ми тров ча на, 
при том, оно што се че сто по ве зу је са до шља ци ма је сте ре ван ши зам, 
бу ду ћи да су у знак осве те због про го на са соп стве них има ња, али и са 
ци љем до ла ска до нео п ход них сред ста ва за жи вот, мно гим ло кал ним 
Ал бан ци ма од у зе ли ста но ве и про дав ни це, чи ме су срп ско-ал бан ске 
тен зи је у гра ду са мо до дат но по ве ћа не.

О то ме ка ко ста ри ји Ми тров ча ни гле да ју на ме ђу ет нич ке од но се 
не кад и сад, те с тим у ве зи и на без бед ност у вла сти том гра ду, го во ри 
ка зи ва ње јед ног од ис пи та ни ка (м. рођ. 1937):

„То ком 50-их и 60-их го ди на про шлог ве ка, ка да сам био млад, 
жи ве ло се дру га чи је не го да нас. Жи ве ло се скром ни је, али по ште-
ни је. Љу ди су би ли че сти ти ји. Ни смо има ли мно го, али смо би ли 
за до вољ ни. Ни је се гле да ло ко ко ли ко има, ни ти ко је ко. Ни је би-
ло то ли ко ва жно да ли си Ср бин или Шип тар. Са њи ма (Ал бан ци-
ма) смо жи ве ли као са ком ши ја ма. Ни смо се пре ви ше ме ша ли, али 
смо се ипак по што ва ли. На ули ци смо се сре та ли и ја вља ли јед ни 
дру ги ма, ме ђу со бом чак и раз го ва ра ли. И ни ко ни ко га ни је ди-
рао. Мо гао си да се усред но ћи на ђеш би ло где у гра ду, да се диш 
на мо сту, где год хо ћеш, и да ти ни шта не бу де. До ста ду го је та ко 
би ло. Тек ка сни је, са оним пр вим њи хо вим де мон стра ци ја ма ства-
ри су по че ле да се ме ња ју. То је би ло по сле Ти то ве смр ти. Ми слим 
1981. го ди не. У ства ри, пр ве де мон стра ци је су би ле још 1968, већ 
та да су не што тра жи ли. До 1981, ме ђу тим, и да ље је углав ном би-
ло све у ре ду. Он да се по че ло са про во ка ци ја ма, на па ди ма. Се ћам 
се јед ног Ср би на, ту из јед ног на се ља, ко га је уби ла гру па Шип-
та ра. Би ли су то не ки мла ди ћи, по сле су се во за ли ко ли ма и про-
сла вља ли то што су ура ди ли. До кра ја 80-их го ди на Шип та ри су се 
то ли ко оси ли ли, да мал те не ни си ни смео да ка жеш да си Ср бин. 
Та да се по ја вио Ми ло ше вић, а на ма као да је сва ну ло. Гле да ли смо 
га као спа си о ца. Ве ро ва ли смо да је до шао крај ши ка ни ра њу, и да 
ће мо се по но во, као Ср би, осе ћа ти си гур но. Он је хтео да нас за-
шти ти, али сла ба вај да. А и сам је на пра вио не ке гре шке. (...) Сад 
је ка ко је. Од ра та па на о ва мо би ло је пу но не ми ра. Сва ки час мо-
же не што да се де си. Шип та ри ма сме та што не кон тро ли шу и овај 
део гра да. Због ло ше без бед но сти и си ту а ци је уоп ште не ки су се и 
од се ли ли. По го то во мла ди. Ми ста ри ји не ма мо где да иде мо. Ов-
де смо про ве ли цео жи вот и на ме ра нам је да ту и оста не мо. За то 
мо ра мо да се на да мо да ће би ти бо ље“.
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Слич но раз ми шља још је дан ста ри ји ис пи та ник (м. рођ. 1935), ко-
ји на гла ша ва да Ср би у Ми тро ви ци ни ка да ни су има ли ни шта про тив 
Ал ба на ца. Ка же да чак ни да нас не же ле са њи ма да жи ве у су ко бу, већ 
у ка квој-та квој ко ег зи стен ци ји. Ал бан ци, по ње го вим ре чи ма, за та ко 
не што, ме ђу тим, не же ле ни да чу ју. Њи хов циљ је да за у зму и део гра да 
се вер но од Ибра, а за тим и да ље, сво под руч је до Ко па о ни ка.

Без бед но сни ри зик и сва ко днев но кре та ње  
град ским про сто ри ма

До жи вљај дру штве не ствар но сти Ко сов ске Ми тро ви це кроз ви зу ру 
по де ле ста нов ни штва на ет нич кој осно ви при су тан је у све сти свих ис-
пи та ни ка са ко ји ма сам то ком ис тра жи ва ња раз го ва рао. По де ла на нас 
– Ср бе, и њих – Ал бан це, го то во у пот пу но сти до ми ни ра дис кур сом сва-
ко дне ви це жи те ља се вер ног де ла гра да. До жи вљај по дво је но сти, у окви-
ру ко јег се они дру ги, од но сно Ал бан ци, пер ци пи ра ју као су прот ста вље на 
стра на, уоч љив је и у ста во ви ма пре ма гра ду као је дин стве ној про стор ној 
це ли ни. Сви ис пи та ни ци, на и ме, на пи та ње да ли Ко сов ску Ми тро ви цу 
ви де као по де ље ни град од го ва ра ју са „Да“. По де ла се до жи вља ва у ет-
нич ком кљу чу и при хва та се до слов но: кроз фи зич ко раз гра ни че ње, али и 
на ин сти ту ци о нал ном ни воу, кроз функ ци о ни са ње два за себ на др жав на 
си сте ма – Ре пу бли ке Ср би је и тзв. не за ви сног Ко со ва. Ве ћи на ис пи та ни-
ка је пре ма по де ли гра да углав ном рав но ду шна и не ви ди у то ме не ку на-
ро чи ту смет њу или про блем, иако се мо гу чу ти ми шље ња да оним љу ди ма 
ко ји су на кон ра та би ли при ну ђе ни да се из ју жног исе ле у се вер ни део 
гра да по де ла сва ка ко те шко па да. По је ди ни, пак, из ри чи то са оп шта ва ју 
да по де ла и тре ба да по сто ји, на ро чи то уко ли ко се по сма тра као сред ство 
од бра не од ал бан ске екс пан зи је до ко је мо же до ћи из прав ца ју жног де ла 
гра да. Око то га да ли има ју же љу да не сме та но пре ла зе на дру гу стра ну 
Ибра, ми шље ња ис пи та ни ка ни су ујед на че на. Не ки са оп шта ва ју да има-
ју, из ра до зна ло сти, да ви де ко ли ко се део гра да ју жно од ре ке из гра дио, 
про ме нио, из по тре бе да оби ђу гро бо ве пре да ка,22 и сл, док по је ди ни ка-
жу да су ту же љу мо жда и има ли ра ни је, али да она, ка ко вре ме про ла зи, 

22 У ју жном де лу Ко сов ске Ми тро ви це, пре ма ре чи ма јед не од ис пи та ни ца (ж. 
рођ. 1973), на ла зи се срп ско гро бље, ко је је, ме ђу тим, на кон ра та у ве ли кој ме ри 
де ва сти ра но од стра не Ал ба на ца. У се вер ном де лу, пак, та мо шње ал бан ско гро бље 
је не так ну то и дан-да нас је у функ ци ји.
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све ви ше бле ди. Код не ко ли ко ис пи та ни ка, с дру ге стра не, та ква же ља не 
по сто ји ско ро уоп ште. На од ла зак у ју жни део гра да при ну ђе ни су са-
мо за то што мо ра ју, углав ном због ку по ви не јеф ти ни јих про из во да, ре ђе 
због про фе си о нал них оба ве за, и сл. Та мо иду пре ко глав ног мо ста, обич-
но ауто мо би лом, или пре ко ма њег, тзв. ис точ ног мо ста, уко ли ко се, пре-
ма ре чи ма јед не ис пи та ни це (ж. рођ. 1985), „на дру гу стра ну же ли оти ћи, 
а да то ни ко не ви ди“. Је дан од ис пи та ни ка (м. рођ. 1970) са оп шта ва да 
део гра да ју жно од Ибра за ње га чак и не по сто ји. Рет ко га је по се ћи вао, 
ка ко ка же, и пре 1999. го ди не, док да нас све што му је по треб но има у 
се вер ном де лу. По ње го вим ре чи ма, пре ла зак пре ко Ибра увек је скоп-
чан са од ре ђе ним без бед но сним ри зи ком, та ко ђе и са не при јат но сти ма 
ко ји ма Ср би мо гу би ти из ло же ни при ли ком тра же ња услу га или зах те ва 
у не кој од та мо шњих ин сти ту ци ја (су ду, по ли ци ји, и сл).

Од нос пре ма по де ли гра да, као фак тич ком ста њу ко је се при хва-
та као је ди на од го ва ра ју ћа оп ци ја, го то во сви ис пи та ни ци усло вља ва ју 
јед ним, а то је ин те гри са ност у ин сти ту ци је Ре пу бли ке Ср би је. Као 
про стор но је дин ствен, ре ком Ибар не по де љен град, Ко сов ска Ми тро-
ви ца се, дру гим ре чи ма, ви ди са мо уко ли ко до ђе до уки да ња ко сов ских 
ин сти ту ци ја у ју жном де лу гра да и по нов ног ус по ста вља ња уста но ва 
др жа ве Ср би је на це лом ње го вом под руч ју. У том слу ча ју, ка ко се ис-
ти че, и Ср би из се вер не Ми тро ви це град у ко јем жи ве ве ро ват но би 
по но во по че ли да до жи вља ва ју као це ло вит, не по де љен на два де ла. О 
не по ве ре њу у ко сов ске ин сти ту ци је, као чи ни о цу ан та го ни зма у срп-
ско-ал бан ским од но си ма, а на ко јем по чи ва и по де ла гра да, јед на од 
ис пи та ни ца (ж. рођ. 1986), ина че за по сле на у сред њој шко ли као на-
став ни ца ма те ма ти ке, из но си сле де ћи став:

„Они, а ка да ка жем они ми слим на ко сов ске ин сти ту ци је, те же 
ка то ме да ин сти ту ци је по пут здрав ства и про све те од сво јих па ра 
пла ћа ју, од но сно фи нан си ра ју, па по сле не ког вре ме на да њи хо ва 
де ца иду у шко лу за јед но са срп ском де цом, тј. не ал бан ском де цом, 
и та ко да ље. Не мам хра бро сти још увек... Не знам да ли бих има ла 
хра бро сти да ме те њи хо ве ин сти ту ци је пла ћа ју. Ја сам гра ђа нин Ре-
пу бли ке Ср би је, а не тзв. не за ви сне др жа ве Ко со во, и на та кву вр сту 
ком про ми са ми слим да ни ка да не ћу мо ћи да при ста нем“.

Део гра да у ко јем жи ве, а ко ји је са ју жне стра не оиви чен ре ком 
Ибар, ста нов ни ци се вер не Ко сов ске Ми тро ви це до жи вља ва ју углав-
ном као ма лу ур ба ну сре ди ну, са ста вље ну од не ко ли ко ве ћих ули ца, 
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ко ју је, по њи хо вим ре чи ма, уз дуж и по пре ко мо гу ће пре пе ша чи ти за 
све га по ла са та. Уну тар ње раз ли ку ју цен трал ну зо ну, или – ка ко ка жу – 
цен тар, за тим и не ко ли ко ма ње-ви ше ја сно оме ђе них де ло ва, од но сно 
квар то ва: Бо шњач ку ма ха лу, Три со ли те ра, Бр до или Бр ђа не, Ми кро-
на се ље, Ма ли Зве чан (у ко јем су уто чи ште на шли прог на ни ци из се ла 
Сви ња ре код Ву чи тр на). По ред ових, на во ди се и још не ко ли ко ма њих 
ло ка ли те та: глав ни мост, или „код мо ста“, Вој ни ре монт, Бе ри ље, гор-
њи и до њи део Ули це кра ља Пе тра Пр вог. Од свих на ве де них де ло ва, 
ве ћи на ис пи та ни ка сва ко днев но се ско ро оба ве зно кре ће цен тром, и 
то овим ули ца ма: Кра ља Пе тра Пр вог, Кне за Ми ло ша, Иве Ло ле Ри-
ба ра, Су тје ском, Бра ће Чо ла ко ви ћа, Др вар ском, Ва си ли ја Остро шког, 
Вла де Ћет ко ви ћа, итд. У цен тар се од ла зи јер су та мо скон цен три са не 
тр го ви не, али и ин сти ту ци је у ко ји ма Ми тров ча ни ра де, као што су, на 
при мер, шко ле, ве ћи на фа кул те та, дом здра вља, бол ни ца, итд. Од ла-
зи се, та ко ђе, јер се та мо на ла зе и уста но ве од зна ча ја у сва ко днев ном 
жи во ту гра ђа на, по пут ба на ка, по ште, и сл. Цен тар гра да пред ста вља 
про стор фре квент ног са о бра ћа ња Ми тров ча на и због број них ка фи ћа 
ко ји су рас по ре ђе ни у ули ца ма Кра ља Пе тра Пр вог, Иве Ло ле Ри ба ра, 
Кне за Ми ло ша. То су ме ста на ко ји ма се оку пља ју нај ви ше мла ди, по-
себ но то ком лет њих ме се ци ка да мно ги од уго сти тељ ских ло ка ла има ју 
и отво ре не ба ште.

У цен трал ном де лу гра да на ла зи се Трг Шу ма ди ја, је дан од ва жних 
про стор них мар ке ра у се вер ној Ко сов ској Ми тро ви ци. То је ме сто са ста-
ја ња љу ди, раз го во ра и до го ва ра ња, али и ло ка ци ја на ко јој се с вре ме на на 
вре ме ор га ни зу ју раз ли чи те све ча но сти и ску по ви, по во дом, ре ци мо, Ви-
дов да на, Бо жи ћа, град ске сла ве Ми тров да на, та ко ђе и на сту па по је ди них 
му зич ких гру па из Бе о гра да и дру гих гра до ва Ср би је. У ста во ви ма ис пи та-
ни ка са ко ји ма сам раз го ва рао, Трг Шу ма ди ја, ко јим до ми ни ра спо ме ник 
ру ском кон зу лу Гри го ри ју Сте па но ви чу Шчер би ни, уби је ном у Ми тро-
ви ци 1903. го ди не, фи гу ри ра као јед но од град ских зна ме ња, а с об зи ром 
на то да има уло гу са ста ја ли шта и као је дан од по пу лар ни јих про стор них 
пунк то ва. По пу лар них ме ста у гра ду, ме ђу тим, има још. На пи та ње „По-
сто ји ли део Ми тро ви це ко ји Вам је оми љен?“ не ки од ис пи та ни ка ка жу:

„То је део гра да код цр кве св. Ди ми три ја, где мо же да се ше-
та. При лич но је мир но и опу шта ју ће. Во лим та мо да одем, а ви-
дим да у сло бод но вре ме та мо до ла зи и пу но љу ди са по ро ди ца-
ма“ (ж. рођ. 1986).



Безбедносни ризик као фактор просторних стратегија становника... 315

„То су бив ше офи цир ске згра де. Бли зу цен тра гра да. Та мо 
сам од ра сла, а ро ди те љи ми та мо и да нас жи ве. Од ла зим сва ки 
дан“ (ж. рођ. 1973).

„То је про стор код мо ста. Због емо ци ја у ве зи са не ким до га ђа-
ји ма ко ји су се та мо од и гра ли. Ми слим на до га ђа је од 1999. го ди не 
па на о ва мо, а у ко ји ма сам још као сред њо школ ка уче ство ва ла. То 
је ме сто ко је има сим бо ли ку одр жи во сти. Леп ми је и део код фон-
та не, бли зу мо ста. Во лим да се про ше там до та мо и да се ви дим са 
при ја те љи ма“ (ж. рођ. 1985).

Град ску зо ну ко ју на зи ва ју цен тром, уз де ло ве ко ји се на њу на сла-
ња ју, по пут оног „код мо ста“, или код цр кве св. Ди ми три ја, по диг ну-
тој на бр ду из над гра да, Ср би у се вер ној Ми тро ви ци до жи вља ва ју као 
про стор ни оквир сва ко днев ног кре та ња и оба вља ња сва ко днев них ак-
тив но сти. То је, у исто вре ме, и про стор ко ји до жи вља ва ју као сво је вр-
сну зо ну си гур но сти, ре зер ви са ну углав ном за срп ско ста нов ни штво, 
у ко јој без бед но сни ри зик од кон флик та са ал бан ском стра ном ни је у 
ве ћој ме ри из ра жен. Та кав од нос, с дру ге стра не, умно го ме је дру га-
чи ји пре ма че твр ти ма на ста ње ним Ал бан ци ма, као што су, пре све га, 
Бо шњач ка ма ха ла и Три со ли те ра. Те че твр ти, на и ме, сви ис пи та ни ци 
на во де као де ло ве гра да нај ма ње по жељ не за жи вот, од но сно као де ло-
ве у ко је нај ма ње во ле да за ла зе.

„Не бих во ле ла да жи вим у Бо шњач кој ма ха ли, Три со ли те ра... 
И у де лу гра да из над цр кве, где жи ве Ал бан ци. За што? Јед но став но 
за то што су та мо Ал бан ци. Не во лим ни да про ла зим ту да. Не при-
јат но се осе ћам ка да идем ули ца ма та мо, од но сно из ме ђу згра да. Не 
знам да ли бих уоп ште мо гла да под не сем да се тим де ло ви ма сва ког 
да на кре ћем... Као све је нор мал но, али ни шта ни је нор мал но. Ни је 
ми све јед но, увек имам не ки осе ћај тен зи је“ (ж. рођ. 1986).

По ме ну те квар то ве иста ис пи та ни ца ви ди као де ло ве гра да у ко је 
не би во ле ла сва ко днев но да иде на по сао:

„По себ но у Три со ли те ра због то га не бих во ле ла да идем... 
На ро чи то не пе ши це. Баш би ми би ло не при јат но. А не го во рим 
на па мет, јер знам да по сто је не ке кан це ла ри је та мо. На при мер, 
Здрав стве но оси гу ра ње је до ле, Еко ном ски фа кул тет је до ле, Му-
зич ка ака де ми ја је до ле, од но сно Драм ска... Да кле има сту де на та 
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и про фе со ра ко ји мо ра ју да иду та мо због по сла и оба ве за, а да би 
до шли где тре ба мо ра ју пр во да про ђу по ред тих згра да. Ја... Он да 
ка да мо рам та мо да због не че га ипак одем, углав ном се не ла год но 
осе ћам“.

И оста ли ис пи та ни ци са оп шта ва ју да Бо шњач ку ма ха лу и Три со-
ли те ра из бе га ва ју при ли ком оба вља ња сва ко днев них оба ве за. Уко ли ко 
то, на рав но, мо гу. Као нај че шћи раз лог на во де чи ње ни цу да је у тим 
де ло ви ма гра да ста нов ни штво из ме ша но, тј. да има до ста Ал ба на ца, и 
за то, бу ду ћи да се због то га осе ћа ју угро же ним, сма тра ју да та мо ни-
ка да не мо гу да бу ду си гур ни за вла сти ту без бед ност. Јед на од ис пи та-
ни ца (ж. рођ. 1984) ка же да те квар то ве из бе га ва јер они пред ста вља ју 
„оки да че ет нич ких су ко ба“. Дру га (ж. рођ. 1985), пак, об ја шња ва да 
се у њи ма у по след ње вре ме по ди жу згра де са со ци јал ним ста но ви ма, 
у ко је се усе ља ва ју Ср би. То се, пре ма ње ним ре чи ма, чи ни ра ди ус-
по ста вља ња ет нич ке рав но те же пре ма Ал бан ци ма, иако се Ср би, ко ји 
ина че не ма ју сво је ста но ве, у те де ло ве гра да на се ља ва ју не за то што то 
же ле, већ за то што не ма ју дру гог из бо ра.

Без бед но сни ри зик као фак тор у све сти ис пи та ни ка по себ но се 
по ве зу је са кре та њем кроз Бо шњач ку ма ха лу и Три со ли те ра у ве чер-
њим и ноћ ним ча со ви ма. Ис ти че се да то мо же до ве сти до не же ље них 
по сле ди ца, с об зи ром на то да су та да мо гу ће сит не про во ка ци је од 
стра не Ал ба на ца. По себ но се опа сним до жи вља ва кре та ње на ве де ним 
квар то ви ма пе ши це. Уто ли ко ви ше ако се узме у об зир да улич на ра-
све та ни је сву да на од го ва ра ју ћем ни воу, услед че га се осе ћај не си гур-
но сти код про ла зни ка са мо до дат но по ве ћа ва. Чак се и во жња ауто-
мо би лом не пре по ру чу је, а ако се то већ чи ни, он да се сма тра да се из 
пре до стро жно сти не тре ба за у ста вља ти или би ло где ду же за др жа ва ти.

За вр шно раз ма тра ње

У тре ну ци ма док пи шем по след ње ре до ве овог ра да, кра јем ок то-
бра 2011. го ди не, срп ско ста нов ни штво се вер не Ко сов ске Ми тро ви це 
про ла зи кроз мо жда нај ве ћу без бед но сну кри зу од ка да је град на ет-
нич кој осно ви по де љен. Гле да но уна зад, кри за тра је већ ви ше од три 
ме се ца, уз сва ко днев не тен зи је и мо гућ ност из би ја ња ме ђу ет нич ких 
су ко ба. Ини ци ра на је по ку ша јем вла сти тзв. не за ви сног Ко со ва да на 
пре ла зи ма пре ма Ср би ји по ста ви сво је ца рин ске ин сти ту ци је, на шта 
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је са срп ске стра не на под руч ју се вер ног Ко со ва и Ме то хи је од го во-
ре но бло ки ра њем свих ва жни јих пу те ва, ка ко би до во же ње ал бан ских 
ца ри ни ка до пре ла зних пунк то ва би ло оне мо гу ће но. Ре ак ци ја у том 
сми слу ни је из о ста ла ни у се вер ној Ми тро ви ци. Због бо ја зни да мо же 
до ћи до ма сов ног пре ла ска Ал ба на ца из прав ца ју жно од Ибра, ко ји 
би кри зну си ту а ци ју по ку ша ли да ис ко ри сте за ус по ста вља ње кон тро-
ле над се вер ним де лом гра да, али и услед по ја ча ног ри зи ка од из би ја-
ња не ми ра у квар то ви ма на се ље ним ал бан ским ста нов ни штвом, Ср би 
су и та мо бло ки ра ли не ко ли ко са о бра ћај ни ца. Бло ка де су по ста вље не 
пре ма глав ном и тзв. ис точ ном мо сту на Ибру, за тим на ула зу у Бо-
шњач ку ма ха лу, али и на ула зу у Ми кро-на се ље.

По ста вља њем на ве де них бло ка да, сег мен ти ра ње про сто ра се вер-
не Ко сов ске Ми тро ви це у дис кур су срп ско-ал бан ске по де ле до би ло 
је сво ју још из ра зи ти ју ди мен зи ју, овог пу та оте ло вље ну и у пра вим, 
фи зич ким ба ри је ра ма. Ти ме су и до слов но по твр ђе не већ по сто је ће 
ба ри је ре, ко је су у гла ва ма ста нов ни ка гра да кон стру и са не у скла ду са 
до жи вља јем по де ле град ског про сто ра на ет нич кој осно ви. Пре ма та-
квом до жи вља ју, бар ка да је реч о срп ско-ал бан ским од но си ма, де ло ви 
гра да на ста ње ни оном дру гом ет нич ком гру пом де фи ни са ни су као кри-
тич ни за сва ко днев но кре та ње и оба вља ње сва ко днев них ак тив но сти, 
а на ро чи то са аспек та сма ње ног ни воа без бед но сти. То је за кљу чак, 
или – бо ље ре че но – прет по став ка ко ју тек тре ба до дат но про ве ри-
ти, до ко је се до ла зи на осно ву ста во ва до би је них од ис пи та ни ка об-
у хва ће них ис тра жи ва њем. Као нај ве ћи про блем са ко јим се у сва ко-
днев ном жи во ту су сре ћу још од 1999. го ди не, на и ме, Ср би у се вер ној 
Ми тро ви ци ви де ло шу без бед ност, ис по ље ну кроз стал не ме ђу ет нич ке 
тен зи је, али и кроз вла сти ти осе ћај угро же но сти од стра не ал бан ског 
ста нов ни штва. Ода тле се ри зик од кон флик та на ет нич кој осно ви ме ђу 
њи ма ја вља као из у зет но ва жан фак тор у ода би ру град ских про сто ра у 
ко ји ма ра де или бо ра ве, као и фак тор у ода би ру пу та ња ко ји ма се кроз 
град кре ћу. Зо не на ста ње не срп ским ста нов ни штвом, у ко је се убра ја 
пре све га део гра да ко ји на зи ва ју цен тром, у том сми слу пер ци пи ра се 
као про стор уоби ча је не сва ко дне ви це, у ко јем је без бед но сни ри зик 
све ден на нај ма њу ме ру ко ју укуп не дру штве не окол но сти до зво ља ва-
ју. Зо не на се ље не Ал бан ци ма, с дру ге стра не, ва же као де ло ви гра да у 
ко ји ма је кре та ње увек скоп ча но са мо гућ но шћу да до ђе до од ре ђе них 
не при јат но сти, тр за ви ца, или пак су ко ба, због че га се углав ном из бе га-
ва ју или по се ћу ју са мо уко ли ко за тим по сто ји ја сна по тре ба.
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Има ју ћи на ве де но у ви ду, ре зул та те пре зен то ва не у овом ра ду 
мо гу ће је по сма тра ти као при лог це ло ви ти јем са гле да ва њу са вре ме-
не сва ко дне ви це Ср ба у Ко сов ској Ми тро ви ци, по себ но из угла срп-
ско-ал бан ске по де ле, ко ја, ка ко се по ка зу је, умно го ме де тер ми ни ше 
до жи вљај не по сред них град ских про сто ра, те сход но то ме и њи хо ву 
упо тре бу. У те о риј ском по гле ду, на ро чи то ако се по ђе од те о ри је ри-
зи ка, по ко јој се по јам „ри зик“ до во ди у ве зу са пој мо ви ма као што 
су „опа сност“, „страх“, „кри ви ца“, али под ко јим се не под ра зу ме ва 
то ли ки емо тив ни на бој као код ре чи „страх“, ни ти се њи ме ука зу је 
то ли ко на ак ту ел ност, ко ли ко на по тен ци јал, чи ме се отва ра про стор 
за пла ни ра ње и упра вља ње опа сно сти ма,23 ре зул та те ис тра жи ва ња 
мо гу ће је по сма тра ти и као до при нос у про ду бљи ва њу ба вље ња кон-
цеп том про стор ног по на ша ња, и то упра во са аспек та ри зи ка као јед-
ног од чи ни ла ца. У овом слу ча ју реч је о без бед но сном ри зи ку, те сно 
по ве за ном са кон стру и са њем ет нич ких иден ти те та као есен ци јал но 
су прот ста вље них, због че га се до жи вља ва као опа сност од кон флик-
та на ет нич кој осно ви. То зна чи да се од нос пре ма про сто ру у ур ба-
ним сре ди на ма са ет нич ки ме шо ви тим ста нов ни штвом мо же ја ви ти 
у скла ду са пер цеп ци јом оних дру гих као про тив ни ка, услед че га и 
пре ла же ње од ре ђе них раз да љи на, и уоп ште кре та ње гра дом, мо же 
би ти под ло жно сво је вр сном ма не ври са њу, а у ци љу из бе га ва ња по-
тен ци јал но ри зич них си ту а ци ја. Син таг му про стор но по на ша ње та да 
би на аде кват ни ји на чин ве ро ват но мо гла да за ме ни син таг ма про
стор не стра те ги је.
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Alek san dar PA VLO VIć

SE CU RITY RISK AS A FAC TOR OF SPA CI O US  
STRA TE GI ES OF THE IN HA bI TANTS OF  
THE NORT HERN PART OF KO SOV SKA  

MI TRO VI CA

Sum mary

The to pic of the re se arch of spa ci o us aspects of cul tu re of the Ser bian po pu-
la tion in Ko sov ska Mi tro vi ca, the town which was from 1999 split from et hni cal 
gro unds in two parts: So ut hern, in ha bi ted al most ex clu si vely by Al ba ni ans, and 
Nort hern one, in ha bi ted mostly by Serbs. Di vi sion from et hni cal gro unds is al-
so pre sent in the Nort hern part, in which se ve ral qu arts are in ha bi ted mostly by 
Al ba ni ans. By star ting with the con cept of spa ci o us be ha vi o ur un der which the 
aut hor un der stands spe ci fic forms of pu blic be ha vi o ur of pe o ple, which in clu de 
the over co ming of so me dis tan ce, that is mo ving thro ugh the town, the aut hor 
tri es to think over of the Ser bian po pu la tion to ward the men ti o ned di vi sion of 
la bo ur, and co me to the an swer to the qu e sti on whet her and in what way such 
di vi sion has im pact on the pat terns it re li es on in everyday mo ving and per for-
man ce of everyday ac ti vi ti es. 

Furt her mo re, by met hods of struc tu red and se mi-struc tu red in ter vi ew, the 
re se arch was be ing con duc ted in the Nort hern Ko sov ska Mi tro vi ca from 18th to 
22nd July 2011, on the sam ple of ten re spon dents of the Ser bia et hni cal iden tity. 
The ac hi e ved re sult du ring the re se arch shows that the area of the town in which 
the re spon dents li ve is be ing de fi ned thro ugh the di sco ur se of Ser bian-Al ba nian 
di vi sion, which is be ing ma ni fe sted in everyday li fe thro ugh per ma nent in ter et-
hnic ten si ons, and from that po int of vi ew parts of the town in ha bi ted with Al-
ba ni ans are be ing per ce i ved as risky ones with re gard to the ir own se cu rity. In 
ac cor dan ce with the abo ve men ti o ned, the fra mes of everyday mo ving of town’s 
are as are be ing mostly con nec ted with parts of the town in ha bi ted by Ser bian 
po pu la tion, whi le in parts in ha bi ted by Al ba nian po pu la tion such as Bo šnjač ka 
ma ha la and Three Skyscra pers , they go only per need or do not go at all. The gi-
ven re sults are to be con si de red only as the ini tial ones, and the aut hor thinks they 
sho uld be re vi e wed ad di ti o nally in or der to de e pen the study of this pro blems. 

The con tri bu tion of this pa per is to be in the fol lo wing: 1) it gi ves the con tri-
bu tion to the mo re tho ro ugh over vi ew of everyday li fe of Serbs in the Nort hern 
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part of Ko sov ska Mi tro vi ca; 2) the o re ti cally, by this pa per it is drawn the at ten-
tion on the im por tan ce of con nec tion of the the ory of risk with the con cept of 
spa ci o us be ha vi o ur, espe ci ally from the po int of vi ew of in ter et hnic ten sion con-
si de ra tion as facts in ur ban spa ces de fi ning. Re gar ding the last men ti o ned thing, 
the aut hor sug gests that for the mar king of mo ving thro ugh the town which in clu-
des plan ning in the aim of risk mi ni mi za tion from (et hni cal) con flict, in stead of 
the syntagm spa ci o us be ha vi o ur the use of the one na med spa ci o us stra te gi es. 

Key words: et hni cal iden tity, Serbs, Al ba ni ans, everyday li fe, se cu rity risk, 
spa ci o us stra te gi es, Ko sov ska Mi tro vi ca. 

Рад је пре дат 5. но вем бра 2011, а на кон по зи тив ног ми шљењ а ре цен зе на та од лу ком 
од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


