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Апстракт: У раду су приказане специфичности етничког идентитета 
Срба на Косову и Метохији, у првом реду у северном делу Косовске Мит-
ровице – града који још увек представља окидач етничких сукоба. У кон-
тексту последица друштвених сукоба на Косову и Метохији, које трећина 
држава чланица Уједнињених нација сматра независном државом, требало 
је препознати карактериситке етничког идентитета Срба који се опиру 
идеји о животу ван граница Републике Србије. Циљ рада јесте указивање 
на улогу етничког идентитета у светлу актуелних друштвених збивања на 
Косову и Метохији. Специфичности етничког сукоба у покрајини указују 
на то да бити Србин или Албанац, много више значи „не бити онај дру-
ги“, где суштина етничке идентификације није „ја јесам“, већ „ја нисам“ 
припадник те групе. Дубоко политички инструментализована, етнич-
ка идентификација српског и албанског народа почива на приказивању 
себе као жртве хегемоније „другог“. Злочини свог народа у разговорима 
се умањују и oбратно – злочини друге етничке групе се преувеличавају. 
То у Косовској Митровици, подељеном граду на северу покрајине, усло-
вљава обнављање етничких сукоба, који се најчешће одвијају на главном 
мосту изнад реке Ибар – симболичкој граници између већинских „нас“ 
и већинских „њих“. У таквој друштвенополитичкој констелацији, значај 
етничог идентитета се продубљује, запостављајући остале видове колек-
тивне идентификације.
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Увод
Питање идентитета, услед ефеката глобализације, брзих друштвених 

промена, као и друштвених сукоба, добија све већу важност. У том про-
цесу најважнији кораци јесу присећање на (националну) историју, рели-
гију и културукао основе (колективног) идентитета. Појам идентитета 
у литератури је различито тумачен. Према Коковићу, идентитет је „из-
раз укупног настојања да се појединци и друштво одреде, а сам процес 
одређивања, самосазнавања и самопотврђивања не заснива се ни на каквој 
унапред утврђеној основи и не зависи ни од какве јасно означене норме“.1 
Социјални идентитет, пак, дефинише се као „сазнање индивидуе да припа-
да одређеној друштвеној групи, уз емоционални и вредносни значај такве 
припадности“.2

Истраживачи данас, за разлику од својих претходника сaсредине ХХ 
века, не доживљавају идентитет као непроменљиву суштину појединаца 
или колектива. Они радије идентитет описују као динамичну категорију, 
која се изнова обнавља и изграђује кроз узајамни утицај појединаца, група 
и њихових идеологија.3 Појединац, кроз процес социјализације, гради свој 
идентитет постепено. У детињству индивидуа схвата значај своје везе са 
другим људима, што такође утиче на изградњу идентитета. „За појединца, 
идентитет се не јавља као просто спајање друштвених улога и припадности. 
Он мора бити схваћен као динамична целина где различити елементи међу-
собно делују комплементарно или конфликтно“.4 Имајући у виду да је чо-
век биће које се не може социјализовати ван друштва, његова индивидуална 
свест условљена је колективном свешћу. Отуда не треба бити изненађен 
чињеницом да је одговор на питање: „Ко сам ја?“ компатибилан одговору 
на питање: „Ко смо ми?“5 На тај начин индивидуа се интегрише у друштво 
и истовремено трага за сопственом независношћу и оригиналношћу. На 
нивоу појединца, идентитет је увек вишеслојан због тога што свака осо-
ба одражава мноштво различитих идентитета, истовремено припадајући 
извесном броју категорија и људи.6У (пост)конфликтним околностима 
идентитет друштвених актера се неретко редукује на етнички и национал-
ни идентитет, при чему је етнички идентитет поткрепљен стандардизова-
ним језиком народа, чињеницом да је узајамно разумевање диспозиција за 

1 Драган Коковић, Пукотине културе, Прометеј, Нови Сад, 2005, 297.
2 Драгана Стјепановић Захаријевски, Данијела Гавриловић, „Идентитети и породичне 

вредносне оријентације на Балкану“, Социологија, бр. 1,св. LII, Београд, 2010, 24.
3 Жан-Клод Руано-Борбалан, „Изградња идентитета“, у: Катрин Халпнер, Жан-Клод 

Руано-Борбалан (прир.), Идентитети, Клио, Београд, 2009, 6.
4 Исто.
5 СтјепановићЗахаријевски, Гавриловић, нав. дело, 24.
6 Гер Дејзингс, Религија и идентитет на Косову, Круг, Београд, 2005, 36.
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постојање етничке заједнице, као и веровањем припадника тог народа да 
имају заједничко порекло, ма колико удаљено. На тај начин, неке друге ко-
лективне идентификације (религија, професија, род, класа...) постају мање 
важне. Диспозиције из којих произлази етнички идентитет су заједничка 
култура, језик, обичаји, право, као и „схватање и дефинисање стварности 
на начин који укључује веровања, вредности и симболе помоћу којих поје-
динци осмишљавају своје акције и понашања“7. Остваривање колетивних 
интереса подразумева осећање заједништва, које подсећа на сродство, про-
изводи општу сагласност и подстиче етничку идентификацију;

Национални идентитет произлази из осећања етничке припадности, 
која у мултиетничким срединама добија на значају. Тако национални иден-
титет постаје све јачи, са тенденцијом удаљавања од припадника осталих на-
ционалности. То питање се усложњава, нарочито уколико узмемо у обзир 
да је данас једно од кључних питања стабилности, питање интегрисаности 
грађана у глобални систем. Уколико као пример наведемосрпско друштво, 
у коме живи велики број етничких група различитих на многим основама8 
и уколико узмемо у обзир да су неке од тих група у прошлости биле у от-
вореним анимозитетима иконфликтима, поставља се питање да ли је иден-
тификација са таквим друштвом могућа? Осим тога, „постмодерни субјект 
карактерише многострукост и ‘хистерија’ идентитета. Идентитети постају 
фрагментарни, нема више заклињања у један идентитет уз истовремено при-
гушивање осталих.“9Идентитет је увек у вези са вредносним системима, који 
се у одређеном друштву пропагирају, као и степеном развоја тог друштва 
и друштвенополитичким уређењем. Идентификација грађана исте државе 
може варирати у складу са променом политичког уређења, такође. Основ-
ни видови идентификације, који се усвајају током примарне социјализације, 
човека прате целог живота, што је разлог њиховог снажног утицаја на обли-
ковање ставова и стила живота.

Питање идентитета у постконфликтним друштвима јесте изазов на који 
истраживачи треба да одговоре. У раду смо фокусирани на специфичности 
етничког идентитета Срба са севера Косова и Метохије, као постконфлик-
тног дела српског друштва. Јасно је да је реч о сложеној теми, чија актуел-
ност не јењава. Отуда, рад није ослобођен недоречености, у првом реду због 
тога што смо свесни чињенице да се питању идентитета може приступити са 

7 Драган Коковић, Жолт Лазар, „Чиниоци неговања националног и културног иденти-
тета у Војводини“, Социолошки преглед, Vol. XXXVII,No. 1-2, 2003, 49.

8 Реч је о групама које говоре различите језике, користе различита писма, исповедају 
различите религије, позивају се на различиту (често конкурентну) историју, традицију 
и културу.

9 Драган Коковић, „Процеси интеграције, регионализам и очување културног иденти-
тета“, Социолошки преглед,Vol. XXXVI,No. 1-2, Београд, 2002,166.
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различитих теоријских аспеката, али и низа друштвенополитичких околнос-
ти које се брзо смењују обликујући свакодневицу грађана тог просторног 
оквира. У складу са тим, циљ рада јесте указивање на улогу етничког иденти-
тета у светлу актуелних друштвених збивања на Косову и Метохији. Желећи 
да укажемо на моћ етничког идентитета у постконфликтном друштвеном 
оквиру, нисмо до краја избегли утицај тренутних политичких збивања, тим 
пре што иста свакодневно утичу на (ре)конструкцију етничког идентитета 
Срба и Албанаца на Косову и Метохији. 

Специфичност етничког идентитета Срба  
на Косову и Метохији

Косово и Метохија је, услед међуетничких конфликата и међународ-
ног протектората, четрнаест година ничија и свачија земља, а од фебруара 
2008. године такозвана република, чији представници настоје одржати ос-
новни принцип постојања сваке државе – очување суверенитета и интегри-
тета.10 То је оставило дубоке трагове на етнички идентитет свих етничких 
група на поменутом простору. За потребе рада, истраживали смо последице 
друштвених сукоба на етнички идентитет Срба из северног дела Косовске 
Митровице – града који многи сматрају последњом линијом одбране српске 
територије. Разоткривање конструкције етничког идентитета у посткон-
фликтном социокултурном оквиру од истраживача захтева познавање како 
историјских, тако и свакодневних друштвених прилика. Оне се из дана у 
дан смењују, преобликујући етнички идентитет као основну форму иден-
тификације две етничке групе оптерећене антагонизмом. У мирнодопским 
друштвеним оквирима најпре разликујемо традиционалну и модерну иден-
тификацију. Прва претпоставља „дириговање идентитета“, а друга осло-
бађање од културних образаца и норми, који су строго утврђеним правили-
ма преношени са генерације на генерацију,11 чиме је појединцима остављена 
слобода избора у одабиру идентитета. Друштвеним актерима друштава у 
развоју, који се суочавају са постсоцијалистичком и постконфликтном тран-
сформацијом, није својствена таква слобода избора, имајући у виду перма-
ментно подсећање на „корене“, историју, злочине који су „други“ над „нама“ 
починили. Сходно томе, етнички идентитет јесте једно од најјачих иденти-
тетских упоришта у постконфликтним зонама. Као вид друштвено констру-
исане колективне идентификације, он позива на наводну сродност и разлику 

10 О генези укупних друштвенополитичких промена које су довеле до садашњег фактич-
ког стања на Косову и Метохији, погледати: Ивана Аритоновић, „Неки узроци и по-
следице друштвених сукоба на Косову и Метохији“, Баштина, св. 28, 2010, 323-345.

11 Стјепановић Захаријевски, Гавриловић, нав. дело, 25.
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у односу на друге. Изграђен на тој основи, од појединца захтева да се поис-
товећује са „својима“ и настави да се разликује од „других“. Та конструк-
ција, показало се, много теже води остваривању демократских вредности у 
друштву.12Припадници различитих етничких група у мирнодопским услови-
ма живе у односу који се назива антагонистичка кооперација, који указује 
на то да „учесници себе виде у стању међусобног такмичења, али да на крају 
ипак следе једнаке (заједничке) циљеве: међусобно поштовање и призна-
вање у мирној атмосфери и обезбеђеном и просперитетном благостању“.13 
Развијање националистичке атмосфере, међутим, предиспозиција је за ет-
нички антагонизам и низ последица које из тога исходе. 

Етничка и национална идентификација грађана Србије испитивана је 
у више наврата, нарочито крајем ХХ и почетком ХХI века. Ово не изне-
нађује уколико се узме у обзир промена до тада преовлађујућих вреднос-
ти. Са идеологије о братству и јединству требало је веома брзо преорјени-
тисати се на идеологију о ексклузивности сопствене етничке заједнице.14 
Таква ексклузивност је, на нивоу широких народних маса, подразумевала 
ревитализацију религије и традиције, уз „осуду“ оних који се таквом трен-
ду нису лако или брзо препустили. Услед ратова на тлу некадашње СФРЈ, 
бомбардовања Србије 1999. године и уласка НАТО трупа на Косово и Ме-
тохију, нестабилна друштвено-политичка ситуација одразила се и на лични 
и колективни идентитет грађана. Косово и Метохија је, пак, у свим фаза-
ма развоја Србије пролазило кроз специфичне/засебне развојне процесе. 
Отуда питању етничког идентитета треба пажљивије приступати, тим пре 
што је поменути вид колективне идентификације у директној вези са кул-
туром – језиком, менталитетом, ношњом, кухињом, архитектуром – која 
је за своје припаднике нешто што напросто постоји. Притом, не треба за-
немарити утицај локалних историја (које су у овом случају конкурентне), 
околности и ситуација.15

12 Сем етничке, и религијска припадност утиче на изградњу идентитета. Штавише, у не-
ким мултиетничким срединама (нпр. Косово и Метохија) верски симболи и обичаји, 
иако се неодређено негују и схватају, постали су део националног наслеђа. У ситу-
ацијама друштвених сукоба „верски обреди и симболи стварају осећање припадности 
и обезбеђују средства за сакрализацију нације и демонизацију њених непријатеља, као 
и за свођење сложене друштвене и историјске реалности на јасну и једноставну разли-
ку између сила добра и сила зла (Гер Дејзингс, нав. дело, 52). Као такви, они помажу у 
одржању етничких идентитета и граница.

13 ChаrlloteUzarewicz, „ Етнички сукоб“, у Аљоша Мимица, Марија Богдановић (прир.), 
Социолошки речник, ЗУНС, Београд, 2007, 125.

14 Оливера Марковић, „Етнички идентитет грађана српске националности у Косовској 
Митровици“, у: Саша Недељковић (ур.), Савремена култура Срба на Косову и Мето-
хији, Крушевац, 2008, 189.

15 Ричард Џенкинс, Етницитет у новом кључу, Чигоја штампа, Београд, 2001, 134.
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Албанско питање на Косову и Метохији у ХХ веку добило је велики зна-
чај већ 1960-их година, када су Албанци отворено почели да захтевају неза-
висност. Стога је развој мултиетничке културне заједнице био веома отежан 
етнификованим друштвеним сукобима, који су водили стварању паралелног 
и подељеног друштва. То је у пракси значило смењивање србизације и алба-
низације покрајине, уз настојање обе етничке заједнице да не буду угрожена 
мањина.16 На тај начин је клатно доминације било на страни Срба или Ал-
банаца, у зависности од политичких околности у земљи и на међународном 
нивоу. У свакодневном животу, пак, само је продубљивано незадовољство 
обе етничке заједнице. И тако до једностраног проглашења независности 
покрајине у фебруару 2008. године. За северни део покрајине, насељен пр-
венстено Србима, може се рећи да пролази кроз процес својствен Србији 
у последњој деценији ХХ века. То наводимо пре свега због изражене угро-
жености личне безбедности и идентитета, што је код многих људи условило 
беспомоћност и летаргију, као и затварање у примарне сродничке групе у 
циљу обезбеђивања психолошке и материјалне равнотеже. Јасно је да етнич-
ки идентитет нема исту снагу у свим друштвима. За неке народе та врста 
идентификације није примарна.17 За друге је интегрални и „динамични ас-
пект самосвесне сопствености и свакодневног дискурса, укорењен у рану 
социјализацију, који се призводи и репродукује у текућим активностима и 
интересима њиховог сада-и-овде“.18 На тај начин етнички идентитет заиста 
постаје важан и неизбежан чинилац живота.

На конфликтним подручјима, попут Косова и Метохије, етнички иденти-
тет подложан је утицајима политике. Такав утицај условљава и групну само-
идентификацију, у којој група своје чланове упућује на природу идентитета 
(подложног улепшавању). Такође, дефинише и „друге“ као непожељне, не-
пријатељске, агресивне. Таквим манипулацијама подложне су обе антагонис-
тичке групе. Специфичност међуетничке комуникације условљена је и одно-
сом мањина-већина, иако су ови појмови релативни, услед промена државних 
граница. Услед асиметрије моћи, најчешће долази до сегрегације по етнич-
ком основу. У томе и јесте основа специфичности етничког идентитета Срба 
са севера Косова и Метохије у поређењу са Србима из изолованих руралних 

16 Милојица Шутовић, „Промоција ‘модерних’ метода борбе за државу Албанаца на 
Косову“, Баштина, св. 19, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 
2005, 130.

17 Штавише, истраживање Д. С. Захаријевски и Д. Гаврловић упућује на тренд удаљавања 
становника Србије од идентификовања са ширим колективом, тј. народом и вером. Уз 
напомену да ни европски идентитет није много близак испитаној популацији, ауторке 
наводе породицу као „жариште идентификације“ (Стјепановић Захаријевски, Гаври-
ловић, нав. дело, 39). 

18 Ричард Џенкинс, нав. дело, 134.



Неки аспекти етничког идентитета Срба на Косову и Метохији 341

средина – енклава, али и Србима из мирнодопских делова централне Србије. 
Страх за сопствену и безбедност својих породица условио је „конзервирање“ 
етничког идентитета и негацију икакве могућности суживота, толеранције и 
поверења у припаднике албанске етничке групе. Срби из енклава дубоко су 
незадовољни „нежељеним“ окружењем, али су у периоду 2008-2013. године 
били приморани на постепену интеграцију у „косовски систем“ прихватањем 
докумената, регистарских ознака за аутомобиле и у крајњој линији послова 
који су понуђени. Свакодневица Срба из централне Србије оптерећених 
перманентним проследицама пауперизације, која траје од почетка 1990-их 
година, редукована је на стратегије преживљавања, али се природа етничког 
идентитета се не доводи у питање. Уколико Србе са севера Косова и Мето-
хије, у складу са дневнополитичким написима, на тренутак сагледамо као „по-
следњу линију одбране српства“, јасна је и специфичност њиховог етничког/
националног идентитета у поређењу са Србима из енклава или Србима из 
централне Србије. 

Мањине, каква је српска у демографском погледу данас, најчешће имају 
две могућности. Прва је асимилација, а друга сегрегација. Уколико се ос-
врнемо на Гордонова (Gordon)одређења два различита типа асимилације 
етничких група као мањинских заједница, видећемо да је у првом случају 
реч о акултурацији, то јест прилагођавању мањинске етничке заједнице кул-
турним обрасцима већинске заједнице, као и структуралној асимилацији, 
која подразумева блиске, примарне друштвене односе између мањинске и 
већинске групе (нпр. ступање у брак).19 По његовом мишљењу, структурал-
на асимилација јесте најбољи вид превазилажења негативних предрасуда, 
стереотипа и дискриминације, што би условило учешће свих етничких група 
у одређеном друштвеном уређењу. На Косову и Метохији, међутим, ретки 
су примери асимилације и ступања у примарне друштвене односе, какав је, 
на пример, брак. Уколико су бракови и формирани, у локалним заједницама 
људи знају ко је ступио у такве брачне заједнице, због чега су њихови актери 
маркирани од стране обе етничке групе као непожељни у заједници порек-
ла. То се нарочито односи на жене на Косову и Метохији, од којих се често 
очекује да промене религијску припадност како би се што мање разликовале 
од својих мужева и њихових фамилија. 

Имајући у виду да до асимилације није дошло или су примери веома рет-
ки, преостаје сегрегација. Смењивање сегрегације, то јест односа моћи усло-
вљених етничком припадношћу, на Косову и Метохији (била) је уобичајена 
појава. Институције Републике Србије и, данас на простору јужно од Ибра 
такозване Републике Косово, свим грађанима су својим уставима гарантовале 

19 Gordon Milton, „The Nature of Assimilation“, in:Assimilation in American Life, 
OxfordUniversity Press, New York, 1964, 61.
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једнака права. Испоставило се да наведена права у прошлости нису увек 
била поштована. Предност су обично имали припадници своје етничке гру-
пе, како у јавним друштвеним институцијама и организацијама, тако и у сва-
кодневном животу. Иако у разговорима са становницима српске и албанске 
етничке групе средње старосне доби, истраживач може чути да се „некада 
лепо заједно живело и радило“, при чему се најчешће мисли на период 1960–
1991. године. Након тога долази до мимоилажења ставова у вези са каснијим 
друштвеним збивањима. То је данас условило трећи вид асиметрије моћи, 
који је заправо комбинација наведена два типа и назива се интеграција. „Ин-
теграција подразумева учествовање мањина у заједничким институтцијама 
друштва, при чему учвршћује свој групни идентитет и етничке границе“.20 
Испоставља се да до процеса асимилације, сегрегације и интеграције не 
би ни дошло да нема колективног, пре свега етничког идентитета, којим 
се неке групе одређују или осећају као мањине, а друге као већина. Уз то, 
већина најчешће утиче на све аспекте живота мањине, што такође делује на 
групни идентитет. Отуда је етницитет истовремено идентитет, свакоднев-
на пракса и историјски процес, чије кумулативно деловање условљава ста-
вове, гледишта и историју. Поред интеграције, међу кључним проблемима 
савремених социолошких истраживања на Косову и Метохији јесу питања 
негативних стереотипа, дискриминације, друштвене стратификације, распо-
деле друштвене моћи, смењивања друштвених сукоба латентним видовима 
дискриминације, као и покушаји позиционирања таквих друштвених односа 
у конкретан (али само један) институционални систем, такозвани косовски. 
Управо ту настаје проблем, јер се Срби свих ових година труде да живе и 
раде у оквиру институцијалног система Републике Србије. 

Једно од изражених утемељења идентитета Срба и Албанаца на Косову 
и Метохији јесте и приказивење себе/своје нације као жртве. То подразу-
мева позитивно приказивање своје нације/жртве и негативно приказивање 
друге нације као злотвора.21 Обе групе склоне су позитивним аутостерео-
типима и негативним стереотипима. Себе описују као храбре, мирољубиве, 
чисте, интелигентне, веселе, гостољубиве, правдољубиве, поштене, спремне 
на праштање, а оне друге као агресивне, нетолерантне, зле, лукаве... Након 
међуетничког конфликта, обема етничким групама било је својствено при-
казивање злочина своје групе у виду еуфемизама, док су претрпљени зло-
чини приказивани у виду хипербола великих размера.22 Припадници српске 

20 Јелена Рајчевић „Институције и идентитет у северној Косовској Митровици“, у: Саша 
Недељковић (ур.), Савремена култура Срба на Косову и Метохији, Крушевац, 2008, 77.

21 Хелена Здравковић, Политика жртве на Косову: идентитет жртве као примарни дис-
курзивни циљ Срба и Албанаца у упорном сукобу на Косову, Српски генеалошки центар, 
Београд, 2005, 26.

22 Исто, 160–164.
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или албанске етничке групе радије и више причају о улози жртве у конфлик-
ту, избегавајући разговор о томе какву је штету њихова група чинила оном 
„другом“. Такви видови манипулације учвршћују историјске „истине“ обе 
етничке групе, удаљавајући их од евентуалног дијалога и снажно утичући на 
давање приоритета етничком идентитету над осталим видовима колективне 
идентификације. 

Етнички идентитет Срба насупрот интеграцији  
у „нежељену“ државу

Уколико етнички идентитет схватимо као променљив услед безбедносне 
и политичке ситуације, уз то изграђен на темељу два процеса – унутрашњој 
идентификацији и спољњем етикетирању, испитивању идентитета Срба на 
северу Косова и Метохије приступили смо са другог аспекта. Акценат је ста-
вљен на општину Косовска Митровица. Тај град подељен је на два дела – срп-
ски и албански – и четрнаест година је окидач међуетничких немира. Сама 
општина Косовска Митровица простире се на 350 км² и, сем града, обухвата 
49 села. Према процени из 2006. године, у општини живи 110.000 становни-
ка. Од тогау северном делу живи 10.000 Срба, чији број је увећан доласком 
интерно расељених лица из осталих делова покрајине, као и студентима, ус-
лед преласка Приштинског универзитета у Косовску Митровицу. Укупно је 
реч о 17.000 Срба и око 3.000 Албанаца, Бошњака, Горанаца и Рома.23 Оста-
лих 90.000 Албанаца живе у јужном делу града и селима у општини. Током 
мартовских немира 2004. године, у два дана протерано је око 3.870 Срба из 
централног дела Косова и Метохије.24 Многи од њих уточиште су потражили 
управо на северу покрајине. Ти немири изазвали су додатну подвојеност ин-
ституција и анимозитет између српске и албанске етничке групе. Уз то, еви-
дентан је велики отпор Срба са севера и Албанаца са југа према евентуалном 
повратку припадника осталих етничких заједница на своју територију.25

23 Подаци су апроксимативног типа, будући да попис становништва на простору 
покрајине није спроведен у правом смислу те речи од 1991. године. 

24 Том приликом је погинило 31 лице, а 870 је повређено. Спаљене су или дигнуте у ваз-
дух 34 цркве, од којих је 18 на листи споменика посебне културне врености, а униш-
тена су и три гробља. Уништено је 935 кућа и јавних објеката. Сем тога, оштећено је 
72 УН возила и 35 војника КФОР-а је повређено. Том приликом је етнички очишћено 
6 градова и 9 села. Сматра се да је учествовало 51.000 људи у 33 појединачна немира 
(Јелена Рајчевић, нав. дело, 95). 

25 О томе сведочи и податак да су привремене косовске институтције у селу Свињаре, 
које је уништено током мартовских немира, финансирале изградњу 137 кућа и помоћ-
них објеката, али су се само четири особе (старије доби) вратиле у село. Остали се 
нису вратили, како због безбедносне ситуације, тако и због лоших услова живота.
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Током ингеренције УНМИК администрације успостављање мултиет-
ничких институција није било успешно, због чега је цивилна управа оста-
ла у надлежности међународне мисије. Након једностраног проглашења 
независности покрајине, 17. фебруара 2008. године, власти из Приштине 
интензивно траже повлачење УНМИК администрације у циљу успоста-
вљања својих институтција на целој територији Косова и Метохије. Напори 
албанске и српске етничке заједнице од 1999. године наовамо, упрошћено 
речено, могу бити описани као настојање Албанаца да прогласе независност 
Републике Косово и настојање Срба да их у томе спрече, а од 2008. године 
настојање Албанаца да интегришу Србе са севера у нову државу и настојање 
Срба да до тога не дође. Срби из Косовске Митровице пружају најинтен-
зивнији отпор покушајима припајања северног дела покрајине косовском 
систему, у виду протеста и критика акција које нису у складу са Резолуцијом 
1244 Савета безбедности УН-а. Будући да су на територији читавог Косова 
и Метохије Срби етничка мањинска група, без подршке Републике Србије 
њихова настојања сувише су слаба у борби за очување друштвеног и економ-
ског поретка, који настоје да одрже. 

Остваривање мултиетничког Косова и Метохије у савременом на-
учном, али и политичком смислу речи, један је од највећих изазова пред 
међународном заједницом, Србима и Алабанцима на почетку ХХI века, 
тим пре што је и даље реч о етнички плуралном друштву, много више него 
мултикултуралном. Инсистирање на интеграцији у косовске институције 
Срби са севера Косова и Метохије у основи доживљавају као атак на на-
ционални идентитет. За разлику од својих сународника Срба из највећих 
енклава, који сваким даном све мање одолевају притисцима за прихватање 
новог оквира, Срби из Косовске Митровице, захваљујући реци Ибар – при-
родној и симболичкој граници – четрнаест година постављају границу 
између већинских „нас“ и већинских „њих“. „Ова граница је и буквално 
просторна, али се односи и на поља надлежности, упражњавања власти, 
доминантног језика, религије и др.“26 Таква граница има и низ шупљина. 
Обе заједнице поседују ресурсе важне за ону другу (попут воде и струје), 
због чега често настоје да ограниче или оспоре моћ оне друге над својом 
етничком групом. 

Инсистирање међународне заједнице и косовских институтција на ин-
теграцији Срба из Косовске Митровицеу косовски институционални систем 
продубљује српски етнички идентитет. Томе доприносе и српски политички 
лидери, који пропагирају снажан националистички дискурс. Социјални, 
политички и културни оквир Косова и Метохије, последњих деценија дру-
гачији од преовлађујућих друштвених констелација у осталим деловима 

26 Јелена Рајчевић, нав. дело, 105.
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Србије, условио је социјализацију нових генерација, засновану на очувању 
националног идентитета као најзначајнијег сегмента личног идентитета. 
Он предњачи над образовним, професионалним, родним, поткултурним и 
осталим видовима који представљају уобичајени основ идентетета људи у 
модерно доба. То води продубљивању националног идентитета као жртве 
хегемоније „другог“ и чувања физичког опстанка српског народа на спорној 
територији. Отуда мост на Ибру представља симболичку границу чувања 
територије, културе и достојаства Срба, постајући последња линија одбране 
српског националног идентитета на Косову и Метохији. 

Треба препознати и нагласити разлику у особинама етничког иденти-
тета Срба са севера и осталих делова Косова и Метохије. Стиче се утисак да 
идентитет Срба у енклавама прераста у „меланхолију, малодушност или фа-
натично препуштање судбинској улози мучеништва“,27 док је идентет Срба 
са севера (још увек) активан и енергичан. Колективни идентитет Срба са 
севера покрајине, у првом реду Косовске Митровице, дубоко је политички 
инструментализован и у исто време је важна емотивна компонента живо-
та Срба на тој територији, будући да је реч о позиционирању себе и своје 
етничке заједнице у владајућем систему вредности и друштвеном поретку. 
Питања која се постављају, међутим, јесу: О ком друштвеном поретку и сис-
тему вредности је заправо реч? Колико дуго ће Срби са севера покрајине 
успевати да одоле настојању „других“ да их интегришу? Да ли ће им званич-
ни Београд и у будућности помагати у томе? Са друге стране, територија на 
којој су последице друштвених сукоба и даље видљиве представља погод-
но тле за инсистирање на етничком идентитету као кључу чувања терито-
рије од „агресора“. Што се идентитета Албанаца тиче, јак националистички 
дискурс, подгрејан идејом о некадашњим „злочинима“ Срба, продубљује на-
стојање и притиске на Србе да се суоче са реалношћу живота у новој држави. 
Албански политичари у званичним изјавама пропагирају вредности попут 
помирења и толеранције, позивајући расељене Србе да се врате својим кућа-
ма. Паралелно томе у току су покушаји за остваривање начела суверенитета 
и интегритета на целој територији Косова и Метохије. Оснажени званич-
ним изјавама представника великих светских сила, Албанци самоуверено 
корачају ка Европској унији – својој будућности. 

На свакодневном нивоу, највидљивијем људима који на спорној тери-
торији живе, ниједна званична политика, ипак, не може да избрише негатив-
не стереотипе кроз које Срби и Албанци гледају једни друге. Формирани 
и продубљивани деценијама, негативни стереотипи такође су обликовали 
национални идентитет обе етничке заједнице. Заједнички именилац оба на-
рода јесте неповерење према оном другом. Уколико се са таквим трендом 

27 Исто, 106.
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настави, снажан националистички дискурс и у будућности ће имати вели-
ку улогу у очувању колективног идентитета. И даље ће, међутим, бити речи 
о постконфликтном окружењу, чијим становнцима је својствена подела на 
„нас“ и „њих“, при чему смо „ми“ увек „позитивци и жртве“, а „они“ увек „не-
гативци и агресори“. 

Завршна реч

У раду смо укаказали на неке карактеристике етничког идентитета на 
Косову и Метохији, подручју где је на снази (пре)обликовање етничког 
идентитета Срба као последица друштвених сукоба, али и Албанаца, који 
важе за најмлађу европску нацију на путу евроинтеграција. Приказана 
је важност етничког идентитета, који на поменутом подручју предњачи 
над свим другим видовима идентитета. Након распада СФРЈ, економских 
санкција, НАТО бомбардовања, успостављања међународног протекто-
рата на Косову и Метохији, једностраног проглашења независности Ко-
сова од стране Албанаца и дуготрајног процеса евроинтеграција, српско 
друштво као да је осуђено на (дуго)трајну кризу, која на нивоу свако-
дневице друштвених актера доводи и до кризе идентитета. Такво стање 
продубљује ставове чији се појавни облици крећу у распону од идеје да су 
Срби свети, посебан, небески народ, до тога да су безвредни и, као такви, 
осуђени на пропаст. Тиме се може објаснити и (не)званичан став Србије 
поводом Косова и Метохије, који се огледа у одсуству рационалних и де-
лотворних мера да се постојеће стање окрене у корист. Оно што се назива 
„Српством“ данас је у Србији депласирано и утопљено у националистичке 
и традиционалистичке митове, неспособне да одговоре на изазове глоба-
лизације, али и геополитичких промена. Међу Србима са Косова и Мето-
хије то и такво „Српство“ и даље је, међутим, идеја водиља очувању иден-
титета од „непријатеља“. 

Све нације заснивају се на заједничким именитељима, као што су: гра-
ницама дефинисана домовина, заједничка култура, историја, митови, за-
конска права и обавезе њених грађана, као и подела рада, уз мобилност по 
целој територији државе. Које државе? – запитаће се посматрач на терену. 
Државе Косово, чији суверенитет се јужно од Ибра не доводи у питање? Ал-
банске заставе које се вијоре на све стране посматрачу не дозвољавају да 
заборави на чијој се територији налази. Или државе Србије, чије се заставе 
вијоре северним делом покрајине, стидљиво подсећајући да је она и даље у 
игри за очување колевке свог националног бића? И тако до тренутка одлуке. 
А пре тог тренутка, етнички идентитет још увек ће имати истакнуту пози-
цију у свакодневној идентификацији грађана, што изнова указује на то да  
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је етнички идентитет конструкт, настао комбинацијом колективне иденти-
фикације и друштвене категоризације, и да о њему ваља тако размишљати. 
Сукоб на Косову и Метохији, међутим, не може бити објашњен искључиво 
кроз сагледавање идентитета или питања економских и правних околнос-
ти, јер није реч само о физичкој територији, већ и метафизичком ентите-
ту „са огромним симболичким значењем како за Србе тако и за Албанце, 
у процесу утемељивања њихових ‘замишљених заједница’ и националних 
идентитета.“28 Тек разумевање тачке у којој се спајају етнички идентитет, 
национализам и свакодневни живот, довешће до суштинског разумевања 
етниког сукоба на Косову и Метохији. У овом раду просторни оквир ана-
лизе био је подељени град Косовска Митровица, зато што је то једини део 
Косова и Метохије у коме припадници свих етничких група живе једни по-
ред других. У том граду сажете су све особености етничких сукоба, као и 
његових последица на све сфере друштвеног, политичког и економског жи-
вота. Отуда и потреба за сагледавањем неких аспеката етничког идентитета 
Срба на Косову и Метохији. 
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Ivana ArITONOVIĆ

some aspects of the ethnical identity  
of serBs in Kosovo and metohia

(focus on the north of province) 

Summary

In this paper the specificities of ethnic identity of Serbs in Kosovo and Meto-
hia, and first of all, in the Northern part of Kosovska Mitrovica – the town which 
still represents the trigger of ethnic conflicts are presented. In the context of social 
conflicts consequences in Kosovo and Metohia, which was recognized by one third 
of United Nations members as the independent state, the characteristics of ethnic 
identity of Serbs that were opposing the idea of life outside of the borders of the 
republic of Serbia should have been recognized. That was conducted by the sociol-
ogy of identity whose importance in the researches of this kind is to be at high level. 
Deeply instrumentalized from political aspect, ethnic identification of the Serbian 
and Albanian people is based on the presentation of himself as the victim of he-
gemony of „other“. The crimes of his people are in the conversations diminished 
and vice versa – the ones of other ethnic group are exaggerated. Such condition in 
Kosovska Mitrovica, the divided town in the North of Province, conditions the re-
newal of ethnic conflicts, which are taking place in the main bridge over the river of 
Ibar – a symbolic border between majority of „us“ and majority of „them“. In such 
socio-political constellation, the importance of ethnic identity is being deepened, 
neglecting other ways of collective identification. 

Key words: ethnic identity, Serbs, Albanians, social conflicts, Kosovo and Metohia. 

Рад је предат 22. априла 2013. године, а након мишљења рецензената одлуком  
одговорног уредника „Баштине“ одобрен за штампу.


