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Из ме ђу НА ТО ин тер вен ци је ко ја је 1999. го ди не ус по-
ста ви ла ме ђу на род ни про тек то рат на Ко со ву и при зна ња ње-
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го ве не за ви сно сти од стра не јед ног де ла ме ђу на род не за јед-
ни це у фе бру а ру 20081, ду бо ки по тре си су се зби ли у ју жној 
по кра ји ни Ср би је. На ста ли на кон уво ђе ња про тек то ра та, ти 
по тре си су осет но из ме ни ли ет нич ку и вер ску струк ту ру, као 
и жи вот ни про стор и ар хи тек ту ру по кра ји не ко ја је про гла-
ше на за дру гу ал бан ску др жа ву на Бал ка ну. Ве ли ки део ма-
њи на је био при ну ђен да на пу сти Ко со во, по ло ви на гра ђе ви-
на у ка те го ри ји исто риј ских спо ме ни ка је уни ште но, гро бља 
оскр на вље на и срав ње на са зе мљом, ка та стар ски по да ци кри-
во тво ре ни, не по крет на и дру га до бра опљач ка на. Да ле ко од 
свог за вр шет ка, ор га ни зо ва ни зло чин је од Ко со во на пра вио 
глав но чво ри ште за све вр сте швер ца, по чев од људ ских би ћа 
до нар ко ти ка, оруж ја, пра ња нов ца и ко руп ци је.2 При вре да у 

1 Косово није признато ни од стране Уједињених нација (то би захтевало 
признање већине држава чланица УН, а признање је дало 71 од 192 
државе чланице) ни од стране Европске уније услед противљења једног 
броја чланица (Шпаније, Грчке, Кипра, Румуније, Словачке). Већински 
посматрано, углавном су државе које одржавају добре односе са Сједињеним 
државама и њиховим савезницима признале независност, насупрот Русије 
или Кине на пример или такође великог дела Јужне Америке. Поједине 
државе чланице ЕУ или НАТО-а то одбијају да учине страхујући да би тиме 
дале легитимацију сепаратистима на свом властитом тлу, што је случај 
нарочито у Шпанији, http://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo#G.C3.A9aographie

2 “УН и КФОР нису решили проблем, чак ни делимично.’’ Тајни извештаји 
обавештајних служби допуштају претпоставку да је Косово, упркос при-
суству администрације УН и међународних безбедносних снага, једно од 
најважнијих криминалних чворишта у Европи. Један од разлога томе је врло 
уносно кријумчарење дроге: велики део растуће бербе опијума у Авгани-
стану стиже на западноевропско тржиште кроз хероин преко Албаније и 
Косова. Према Клаусу Шмиту, шефу Помоћне мисије Европске заједнице 
при албанској полицији (PAMECA), 500 до 700 килограма дроге свакод-
невно прође кроз Албанију и Косово и делимично се прерађује потом у 
њиховим лабораторијама. Сваког дана се милион евра од дроге обрне на 
сивом тржишту албанске престонице Тиране. Специјалисти сматрају да 
се ту ради ,,о највећем нарко-картелу на свету’’ који се појавио последњих 
година. У анализи од 67 страна извештаја немачких обавештајних служби 
о организованом криминалу на Косову који датира од 22.02.2005. може се 
прочитати следеће: ’Посредством кључних чинилаца (Халитија, Тачија, 
Харадинаја) постоји тесна испреплетаност између политике, економије и 
криминалних структура које делују на међународном нивоу. Криминал-
ни кругови који их подржавају доприносе политичкој нестабилности. Они 
немају никаквог интереса да се успостави ефикасан државни поредак који 
би угрозио њихове бујајуће послове. (И то је разлог) због кога важни ак-
тери организованог криминала претендују на заузимање најистакнутијих 
места у влади или партијама и/или одржавају добре односе са тим круго-
вима.’’ Организовани криминал на тај начин ствара,, погодно политичко 
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стал ном по ср та њу и да ле ко од опо рав ка3, сто па не за по сле но-
сти нај ви ша у Евро пи, пре ко 70%, у окри љу ста нов ни штва 
чи јих 65% при пад ни ка има ма ње од 30 го ди на, ат мос фе ра 
не си гур но сти за пре о ста ле ма њи не, не обез бе ђу је ни ка кву 
одр жи ву пер спек ти ву у овој но вој бал кан ској др жа ви. На-
ја вље ни од ла зак ме ђу на род них сна га, већ број ча но пре по-
ло вље них, не пред ска зу је ни шта до бро Ср би ма и њи хо вом 
све штен ству ко ји су из ло же ни у пр вом ре ду мал тре ти ра њу и 
оста лим дис кри ми на ци ја ма. На шав ши се на уда ру не при ја-
тељ ства ал бан ске ве ћи не, ка ква бу дућ ност оче ку је ма њин ско 
ста нов ни штво на кон од ла ска ме ђу на род них без бед но сних 
сна га? Је ди но ве ћа ет нич ка и вер ска тр пе љи вост би мо гла 
по бољ ша ти си гур ност и обез бе ди ти оп ста нак ма њи на. Да ли 
су вер ске вла сти на Ко со ву спо соб не да до при не су ус по ста-
вља њу гра ђан ског ми ра ко ји би окон чао не тр пе љи вост? Мо-
же ли се оче ки ва ти ре ги о нал но по сре до ва ње у тре нут ку ка да 
за пад на ин тер вен ци ја иде ка очи тој кон ста та ци ји не у спе ха? 
Пре не го што се до так не мо та ко шка кљи вог пи та ња, при-
клад но је на зна чи ти по сто ја ње не ко ли ко осе тљи вих пи та ња 
пре се да на ко ји пре ти да учи ни још не из ве сни јим укљу чи ва-
ње за пад ног Бал ка на у про цес евро а тлант ских ин те гра ци ја.

Сто па де мо граф ског ра ста и му ње ви то по ве ћа ње бро-
ја Ал ба на ца на Ко со ву, као и све из ве сни је иш че за ва ње не-
ал бан ског ста нов ни штва на тој те ри то ри ји ко је пр вен стве но 
по га ђа Ср бе као нај број ни ју ма њин ску гру пу, до во де до ет-
нич ке и вер ске хо мо ге но сти на су прот свим про кла мо ва ним 
на че ли ма и европ ским ци ви ли за циј ским нор ма ма. Ако ко му-
ни стич ки ре жим сно си од го вор ност за на ци о на ли стич ко за-
стра њи ва ње сво је иде о ло ги је ко ја је под сти ца ла за тво ре ност 

окружење’’. Такву анализу су обавештајне службе подвеле под “класифико-
ване информације’’, Ј. Roth, Weltvoche, n°43 (2005), http://www.mondialisation.
ca/index.php?context=va&aid=8630

3 Док смо до 1999. године имали ситуацију да је Косово бележило знајан 
вишак у производњи електричне енергије, „управо у области снабдевања 
енергијом је ‘неуспех УНМИКА’ најочигледнији. Упркос свом бројном при-
суству, УНМИК није успео чак ни после 7 година да обезбеди бар снабдевање 
струјом. И данас такође се јављају свакодневни кварови дужи од 10 сати на 
електроенергетској мрежи који доводе до умирања од промрзлости људи 
сваке зиме.“ А.Kunz, ’’Le Kosovo, ’zone multifonctionelle à criminalité tous 
azimuts‘’, Horizonsetdébats, n°18, 5 mai 2008, Zurich, http://www.horizons-et-
debats.ch/index.php?id=916
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ет нич ких гру па, за пад не де мо кра ти је су пре у зе ле исто риј ску 
од го вор ност услед оста вља ња сло бод ног про сто ра про це су 
на сил ног и са мо вољ ног фа во ри зо ва ња ве ћин ске по пу ла ци је 
над аутох то ним ма њи на ма ко ји ма пре ти не ста нак, укљу чу-
ју ћи и бру тал но за ти ра ње сва ког тра га њи хо вог на сле ђа. Да-
ју ћи пред ност при род ном пра ву, оно ме ко је у при ро ди вла да 
у фор ми при род не се лек ци је и кроз нео б у зда ну си лу4, нај ве-
ћи вој ни са вез у исто ри ји је на мет нуо пре се дан пре ко за ко на 
нај ја чег на де лу Евро пе чи ја се ду хов на и кул тур на ба шти-
на убра ја ју у нај леп ша оства ре ња хри шћан ске ци ви ли за ци је 
од Сред њег ве ка. Да ле ко од ре ша ва ња јед ног од нај вре ли јих 
су ко ба бал кан ског бу ре та ба ру та, не у спех за пад ног про тек-
то ра та на Ко со ву у сми слу оси гу ра ња мир ног су жи во та из-
ме ша ног ста нов ни штва отва ра пут дру гим по сле ди ца ма, 
су ко би ма и те ри то ри јал ним пре кра ја њи ма, ме ша њи ма и ар-
би тра жа ма, не спо соб ним да ус по ста ве трај ну без бед ност и 
ста бил ност на бал кан ском и европ ском тлу.

Одисторијскедополитичкедемографије

Суд би на не ал ба на ца са Ко со ва, при лич но не за вид на за 
вре ме ко му ни стич ког ре жи ма, се ни је ни ма ло по бољ ша ла 
уво ђе њем ме ђу на род ног про тек то ра та. О то ме на упе ча тљив 
на чин све до чи њи хов број ча ни пад са при бли жно 20% на 
10%, док је ет нич ко-вер ска ве ћи на до сти гла сте пен хо мо ге-
но сти од не ких 90%, што је чи ње ни ца без пре се да на у кул-
тур ној и ет нич кој ра зно ли ко сти ко ја од ли ку је Бал кан. Под се-
ћа ње на про ме не у ет нич ком са ста ву Ко со ва мо ра при бе ћи и 
исто риј ском пре гле ду де мо граф ске сли ке што све до во ди до 
тре нут ног фак тич ког ста ња, а што се мо же упо ре ди ти са мо 
са не ким де ло ви ма све та у раз во ју.

Ве ћин ско ста нов ни штво кра јем Сред њег ве ка на Бли-
ском ис то ку, хри шћа ни да нас на том под руч ју пред ста вља-
ју све га 4% по пу ла ци је. Ако би се из у зе ли Коп ти из Егип та, 
тај про це нат би се још ви ше сма њио. Из ло же ни зло чи ни ма и 

4 Колонијални ратови су били оправдавани позивањем на социјални 
дарвинизам, злослутни продор теорије о природном одабиру Чарлса 
Дарвина, који допушта позваност ,,виших раса’’ да доминирају осталима, 
‘’Darvinisme social’’, Charles Darwin. Видети такође: Bernard Bruneteau, Le
siècledesgénocides,Violences,massacresetprocessusgénocidairesdel’Arménie
auRwanda, Armand Colin, 2004, 256 стр.
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оста лим по гро ми ма од стра не ве ћин ског ста нов ни штва, они 
не ма ју при ли ку да стек ну пра во на за шти ту ка кву ужи ва ју 
ма њи не у Евро пи и дру гим де ло ви ма све та, што об ја шња ва 
њи хо во иш че за ва ње ко је се и да ље убр за ва. Сто пе де мо граф-
ских кре та ња не мо гу са ме по се би об ја сни ти њи хов не за-
ви дан по ло жај. Ко ри сте ћи бес пи лот не ле те ли це и на во ђе ње 
,,па мет них’’ на су прот људ ских бом би, као сим бо ла де ху ма-
ни зо ва ног ра та ко ји се во ди и про тив ци вил ног ста нов ни-
штва и за пе ча тив ши та ко суд би ну у пр вом ре ду хри шћан ске 
ма њи не, тра ге ди ја ирач ких хри шћа на ко ја је тре нут но у то ку 
је не сум њи во нај и зра зи ти ји при мер стра хо ви тих по сле ди ца 
ин тер вен ци о ни стич ке по ли ти ке САД и њи хо вих за пад них 
са ве зни ка.

Тре нут но је иста си ту а ци ја и на де лу европ ског тла где 
је јед но аутох то но ста нов ни штво као што су Ср би на Ко со ву 
све де но на от при ли ке 5% по пу ла ци је. Тим пре што се овај 
про цес од ви ја екс по нен ци јал ном бр зи ном - под окри љем ме-
ђу на род не за јед ни це у окви ру ху ма ни тар ног пра ва ко је по-
вла чи за шти ту ма њи на - у овом слу ча ју ал бан ске, што је по-
слу жи ло нај ве ћој мо би ли за ци ји нај ве ћег вој ног са ве за у ње-
го вој исто ри ји.

На сна зи по свој при ли ци не што ви ше од јед ног ве ка, 
иако не по у зда ни, де мо граф ски по да ци ипак омо гу ћа ва ју пра-
ће ње јед ног је дин стве ног, симп то ма тич ног про це са хо мо ге-
ни за ци је јед ног ста нов ни штва на у штрб дру ге за јед ни це. Док 
се кра јем 19. ве ка бал кан ске зе мље по сте пе но осло ба ђа ју 
тур ске (или ото ман ске) до ми на ци је, исла ми зо ва но ста нов-
ни штво се гру пи ше на по след њим тур ским те ри то ри ја ма у 
Евро пи. То је на ро чи то био слу чај са Ко со вом5 по сле Бер лин-
ског кон гре са 1878. ко ји је за циљ имао ре гу ли са ње упра ве 
над пре о ста лим тур ским на сле ђем на Бал ка ну - ус по ста вља-
ју ћи аустриј ски про тек то рат над Бо сном, на се ље ној у то вре-
ме са пре ко 60% хри шћан ског ста нов ни штва.6 

5 Једна студија коју је 1871. урадио аустријски пуковник Петер Кукуљ за 
унутрашњу употребу аустроугарске војске је показала да је призренска об-
ласт, готово у рангу величине данашњег Косова, је имала неких 500 хиљада 
становника, од чега: 318 хиљада Срба (64%), 161 хиљада Албанаца (32%), 
10 хиљада Рома (Цигана) и Черкеза, 2 хиљаде Турака (Das Fürstenthum 
Serbien und Türkisch-Serbien, eine militärisch-geographische Skizze von Peter 
Kukolj, Major im k.k. Generalstabe, Wien 1871), http://fr.wikipedia.org/wiki/
Démographie_historique_du_Kosovo

6 Tребало би назначити да Балкан данас насељава око 70 % православних 
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То се до га ђа по сле 1878. го ди не ка да му сли ман ски Ал-
бан ци на пу шта ју те ри то ри је ко је су тек би ле од у зе те Тур ској 
да би се кон цен три са ли на Ко со ву где њи хо ва по пу ла ци ја ни-
је пре ста ја ла да се ши ри уз сук це сив не ег зо ду се хри шћан-
ског ста нов ни штва на ро чи то од ра та Све те Ли ге про тив Ту-
ра ка на кра ју 17. ве ка.

На тај на чин је на кон 1912. ка да је ко а ли ци ја бал кан-
ских др жа ва окон ча ла тур ску пре власт на Бал ка ну и ка да је 
Ко со во при по је но Ср би ји, му сли ман ска, пре те жно ал бан ска 
ве ћи на већ би ла ус по ста вље на. 1921. го ди не, пр ви по пис ста-
нов ни штва у Ју го сла ви ји је по ка зао 65,8% (289 хи ља да) Ал-
ба на ца и 20,7% (92 хи ља да), док је оста так ста нов ни штва по-
де љен из ме ђу Ту ра ка (6,5%), сло вен ских му сли ма на (3,5%), 
Ци га на (2,5%), Хр ва та (0,7%) итд. 

1948. го ди не на пр вом по сле рат ном по пи су је кон ста то-
ва но 498 хи ља да Ал ба на ца (65%), 200 хи ља да Ср ба (27,5%), 
док про пор ци ја дру гих гру па ни је осет ни је из ме ње на, из у зи-
ма ју ћи сло вен ске му сли ма не (чи ји је број ви ше не го пре по ло-
вљен, 1,4%), а од ко јих се је дан део та да из ја шња вао Ср би ма, 
и на ро чи то Тур ке (0,1%), од ко јих се нај ве ћи део исе лио у 
Тур ску у раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та. Не при ја тељ ство 
ка Ју го сла ви ји од стра не со вјет ског бло ка услед рас ки да из-
ме ђу Ти та и Ста љи на 1948. (укљу чу ју ћи и су сед ну Ал ба ни-
ју), је на ве ла ко му ни стич ки ре жим да спро во ди по ли ти ку 
при до би ја ња ал бан ске ве ћи не на Ко со ву где је би ла уве де на 
те ри то ри јал но-по ли тич ка ауто но ми ја при том још и уве ћа-
на де цен тра ли зо ва њем ју го сло вен ске фе де ра ци је, на ро чи то 
по сле уста ва из 1974. ко ји је од Ко со ва ство рио сво је вр сну 
др жав ну тво ре ви ну уну тар ре пу бли ке Ср би је. Од та да, увек 
фа во ри зо ва но од стра не по кра јин ских вла сти, ал бан ско ста-

хришћана, а преосталих 30% становништва је подељено на приближно 
једнаке делове између католичких хришћана и муслимана (албанских, 
словенских и турских углавном). Тим пре што је стопа демографског раста 
између те три велике групе веома неједнака. Током скоро читавог једног 
века, период за који постоје пописи становништва за све балканске земље 
(од 1921), православно становништво се увећало око 100%, што одговара 
европском просеку, католичко је за 50%, док се муслиманско становништво 
увећало за 200%. Упечатљива илустрација, могло би се рећи, опасне теорије 
о сукобу цивилизација коју је изнео утицајни амерички геополитичар 
Семјуел Хантингтон после окончања Хладног рата (S. P. Huntington, The
ClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder, Foreign Affairs, 1993; 
Id., ’’The West Unic not Universal’’, Foreign Affairs, Novembar-Decembar 1996).
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нов ни штво ра сте му ње ви том бр зи ном, пре шав ши са 73,6% 
у 1971. на 77,5% у 1981. го ди ни, да би до сти гло 81,6% у 1991, 
док је број срп ског ста нов ни штва под деј ством дис кри ми на-
ци ја, при ти са ка и дру гих за стра ши ва ња опао са 21% у 1971. 
на 15,1% у 1981. до 11,1% у 1991. го ди ни. Исто ва жи и за дру ге 
ет нич ке гру пе, за Хр ва те ре ци мо ко ји су па ли на 0,4%, док 
су Ци га ни оста ли го то во на иден тич ном бро ју, из у зев му-
сли ман ских сло ве на чи ји је про це нат удво стру чен са 1,4% 
на 3,4% из ме ђу 1948. и 1991. У том на ве де ном раз ма ку ко ји 
об у хва та је два две ге не ра ци је, по пев ши се са ма ње од по ла 
ми ли о на до ви ше од ми ли он и по при пад ни ка, број Ал ба-
на ца на Ко со ву се та ко ви ше не го утро стру чио. Са сто пом 
на та ли те та ко ја се у том пе ри о ду при бли жи ла број ци од 40% 
на су прот тре нут ном европ ском про се ку од 10%, Ал бан ци су 
на вр ху свет ске ле стви це чи ји је про сеч на сто па 22%, и то у 
ран гу Афри ке са 38%, док у Ази ји до тич ни па ра ме тар до сти-
же 22, на аме рич ком кон ти нен ту 20, у Фран цу ској 13, Ср би ји 
и Цр ној Го ри 11, и у Ал ба ни ји 17 по сто. То ли ко из ра жен раст 
ста нов ни штва у од но су на европ ски про сек и су сед не зе мље, 
два пу та ве ћи не го у Ал ба ни ји, по ста вља број на не у год на пи-
та ња струч ња ци ма, по чев ши од по у зда но сти по пи са и про це-
на бро ја ста нов ни ка. Оста је чи ње ни ца да на кон по ла ве ка ко-
му ни стич ког и пост ко му ни стич ког ре жи ма НА ТО агре си ја 
је са мо за пе ча ти ла суд би ну ма њи на и на мет ну ла Ср би ма са 
Ко со ва по ло жај ко ји се мо же упо ре ди ти са мо са хри шћа ни ма 
на Бли ском ис то ку или са Па ле стин ци ма у Изра е лу.7

РазарањанаКосову
између1999.и2004.године

Ме ђу жр тва ма ху ма ни тар не и кул тур не ка та стро фе ко-
ја се на Ко со ву од ви ја од ра та за не за ви сност ко ји су ал бан ски 
на ци о на ли сти за по че ли 1998. го ди не, по ред ве ћин ских не ал-
бан ских ци вил них жр та ва, убра ја мо и срп ске пра во слав не 
све ште ни ке, као и вер ске објек те, цр кве и ма на сти ре од ко јих 
ве ли ки део ула зи у са став не про це њи вог исто риј ског на сле-
ђа за ма њин ско хри шћан ско ста нов ни штво, оскр на вље на и 

7 Стопа наталитета: Европа 2001: Албанија 17%, Македонија 14%, Португал 
12%, Србија и Црна Гора 11%, Француска 13%, свет 22%, Африка 38%, 
Америка 20%, Азија 22%, Европа 10%.
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уни ште на гро бља, и це ло куп но ве ков но се ћа ње на кул ту ру 
у опа сно сти ко јој пре ти не ста нак. При зрен ска па ро хи ја Срп-
ске пра во слав не цр кве (у да љем тек сту: СПЦ) ко ја по кри ва 
ко сов ску те ри то ри ју, као про стор на ко ме се од и гра ла нај-
ва жни ја об но ва мо на штва8 у бив шој Ју го сла ви ји на кон сла-
бље ња ко му ни стич ког по рет ка кра јем 20. ве ка, је омо гу ћи ла 
об но ву ре ли ги о зно сти и ду хов ног жи во та хри шћан ског ста-
нов ни штва. По сма тра ни као нај ви дљи ви је обе леж је срп ског 
и хри шћан ског при су ства, све штен ство, цр кве и ма на сти ри 
су би ли и на ста вља ју да бу ду оми ље на ме та оног што за-
слу жу је да се на зо ве ет нич ким чи шће њем без пре се да на на 
европ ском тлу од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та.

 НА ТО са вез се на тај на чин из ди гао у те ста мен тар ног 
из вр ши о ца на из глед по ра же ног ко му ни зма, а де мо граф ска 
по ме ра ња као по сле ди ца све га до во де ду го роч но до пат њи 
и изо ла ци је за пре о ста ле ма њи не на Ко со ву, ме ђу ко ји ма Ср-
би и њи хо ва ба шти на пла ћа ју нај ску пљу це ну. Огром ну це ну 
ко ју мо ра ју да пла те због нео д го вор не по ли ти ке њи хо вих ру-
ко вод ста ва као и крат ко ви дог праг ма ти зма за пад них де мо-
кра ти ја. На не ких 500 ки ло ме та ра од Ри ма, 700 од Бе ча и 300 
од Бе о гра да, уз са му гра ни цу са цен трал ном Евро пом, јед на 
аутох то на хи ља ду го ди шња хри шћан ска ци ви ли за ци ја упра-
во иш че за ва. 

8 2005. године, парохија на Косову је имала 173 монаха и монахиња (од укупно 
1142 у окриљу Српске православне цркве), подељених у 16 манастира, као и 58 
свештеника, насупрот 48 монаха и монахиња у 10 манастира и 55 свештеника 
1975. године. Чинивши неких 15% од укупног броја монаха и монахиња 
у СПЦ, призренска епархија садржи другу по величини концентрацију 
монаштва у СПЦ; прва епархија по броју свештенства организованог у 
монашке заједнице је Жичка са 235 монаха и монахиња. Све у свему СПЦ 
је бројала 2005. 380 монаха, 762 монахиње и 2620 свештеника, насупрот 
247 монаха, 707 монахиња и 2090 свештеника 1975 године. Томе би требало 
придодати Призренску богословију који са својих 10 свештеника-предавача 
и 99 полазника је морала бити расељена од 1999. у Ниш, с обзиром да је та 
богословија, као једна од најстаријих у СПЦ, као и седиште епископабили 
потпуно уништени од стране Албанаца, Schématismes de l’EOS de 1975 et de 
2005.
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Косовоизмеђуисторијеидемографије
Ко со во има по вр ши ну од 10 877 ква драт них ки ло ме та-

ра. То је де лом под руч је пла нин ског ка рак те ра, уз две ве ли ке 
ни зи је :

1. Ко сов ска ни зи ја у ужем сми слу или Ис точ но Ко со-
во (Ко со во По ље на срп ском и Fusha eKosovësна 
ал бан ском је зи ку) ко је од го ва ра до њем ба се ну ре ке 
Сит ни це.

2. За пад на ни зи ја, Ме то хи ја ко ју Ал бан ци зо ву Ду ка-
ђин и где још има RrafshiDukagjinit или са мо Du-
kagjin; та ни зи ја од го ва ра до њем ба се ну Бе лог Дри-
ма на срп ском и DriniiBardhë на ал бан ском) ко ји се 
ули ва у Дрим (Dri ni i Zi на ал бан ском) да би се за јед-
но ули ли у Ја дран ско мо ре. Два ба се на су одво је на 
пла нин ским лан цем Дре ни це.

Ова по де ла на две до ли не се огле да у на зи ву Ко со во и 
Ме то хи ја и ни је би ла без зна ча ја у исто ри ји. На и ме, на кон 
бал кан ских ра то ва (1912-1913) Ко со во је ушло у са став Ср би-
је, док је ве ћи део Ме то хи је при пао Цр ној Го ри. 

Пре 1945. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја ни су ни кад пред-
ста вља ли ни ад ми ни стра тив ну, а још ма ње др жав ну це ли ну. 
Ви ше од 97% ко сов ских то по ни ма су срп ског лек сич ког по-
ре кла што ја сно од сли ка ва по ре кло ве ћин ске по пу ла ци је све 
до кра ја 19. ве ка. 

Ср би су Ко со во по сма тра ли из по себ ног угла има ју ћи у 
ви ду да је оно чи ни ло од Сред њег ве ка еко ном ско, управ но и 
кул тур но сре ди ште Ср би је. У том сми слу, оно је по кри ве но 
ве ли ким бро јем цр ка ва и ма на сти ра, а ту је и се ди ште Пећ ке 
па три јар ши је СПЦ ко је има сна жно ду хов но и управ но упо-
ри ште у ње ном осмо ве ков ном тра ја њу.

Гу сти на кул тур но-исто риј ске ба шти не Ко со ва је та ква 
да је ви ше од 300 ло ка ли те та кла си фи ко ва но од стра не За во-
да за за шти ту исто риј ских спо ме ни ка, од ко јих су пре ко 90% 
хри шћан ски ло ка ли те ти, а ме ђу њи ма и 3 ка то лич ка. Што ће 
ре ћи да јед на цр ква до ла зи на 37,5 ква драт них ки ло ме та ра, 
дру гим ре чи ма на по вр ши ни 6км×6км, или у про се ку је дан 
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хри шћан ски ло ка ли тет на сва ки сат хо да на овој те ри то ри ји 
чи ја је по вр ши на ма ња од два фран цу ска де парт ма на.

Ма на стир Све тих Ар хан ге ла, Бањ ска, Гра ча ни ца, Де-
ча ни, Де вич, цр ква Бо го ро ди це Ље ви шке, бо го сло ви ја и епи-
скоп ско се ди ште у При зре ну, су нај ва жни ји спо ме ни ци те 
ба шти не, чи ји нај ве ћи део (ма на сти ри Де ча ни и Гра ча ни ца, 
Пећ ка па три јар ши ја, цр ква бо го ро ди це Ље ви шке) су ста вље-
ни на Ли сту свет ске ба шти не9 УНЕ СКО, као и на Ли сту свет-
ске ба шти не у опа сно сти. Од ју на 1999. бли зу 150 хри шћан-
ских вер ских обје ка та је опљач ка но, за па ље но, опу сто ше но и 
оскр на вље но од стра не ал бан ских екс тре ми ста.

Не сра зме ра оби ма ду хов не ба шти не, уз ре ла тив но зна-
ча јан број све штен ства и мо на штва, у од но су на де мо граф-
ску екс пло зи ју Ал ба на ца, као и пре те ћи не ста нак аутох то ног 
хри шћан ског ста нов ни штва на нај ве ћем де лу Ко со ва, учи ни-
ло је на ве де ну ба шти ну оми ље ном ме том ал бан ских на ци о-
на ли ста. Ма ње од 500 хи ља да ду ша 1948, ал бан ско ста нов-
ни штво се ви ше не го утро стру чи ло за 43 го ди не (до 1981), 
да би се уче тво ро стру чи ло по сле 1999. Што се срп ског ста-
нов ни штва ти че, ње гов број се у истом раз до бљу сма њи ло 3 
пу та с об зи ром да је нај ве ћи ње гов део био при ну ђен да на пу-
сти ко лев ку сво је отаџ би не на кон НА ТО ин тер вен ци је у ју-
ну 1999. На хи ља де ку ћа, сто ти не цр ка ва, де се ти не ма на сти-
ра, ве ли ки број гро ба ља, је по сле тог да ту ма уни ште но, чак 
срав ње но са зе мљом, као да је де мо граф ско ши ре ње мо ра ло 
би ти за пе ча ће но бри са њем свих тра го ва ма њин ског еле мен та 
чи је по сто ја ње је та ко мо ра ло би ти за тр то до ко ре на.

9 Светска баштина УНЕСКО-а
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Геополитичкиоквирједнехуманитарнеи
културнекатастрофе

Рас пад Ју го сла ви је је за по сле ди цу имао сук це сив не ра-
то ве (1991-1999), чи ји је ужа сан би ланс у људ ским жр тва ма 
про це њен на от при ли ке 140 хи ља да мр твих и 40 хи ља да не-
ста лих10, док је број ра се ље них про це њен на 5 ми ли о на. На 
Ко со ву кон крет но го во ри се о 10 533 Ал ба на ца,11 2 238 Ср ба12 
(од то га 309 же на), 126 Ро ма и 428 оста лих, уби је них из ме ђу 
1998. и 2000. го ди не13. Ме ђу срп ским жр тва ма, има 918 вој-
ни ка и по ли ца ја ца по ги ну лих у бор би са ОВК14 и у НА ТО 
бом бар до ва њу.15 2001. го ди не, број не ста лих на Ко со ву је про-
це њен од стра не Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста на 3 
530 љу ди, од че га 2 700 Ал ба на ца и 830 оста лих (550 Ср ба), 
што је зна чај на ци фра има ју ћи у ви ду про це нат Ср ба на Ко-
со ву ко ји је био око 10%.16 Број ке Цр ве ног кр ста го во ре о 20% 
не ста лих Ср ба пре и 5% то ком НА ТО ин тер вен ци је,17 док је 

10 Од тога 30 хиљада током рата у Босни (1992-1995), 5 500 у Хрватској; бројке 
наведене од стране International Commissionion on Missing Persons (http://
www.ic-mp.org/BA/icpm-worldwide/southeast-europe), током 2008. године.

11 Kosova Crisis Centar процењује на 2 хиљаде број убијених албанских циви-
ла од стране српских оружаних снага пре НАТО интервенције и повлачења 
српских снага 1999, http://www.alb-net.com/warcrimes-img/warcrimes.htm

12 18/07/1998 албанска милиција ОВК је ликвидирала 21 српског цивила из 
села Ретимље и Оптеруша који су бачени у заједничку јаму. 27/06/1999 ОВК 
је отела 14 сељака, међу којима 9 жена, из села Дојнице близу Призрена који 
се још увек воде као нестали, http://www.hlc-rdc.org/Saopstenja/1759.sr.html

13 Сматра се да је на Косову погинуло између 8 и 10 хиљада Албанаца и између 
2 и 2 и по хиљаде осталих у периоду од 1998. до 2000. године, http://hlc-rdc.
org/FHPKosovo/KOSOVO-KNJIGA-PAMCENJA/index.1.sr.html

14 Средином 1998. ОВК (,,Ослободилачка војска Косова’’) је имала 25 
хиљада људи под оружјем који су успоставили контролу над 40% косов-
ске територије, углавном над сеоским насељима и неким мањим градовима, 
http://sr.wikipedia.org/sr-el/НАТО_бомбардовање_СРЈ

15 Однос цивилних (54%) и војно-полицијских (35%) жртава, уз 11% непозна-
тих, указује на значајну већину српских цивилних жртава.

16 Бројке изнете 2009. од стране Фонда за хуманитарно право говоре о 16,68% 
Срба и 78,48% Албанаца међу косовским жртвама, http://www.hlc-rdc.org/
uploads/editor/KO%20nealbanci%20prezentacija%20SER. Pdf. То би значи-
ло да је однос убијених отприлике 1 према 4, док је бројчани однос две 
популације процењен на 1 према 10 у корист Албанаца.

17 У недостатку званичне цифре, недоступних или чак непостојећих, број 
погинулих од НАТО бомбардовања је процењен на 2 500 мртвих, од чега 
557 цивила, и 12 500 рањених, као последица хуманитарне интервенције 
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75% не ста лих по сле тог до га ђа ја (Vreme, n°529, 22/02/2001). 
2007. го ди не је још увек би ло 17 882 не ста лих, од то га 13 449 
у Бо сни, 2 389 у Хр ват ској и 2 047 на Ко со ву,18 док 2010. не-
вла ди ни из во ри по ми њу 1 837 не ста лих на Ко со ву,19 ме ђу ко-
ји ма 532 Ср ба.20

Принудниодлазакнеалбанскогстановни-
штваимасовнауништења

Пр ви та лас уни шта ва ња је на сту пио на кон НА ТО ин-
тер вен ци је про тив Ср би је и Цр не Го ре 1999. Пред мет тог ра-
за ра ња су би ле хи ља де срп ских ку ћа из ко јих је нај ве ћи део 
ста нов ни штва, сма тра се око 207 хи ља да љу ди, био про те ран. 
Не ал бан ска по пу ла ци ја (Ци га ни, сло вен ски му сли ма ни, Тур-
ци...) ко ји су би ли при ну ђе ни да на пу сте Ко со во из ме ђу 1999. 
и 2004. је про це њен на 287 хи ља да21 што би пред ста вља ло 
не ких 15% укуп ног бро ја ста нов ни штва. Ме ђу тим из бе глим 
љу ди ма, 212 781 их је по пи са но у Ср би ји и 29 500 у Цр ној 
Го ри где су про на шли сво је уто чи ште22. С дру ге стра не, број 
оних ко ји су за шти ту про на шли у срп ским ен кла ва ма на Ко-
со ву је при бли жно 20 000.

Вла да Ср би је је из не ла спи сак, са лич ним по да ци ма, 
ко ји са др жи име на 1 002 Ср би на и 152 при пад ни ка дру гих 
на ци о нал но сти не ста лих на Ко со ву из ме ђу ја ну а ра 1998. и 
ју на 1999. Спи сак уби је них од ја ну а ра 1999. до ма ја 2000. са-
др жи име на 709 Ср ба, 67 Ал ба на ца, 71 при пад ни ка оста лих 
ет нич ких гру па, чи ја су те ла че сто би ла уна ка же на као про-
из вод зло чи на ОВК у истом пе ри о ду.23

Уби ства и при нуд ни од ла сци Ср ба су се на ста ви ли на-
кон уво ђе ња про тек то ра та 1999; 105 срп ских и оста лих не ал-

под званичним називом ,,Милосрдни анђео’’ која је трајала 78 дана. Штета 
нанета Србији и Црној Гори од стране 19 НАТО земаља, без одобрења УН, 
достиже према неким претпоставкама 29,6 милијарди долара, Гласјавности, 
24-25. март 2007.

18 Бројке Црвеног крста, извор Блиц 30/08/2007
19 http://www.slobodnaevropa.org/content/nestali_medjunarodni_dan_koso-

vo/2141354.html
20 http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=08&dd=30&nav_

id=455081
21 file:///Влада%20Републике%20Србије%20за%20Косово%20и%20Метохију.html.
22 http://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/?id=20031
23 file:///Влада%20Републике%20Србије%20за%20Косово%20и%20Метохију.html
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бан ских ци ви ла је уби је но или не ста ло на Ко со ву,24 у од но су 
на ма ње од 200 хи ља да за ко ли ко се ве ру је да их је оста ло 
по сле 199925. 

Тре нут но, ми ни стар ство за Ко со во и Ме то хи ју се ди-
чи по врат ком од 1 000 про те ра них от при ли ке, од ко јих су по-
ло ви на Ср би26. Тим тем пом би тре ба ло 200 го ди на да се 280 
хи ља да про те ра них вра ти у сво је до мо ве на Ко со во.

ЖртвеуоквируСПЦ

Ха ри тон Лу кић, ро ђен 21.11.1960, је по ло жио свој мо на-
шки за вет 1995. го ди не и био при кљу чен ма на сти ру Све тих 
Ар хан ге ла у бли зи ни При зре на. Он је отет 16.06.1999. на ули-
ца ма тог гра да од стра не при пад ни ка ОВК у цр ним уни фор-
ма ма (то ме је био све док је дан не мач ки вој ник и исто вре ме-
но је оба ве стио цр кве не вла сти), у тре нут ку ка да је не мач ки 
кон тин гент КФОР-а већ био за у зео по ло жај у том де лу Ко со-
ва. Ње гов обез гла вље ни леш је био про на ђен 08.08.2000. на 
гро бљу у јед ном ал бан ском се лу (Ту сус), бли зу При зре на, са 
ви ше дру гих ле ше ва срп ских ци ви ла на бр зи ну за ко па них на 
том ал бан ском гро бљу. Ве ћи број по ло мље них ре ба ра, сло-
мље на ле ва ру ка, ви ше кич ме них пр шље но ва ко ји не до ста ју 
ске ле ту, као и ру пе на ман ти ји у пре де лу ср ца, на го ве шта ва-
ју да је мо нах био зло ста вљан и из бо ден но жем.27 По смрт ни 
оста ци оца Ха ри то на, без про на ђе не гла ве, су би ли пре не ти 

24 http://www.hlc-rdc.org/uploads/editor/KO%20nealbanci%20prezentacija%20
SER.pdf

25 У очекивању пописа предвиђеног за 2011, косовско становништво је про-
це њено на 2 173 000, од чега 2 000 000 Албанаца, 115 хиљада Срба, 50 
хиљада словенских муслимана и мањи број Турака од којих је већина 
напустила Косово након 1999, док остатак популације чине Роми, Ашкалије 
итд. Верска структура је таква да је сачињава 81% Муслимана, између 
6% и 7% православних и 3% католика. То је дакле мање од 9% хришћана, 
уз 10% декларисаних атеиста. Последње иоле поуздано пребројавање 
становништва на Косову је урађено 1981. и показало је да ту живи 1 226 736 
Албанаца, 209 497 Срба, 27 028 Црногораца, 157 586 Муслимана и 34 126 
Рома, http://www. bosnahistorija.com/index.php?option=com_content&view= 
article&id=1272:kosovo-na-popisu-stanovnistva-2011&catid=42:demoanaliza&It
emid=54

26 http://www.danas.org/content/porastao_povratak_raseljenih_na_kosovo/ 
2135545.html

27 http://www.mikeadkins.com/article/новомученик-харитон-fr-chariton-lukic-
killed-by-albanian-muslim-terrorist/
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у ма на стир Гра ча ни цу где је опе ло би ло слу же но од стра не 
епи ско па Ар те ми ја, а за тим су са хра ње ни у ма на стир Цр на 
Ре ка. Ње му у спо мен су жи во пи са не ико не, та ко ђе са чи њен 
тро пар ко ји се чи та на ли тур ги ја ма и дру гим цр кве ним слу-
жба ма, а отац Ха ри тон је од стра не мно гих по чео да би ва 
до жи вља ван лао но ви Хри стов му че ник.

Сте фан Пу рић је та ко ђе отет од стра не ал бан ске ОВК. 
Овај све ште ник-мо нах из Бу ди са ва ца,28 ма на сти ра у бли зи ни 
Кли не (17 км од Пе ћи) је кид на по ван 19.07.1999. и од та да се о 
ње му ни шта ни је зна ло. Пре ма не ким не по твр ђе ним ин фор-
ма ци ја ма са ал бан ске стра не, Сте фан је уби јен и ње го во те ло 
ба че но у пра зан бу нар, за тр пан жи во тињ ским ле ше ви ма.29

Све ште ни ци Дра ган Ко јић и Ра до је Де мић су ра ње ни 
из ва тре ног оруж ја од стра не Ал ба на ца 2004. То је на чин ко-
јим ал бан ски на ци о на ли сти на гра ђу ју срп ско све штен ство и 
мо на штво док су пра во слав ни ма на сти ри при ми ли и збри ња-
ва ли број не ал бан ске ци ви ле то ком ра та 1999. го ди не30.

Континуитетнасиљапротивсвештенства
То ком Дру гог свет ског ра та СПЦ је би ла при мар на ме-

та ал бан ског на ци о на ли зма на Ко со ву. Игу ман Да ма скин 
Бо шко вић је био при су тан у ма на сти ру Де вич у тре нут ку 
из би ја ња тог су ко ба. По сле уби ства оца Да ма ски на,31 ма на-
стир Де вич је за па љен и уни штен. Од мах на кон про гла ше ња 
Ве ли ке Ал ба ни је под ита ли јан ским па тро на том, ал бан ски 
екс тре ми сти на Ко со ву ор га ни зо ва ни у пар ти ју Bal li Com-
be tar су кре ну ли у се риј ске на па де про тив Ср ба као пра во-
слав ног ста ни штва по кра ји не. Пре ма исто риј ским из во ри ма, 
не ких 10 хи ља да Ср ба је стра да ло у тим по гро ми ма, а ви ше 
од 100 хи ља да про те ра но са Ко со ва и Ме то хи је. Њи хо ве ку ће 
и чи та ва се ла су опљач ка на, за па ље на и уни ште на од стра-
не Ал ба на ца му сли ман ске ве ре. По го то во је СПЦ би ла пред-
мет ван ред не бру тал но сти. 1941. го ди не Ал бан ци су уби ли 

28 http:// www.kosovo.net/budisavci.html
29 http://www.kosovo.net/glavna.html
30 ‘’Decani Monks’Courage Saved the Lives of Many Kosovars’’, by Scott Canon, 

Knight Ridder, Newspapers, 23 june 1999, ’’Monastic refuge for Kosovars’’, by 
Steven Erlanger, The New York Times, http://www.kosovo.net/default2.html

31 Овај манастир је тек 1954. године реконструисан и обновио своју верску 
функцију.
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14 све ште ни ка и јед ну мо на хи њу. Нај су ро ви је је ли кви ди ран 
игу ман Да ма скин Бо шко вић док су не ки све ште ни ци по пут 
оца Лу ке По по ви ћа, Уро ша По по ви ћа и Сло бо дан По по вић су 
уби је ни то ком слу же ња све те ли тур ги је.32 

Верскабаштина,
главнаметаетничкогчишћења

На кон ус по ста вља ња про тек то ра та УН МИК-а ју на 
1999. го ди не, уни ште но је, ра зо ре но или оскр на вље но 76 
пра во слав них цр ка ва (ме ђу ко ји ма је и 9 мо на шких за јед ни-
ца), (21 цр ква у зо ни од го вор но сти Сје ди ње них аме рич ких 
др жа ва, 21-Ита ли је, 17-Не мач ке, 10-Ен гле ске, 7-Фран цу ске) 
– по ред то га ра зо рен је и 1 ме мо ри јал ни спо ме ник и 7 гро ба-
ља; aмеричке сна ге у са ста ву КФОР ус пе ле су да спре че уни-
шта ва ње јед не цр кве ко ја је са мо оште ће на; у не ким слу ча-
је ви ма и оста ци цр ка ва су укло ње ни и зе мља је бул до же ром 
по рав на на; у свим слу ча је ви ма лич на имо ви на је опљач ка на 
а згра де за па ље не, 14 цр ка ва је раз не то екс пло зи вом; у вре-
ме уни шта ва ње цр кве у се лу Пе трић, сви ме шта ни мо ра ли 
су да на пу сте сво је до мо ве, а по след ња три ста нов ни ка уби-
ли су при пад ни ци ал бан ске ОВК; пре ма мо на шкој за јед ни-
ци ма на сти ра Де вич су ро во је по сту па но, не ки су по вре ђе ни 
то ком уни шта ва ња овог ма на сти ра 1999. го ди не, на си ље је 
тра ја ло три да на, иако је ма на стир био под за шти том фран-
цу ске вој ске. Од ових цр ка ва, њих 20 је са гра ђе но у сред њем 
ве ку - од 13. до 16. ве ка,33 ра за ра ња су се де си ла нај че шће по-
ста вља њем екс пло зи ва из ме ђу ју на и но вем бра 1999. го ди не. 
Мо ну мен тал но сли кар ство ве ли ке вред но сти, сто ти не ико на 

32 http://www.kosovo.net/glavna.html Црква је и после Другог светског рата 
наставила да плаћа данак у људским жртвама. Брат Гаврило, монах манастира 
Дечани рођен у Мостару у Херцеговини у богатој породици трговаца вином. 
Придружио се братству манастира Дечани пре Другог светског рата где је 
био рукоположен за архиђакона. Гаврило је био нарочито надарен за стране 
језике и течно је говорио италијански, што му је било од велике помоћи 
у вези манастира током италијанске окупације Косова. После рата су га 
комунистичке власти ухапсиле и био је злостављан у пећком затвору. Најзад, 
комунистички суд га је осудио због издаје и послао на трагично-славну 
епизоду издржавања затворске казне у Сремској Митровици, недалеко од 
Београда, где је преминуо у понижавајућим условима.

33 http://www.rastko.rs/kosovo/raspeto/default.htm
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и ру ко пи са не по врат но су из гу бље ни, као и су сед не згра де 
ко је су би ле уни ште не.

Пре о ста је кон ста та ци ја о тра ге ди ји жр та ва и де ва ста-
ци ја са вре ме ног вар ва вар ства ко јим су уни ште ни ва жни спо-
ме ни ци и дру ги де ло ви вер ске ба шти не, при че му хри шћан-
ско на сле ђе у јед ном де лу Евро пе оста је и да ље не за шти ће но, 
упр кос при су ству око 17.000 вој ни ка КФОР-а. Ови вој ни ци су 
за пра во обез бе ђи ва ли за шти ту нај зна чај ни јих ме ста на Ко со-
ву, док ма ње ва жна ме ста ни су мо гла би ти ефи ка сно за шти-
ће на, чак и ако су вој ни ци у не ким слу ча је ви ма би ли на ме-
сту до га ђа ја. Ово је по себ но био слу чај то ком дру гог ве ли ког 
та ла са уни шта ва ња по чи ње ним у мар ту 2004. го ди не.

Уништавањеипогромод17.и18.марта
2004.године34

Три де се так цр ка ва и ма на сти ра (35) и дру гих исто риј-
ских спо ме ни ка, укљу чу ју ћи и вер ске, ме ђу ко ји ма су и пра-
во слав на гро бља, 935 ку ћа и 10 срп ских оп штин ских згра да, 
уни ште но је и спа ље но; утвр ђе на је смрт 31 ли ца (8 Ср ба и 11 
Ал ба на ца),35 дво је се во де као не ста ли, 954 ра ње них (од ко јих 
154 Ср ба), укљу чу ју ћи 96 вој ни ка и по ли ца ја ца из КФОР-а и 
УН МИК-а (72 њи хо ва во зи ла су уни ште на); 196 Ср ба је би-
ло при мо ра но да на пу сти ко сов ски глав ни град При шти ну, 
4 012 љу ди би ло је про те ра но са дру гих ло ка ли те та то ком по-
гро ма у ор га ни за ци ји ал бан ских на ци о на ли ста 17. и 18. мар-
та 2004. го ди не. У При зре ну, Ђа ко ви ци и Пе ћи, гра до ви ма у 
бли зи ни ал бан ске гра ни це, као и у Уро шев цу, све цр кве су 
уни ште не, спа ље не или те шко оште ће не.

34 Према извештају немачке обавештајне службе, чак су и ексцесе који су марта 
2004. године довели Косово на ивицу другог грађанског рата, подстицали 
криминалци који су желели да наставе своје послове: „Почетком априла 
2004, они који су били задужени за безбедност на Балкану знали су да 
су последњи немири на Косову био припремљени и извршени на захтев 
организованог криминала. Током нереда, камиони пуни хероина и кокаина 
прелазили су границе без контроле јер су УН полиција и војници КФОР-а 
у потпуности били заузети да зауставе нереде. То потврђује и званичник 
полиције УН са седиштем у Приштини који је тражио да остане анониман 
због сопствене безбедности. Они се жале да нису учинили ништа до сада 
против криминалаца“. cf. J. ROTH, Weltwoche, n° 43 (2005), http://www.
mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=8630

35 28 мртвих и 22 озбиљно повређених према извору УНМИК-а од 19. марта: 
http://www.b92.net/specijal/kosovo2004/
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То ком 2 или 3 да на 35 цр ка ва је уни ште но, укљу чу ју-
ћи 18 ко је су кла си фи ко ва не као кул тур но на сле ђе, 6 цр ка ва 
је са гра ђе но у сред њем ве ку, укљу чу ју ћи и цр кву Бо го ро ди-
це Ље ви шке у При зре ну, ре мек де ло ви зан тиј ске и срп ске 
ар хи тек ту ре и сли кар ства са по чет ка 14. ве ка, ко ја је би ла 
спа ље на, опу сто ше на, а фре ске те шко оште ће не и за па ље не. 
Не мач ки вој ни ци ко ји су би ли за ду же ни за ње ну за шти ту ни-
су би ли на ви си ни за дат ка, иако ова сред њо ве ков на цр ква са 
сво јим фре ска ма из ра ног 14. ве ка, пред ста вља ва жан спо ме-
ник на ли сти свет ске ба шти не УНЕ СКО. Цр ква све тог Ге ор-
ги ја (16. век) је јед на ко спа ље на а на ње го вом сво ду Ал бан ци 
су оста ви ли по ру ку: „Смрт Ср би ма“.

Уништавањедваманастиракаоисаборне
богословијеуПризрену

Свих 99 уче ни ка и 10 на став ни ка би ло је при си ље но да 
на ђе уто чи ште у Ср би ји, тач ни је у Ни шу. Ма на стир Де вич је 
пот пу но уни штен 19. мар та док су се фран цу ски вој ни ци ева-
ку и са ли са тог те ре на. Оскр на вље не су мо шти св. Јо а ни ки ја 
Де вич ког из 14. ве ка. Ви ше од 10.000 фе са ка је спа ље но, уни-
ште но и оште ће но то ком ал бан ске „Кри стал не но ћи“. Око 
250 срп ских ци ви ла би ло је при си ље но да на пу сти Ко со во, 
док се пре ко 3.600 дру гих скло ни ло у ба зе КФОР-а, као и у 
срп ске ен кла ве ко је су би ле ма ње из ло же не по гро му. Ве ли ка 
ве ћи на њих од та да жи ви у из бе глич ким ло го ри ма и им про-
ви зо ва ним скло ни шти ма.36 Се дам се ла је пот пу но уни ште но 
та ко да су Ср би мо ра ли да на пу сте Ко со во По ље и Оби лић 
на до мак При шти не. 

Цр ква у се лу Бе ло По ље ко ја је уни ште на 1999. го ди не 
де ли мич но је об но вље на 2003. ка да се 20 по ро ди ца ко је су 
прет ход но би ле про те ра не из сво јих ку ћа вра ти ло на сво ја ог-
њи шта. Мар та 2004. го ди не цр ква је из но ва де мо ли ра на као и 
28 ку ћа и Ср би су по но во про те ра ни из сво јих до мо ва. 

УН зва нич ни ци су ово на си ље оква ли фи ко ва ли као 
„ет нич ки мо ти ви са но“, „пла ни ра но и са вр ше но ор ке стри ра-
но“, епи лог овог по гро ма би ло је хап ше ње 270 Ал ба на ца, од 
ко јих је са мо 67 осу ђе но на ка зну за тво ра. Због уни шта ва ња 

36 Global Research, March 18, 2010 http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.
php?articleId=18189.
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вер ских обје ка та, 17 Ал ба на ца осу ђе но је на ка зне за тво ра 
од 21 ме се ца до 16 го ди на. Са вет без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја је фор мал но осу дио на си ље у сво јој Ре зо лу ци ји од 29. 
апри ла 2004. го ди не али глав не крив це Ра му ша Ха ра ди на ја и 
Са ме ди на Де за и реа (по зна тог и као ко ман дант Хо џа, тво рац 
огран ка Хе збо ла ха) то ни је угро зи ло. Че ти ри го ди не на кон 
ових до га ђа ја, Ал бан ци на Ко со ву би ли су та ко на гра ђе ни 
што је ве ћи на за пад них зе ма ља при зна ла њи хо ву јед но стра-
ну се це си ју.

Пре ма еви ден ци ји из 1986. и 1994. го ди не, пре ко 300 ло-
ка ци ја кла си фи ко ва но је као исто риј ски спо ме ни ци на Ко со-
ву. Ка да је 1912. го ди не Ко со во и Ме то хи ја по ста ло са став ни 
део Ср би је, ни је дан му сли ман ски спо ме ник ни је био угро жен 
иако је је дан од нај зна чај ни јих – Си нан па ши на џа ми ја у 17. 
ве ку пре вас ход но са гра ђе на од ка ме них бло ко ва ко ји су узе-
ти са срп ске цр кве св. Ар хан ге ла из 14. ве ка. До ку мент ко ји 
је 2005. го ди не из да ло Ми ни стар ство кул ту ре ре пу бли ке Ср-
би ја по ми ње да је 145 спо ме ни ка Срп ске пра во слав не цр кве 
уни ште но из ме ђу 1999. и 2004. го ди не што пред ста вља ско ро 
по ло ви ну спо ме ни ка ко ли ко је по сто ја ло пре ин тер вен ци је 
НА ТО-а 1999. го ди не.

Ве ћи на кул тур них спо ме ни ка ко ји се на ла зе на ли сти 
(23 спо ме ни ка све тов не ар хи тек ту ре и 67 вер ских спо ме ни-
ка, укљу чу ју ћи и три ка то лич ке цр кве са гра ђе не из ме ђу 13. 
и 16. ве ка), на ла зи се у ста њу екс трем не оро ну ло сти, из ло же-
не су опа сно сти од на мер ног и го то во не ми нов ног уни ште-
ња или про па да ња у не до стат ку ме ра за шти те и ра до ва на 
одр жа ва њу. Ин сти ту ци је за за шти ту спо ме ни ка ко је су од-
го вор не за њи хо во одр жа ва ње би ле су при мо ра не да на пу сте 
те ри то ри ју Ко со ва 1999. го ди не, док ал бан ске вла сти ни су у 
ста њу да бри ну о та ко ве ли ком бро ју исто риј ских спо ме ни ка.

ЈугославијанаЗападномБалкану-ефекти
дезинтеграцијеитекућеинтеграције

Ра се ља ва ње ста нов ни штва, би ло при нуд но или не, по-
го ди ло је сто ти не хи ља да из бе гли ца из бив ше Ју го сла ви је. 
Но ве др жа ве ство ре не су на ру ше ви на ма бив ше др жа ве а њи-
хо ве гра ни це по што ва ле су ад ми ни стра тив не по де ле ко је је 
ус по ста ви ла ко му ни стич ка власт из ме ђу 1943. и 1961. го ди не, 
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об у хва та ју ћи и но ве на ци је ко је ни су по сто ја ле пре Дру гог 
свет ског ра та - Ма ке дон це и Цр но гор це, и Му сли ма не ко ји су 
као вер ска гру па при зна ти 1969. го ди не.

По пу ли стич ки пост ко му ни стич ки ре жи ми отво ри ли 
су Пан до ри ну ку ти ју за по чи ња њем ра та ме ђу на ро ди ма ко-
ји су ве ко ви ма би ли из ме ша ни, ра та у ко ме су ци ви ли би ли 
глав не жр тве. Они су би ли жр тве вој них опе ра ци ја у ко ји ма 
су уче ство ва ле кон вен ци о нал не ору жа не сна ге, ми ли ци је и 
дру ге па ра вој не фор ма ци је, је ди ни це те ри то ри јал не од бра не, 
до бро вољ ци из су сед них и уда ље них зе ма ља, укљу чу ју ћи и 
број не му џа хе ди не ко ји су до ла зи ли из му сли ман ских зе ма-
ља по себ но, по ред то га, ста нов ни штво је пре тр пе ло и круп-
не ире вер зи бил не по сле ди це у те ри то ри јал ном сми слу. Ви-
ше го ди шње упра вља ње кон флик том од стра не ме ђу на род не 
за јед ни це ко је је ре зул ти ра ло НА ТО ин тер вен ци јом про тив 
Ју го сла ви је све ло ју је на Ср би ју и Цр ну Го ру. По ли тич ка 
и кри вич на од го вор ност за ра то ве су штин ски се при пи су је 
срп ским по ли ти ча ри ма од ко јих су нај зна чај ни ји оп ту же ни 
(тре нут но их има 87) и осу ђе ни од стра не Ме ђу на род ног су да 
за рат не зло чи не по чи ње не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је 
у Ха гу.37 Ду го роч не по сле ди це по ста нов ни штво ко је је по 

37 Током суђења бившем југословенском председнику Слободану Милошевићу 
он је оптужен по бројним тачкама оптужнице у вези са ратовима у 
Хрватској, Босни као и за ратне злочине и злочине против човечности на 
Косову. „Тужилаштво сматра да су ове операције вршене у циљу уклањања 
значајног дела албанског становништва, како би се обезбедила контрола 
над српском покрајином. Тачније, тужилаштво је оптужило Милошевића 
и његове сараднике да су директно одговорни за депортацију око 740.000 
косовских Албанаца и убиство најмање 340 других. Током депортације не-
колико цивила је убијено, други су били злостављани или су им украдена 
лична документа а имовина опљачкана. Милошевић је такође оптужен да 
је одговоран за пљачке, уништавање домова цивила и бомбардовања села“.  
(http://www.state.gov/www/regions/eur/990527_kosovo_indictment.html;  
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/bosnie/col_droite/milo.asp). 

 Пресуда није изречена због смрти оптуженог у затвору Хашког трибунала. 
Многи други српски лидери су ипак осуђени, неколико их је умрло током 
суђења, другима се и даље суди (87 за сада). Мали број лидера босанских 
Хрвата је оптужен а неколико њих је и осуђено. Бивши командант ОВК 
а током 2004. године албански премијер на Косову - Рамуш Харадинај, 
ослобођен је 04.04.2008. године заједно са још једним албанским лидером, 
док је трећи припадник ОВК осуђен на шест година затвора.

 Суђење су пратиле опструкције које су вршиле САД и УНМИК, недолазак 
сведока и њихове случајне смрти. „Током суђења, Карла дел Понте, главни 
тужилац, осудила је ове притиске и пред Саветом безбедности. У неколико 
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на ци о нал но-вер ском прин ци пу ре гру пи са но, че сто при сил-
но и ар би трар но, би ле су та кве да то ни је мо гло да ре ши про-
блем ста рих ма њи на а на ро чи то не но вих.

Слич ни про бле ми ко ји су узро ко ва ли Пр ви свет ски рат 
су у ве ли кој ме ри до при не ли из би ја њу Дру гог свет ског ра та 
ко ји је ра зо рио Евро пу 1939-1945. Ства ра ње ЕУ омо гу ћи ло је 
да се пре ва зи ђу те ри то ри јал ни про бле ми и про бле ми иден-
ти те та на европ ском тлу, иако су ог њи шта оста ла ту и та мо. 
Упра вља ње рас па дом Ју го сла ви је се да нас у ве ли кој ме ри 
сма тра јед ним од нај ве ћих не у спе ха ЕУ на кон хлад ног ра та. 
Бо сна и Хер це го ви на са ве ћи ном од не што ма ње од 45% Бо-
шња ка, 35% Ср ба пра во сла ва ца и 15% Хр ва та ка то ли ка, по-
ја вљу је се да нас као све те же одр жи ви про тек то рат НА ТО-а. 
Одва ја ње Ко со ва ко је је на мет нуо НА ТО ство ри ло је ет нич ко 
чи шће ње у ко рист Ал ба на ца ко ји су од та да у још ве ћем про-
цен ту ве ћин ско ста нов ни штво, а на ште ту ма њи на Ср ба, Ро-
ма и оста лих. Та ко је ство ре на дру га ал бан ска др жа ва на Бал-
ка ну што не ре ша ва ни у ко јој ме ри те шке про бле ме зна чај не 
ал бан ске ма њи не у Ма ке до ни ји, Грч кој и Цр ној Го ри ко ја те-
жи да се ује ди ни у бу ду ћу Ве ли ку Ал ба ни ју.38 Ин те гра ци ја 
др жа ва За пад ног Бал ка на ко јој те жи ве ћи на ста нов ни штва 
ових зе ма ља, оста је не ре ше на на ду жи рок као по сле ди ца по-
гре шног упра вља ња бал кан ским кри за ма. Фру стри ра ност 

наврата критиковала је лидере Мисије УН на Косову (УНМИК) због њихове 
отворене подршке Рамушу Харадинају. На Косову су организоване мреже 
притиска, и та подршка је задржала страх сведока, додала је она.

 Након покретања истраге о ОВК, случај је изазвао контроверзе и у ходни-
цима суда. Ипак, иако је био на мети тужиоца Рамуш Харадинај је изабран 
за премијера Косова у децембру 2004. године. Насупрот његовој оптужни-
ци, Вашингтон се није отворено противио истрази Карле дел Понте, већ 
само, као и друге државе, одбио да сарађује, стављајући пред Тужилаштво 
изазов да пружи доказ судијама у Хагу. Међутим, суд који не располаже 
полицијском силом, у својим истрагама зависи од сарадње држава.

 Тужилац Међународног суда у Хагу потписивањем ове пресуде, потписао је 
свој други неуспех када је реч о ОВК. Прво суђење завршено је ослобађањем 
два команданата OВК“. 

 Stéphanie Maupas, RFI, 04/04/2008 (http://www.rfi.fr/actufr/articles/100/
article_64632.asp).

38 Члан Коалиције Албанаца Прешева, Риза Хаљими почетком новембра у 
Тирани захтевао је стварање „природне Албаније“ која би укључивала ал-
банске територије на Косову, у Македонији (БЈРМ), Грчкој, Црној Гори и 
Албанији, наводећи да то ни на који начин није стварања Велике Албаније.
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бал кан ских зе ма ља и њи хо вог ста нов ни штва ко ји сма тра ју 
да их је из не ве ри ла ме ђу на род на ар би тра жа и че сто се осе ћа-
ју за тво ре ним у сво јим но вим гра ни ца ма, док са дру ге стра не 
при јем у ЕУ тре ба да убла жи то ста ње, све то ства ра ве ли ку 
ре зиг ни ра ност и тен зи је са не са гле ди вим по сле ди ца ма. 

По ред сто ти не хи ља да при нуд но исе ље них, ве ћи ном 
Ср ба, Цр но го ра ца и Ро ма, ту је и огром на ал бан ска ве ћи на 
ко ја је осве то љу би ва и са ожиљ ци ма због по сле ди ца кр ва-
вог ра та, та кво ста ње Ко со ва пред ста вља су шти ну бал кан ске 
тра у ме. Да ле ко од то га да је амор ти зо ва ла све фру стра ци је 
и не прав де ко је су се до го ди ле уну тар и ван ње них гра ни ца, 
ова ма ла те ри то ри ја на ку пи ла је низ про ти ву реч но сти ко је 
пре ва зи ла зе ло кал не и бал кан ске по ја ве. Екс трем на дис про-
пор ци ја из ме ђу број них хри шћан ских спо ме ни ка и ра сту ћег 
бро ја ста нов ни ка не при ја тељ ски рас по ло же них пре ма њи ма, 
ства ра ве ли ку прет њу за оп ста нак овог на сле ђа. За тво ре ни у 
сво је ен кла ве, из ло же ни ве о ма че сто на си љу ве ћин ских Ал-
ба на ца, без одр жи ве бу дућ но сти и без мо гућ но сти ин те гра-
ци је, ма њи не на Ко со ву има ју све из гле де да до жи ве суд би-
ну хри шћа на на Бли ском и Сред њем ис то ку. Ма њи не ко је су 
оста ле по сле 1999. го ди не су нај у гро же ни је јер ни су има ле 
мо гућ но сти да оду у су сед не зе мље. Ве ћи на мла дих из ен кла-
ва је ди но же ле да их на пу сти и да се на ђе на про сто ри ма ко-
ји су „бла жи“ пре ма њи ма. Оста је кључ ни про блем по Ср бе, 
уоп ште но, по што се на Ко со ву на ла зи нај ве ћи део њи хо вог 
кул тур ног на сле ђа из сред њег ве ка. Иако су школ ске екс кур-
зи је из Ср би је, чак и у пе ри о ду ко му ни стич ког ре жи ма ко-
ји је био отво ре но про тив ре ли гиј ских сим бо ла, по се ћи ва ле 
исто риј ска ме ста на Ко со ву, ма на сти ре и цр кве ко ји да ти ра ју 
из сред њег ве ка ка да је хри шћан ска ци ви ли за ци ја цве та ла на 
том про сто ру, да нас су мла де ге не ра ци је бру тал но ли ше не 
нај пре сти жни јег де ла сво је исто ри је. По је ди ни ту ри сти или 
хо до ча сни ци ко ји се усу де да се упу сте у аван ту ру и оду у 
ову не при ја тељ ску зе мљу, мо ра ју да се во зе у блин ди ра ним 
ауто мо би ли ма КФОР-а ко ји ни је увек у мо гућ но сти да обез-
бе ди нео п ход ну за шти ту, на ро чи то по се ти о ци ма и по врат ни-
ци ма из Ср би је. 

По ред то га што ста нов ни ци срп ских ен кла ва на Ко со ву 
не мо гу сло бод но да се кре ћу без ри зи ка ван сво јих ен кла ва, 
оста је и про блем пре жи вља ва ња све штен ства, мо на ха и мо-
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на хи ња из број них пра во слав них ма на сти ра ко ји су од у век 
жи ве ли у мо на шким за јед ни ца ма, и они су из ло же ни не при-
ја тељ стви ма ве ћин ске по пу ла ци је и огра ни че њи ма и дис кри-
ми на ци ји ко ју на ме ћу но ве ал бан ске вла сти. Ка ко при су ство 
ору жа них ме ђу на род них сна га КФОР-а и ад ми ни стра ци је 
УН МИК-а те шко успе ва да огра ни чи ста ње ре пре си је, по-
сте пе ни од ла зак њи хо ве ад ми ни стра ци је мо же са мо по гор-
ша ти ста ње не бе збед но сти. Функ ци о не ри КФОР-а не кри ју, 
из ме ђу оста лог, сво ју за бри ну тост у ве зи са суд би ном ма њи-
на уоп ште и све штен ства по себ но, бу ду ћи да је аутор ових 
ре до ва имао при ли ку да раз го ва ра са њи ма при ли ком по се те 
Ко со ву и ма на сти ру Де ча ни у ав гу сту 2010. Без бед ност мо-
на шке за јед ни це и срп ских ен кла ва ће од са да би ти по ве ре на 
ал бан ској по ли ци ји чи ју ве ћи на чи не при пад ни ци ал бан ске 
ору жа не вој ске ОВК ко ја се бо ри ле са срп ским сна га ма то ком 
1998. и 1999. го ди не.39 Ка да су офи ци ри КФОР-а тра жи ли од 
све ште ни ка да из ра зе свој став по пи та њу за шти те ко ју ће у 
бу дућ но сти обез бе ђи ва ти ал бан ска по ли ци ја, они су из ра зи-
ли не по ве ре ње за то што је упра во ал бан ска по ли ци ја би ла 
та ко ја је пред во ди ла по гром про тив Ср ба и кул тур них спо-
ме ни ка мар та 2004. го ди не. По след њи при мер не спо соб но-
сти за шти те ал бан ске по ли ци је од на си ља Ал ба на ца ви ђен 
је ка да је до зво ље но ка ме но ва ње во зи ла ка да је све штен ство 
до шло на ина у гу ра ци ју но вог па три јар ха СПЦ у Пе ћи где је 
ње но се ди ште, 12. ок то бра 2010.40

У ова квом ста њу сва ко днев не не бе збед но сти где је не-
ка да шњих 17.000 вој ни ка сма ње но нај пре на 10.000 а за тим и 

39 1996. године ОВК је организовао убиство два полицајца. Од фебруара 1996. 
године до фебруара 1998. године, ОВК је починила 152 напада, одговорна је за 
70 смртних случајева, укључујући и четрдесетак Срба и десетак полицајаца, 
други су били „Албанци“ које је ОВК сматрао „издајницима“. Истраживач 
Александар дел Вал, каже у својој студији о овом периоду: „Само у периоду 
од 1993. године до 1998. године, ОВК је убио око 200 српских полицајаца 
на Косову, 125 албанска цивила који су сматрани „сарадницима“ Срба, 120 
српских цивила и припадника других неалбанских мањина на Косову (Роми, 
Хрвати, Црногорци, Горанци, итд), а да не говоримо о 300 тешко рањених 
цивила“.

40 „Срби са Косова који су на Задушнице дошли да одају почаст својим ум-
рлима прошли су кроз ватру из аутоматског оружја у једном селу код При-
зрена, упркос заштита КФОР-а и Косовске полиције. Други који су дош-
ли да се моле на гробљу у Дечанима и открили да је неколико гробница 
оскрнављено“. http://balkans.courriers.info/article16266.html
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на 5.000 ко ји уз до ста те шко ћа је два успе ва ју да на су мич но 
кон тро ли шу си ту а ци ју, ка да се не мо же оче ки ва ти ни ка кво 
по бољ ша ње ова квог ста ња ства ри од стра не ал бан ске по-
ли ци је, мо же ли се он да за ми сли ти бу дућ ност за ет нич ке и 
вер ске ма њи не на Ко со ву? Згу сну тост цр ка ва и ма на сти ра 
као и ра су тост срп ских ен кла ва ко је су изо ло ва не и на ла зе се 
усред ал бан ског окру же ња ко је је не при ја тељ ски рас по ло же-
но и че сто га је не мо гу ће кон тро ли са ти, пред ста вља про блем 
за оп ста нак ма њин ских гру па као и очу ва ње кул тур ног на-
сле ђа. Сна ге КФОР-а ни су увек у ста њу да обез бе де њи хо ву 
за шти ту. Хра мо ви, цр кве и ма на сти ри су опљач ка ни, за па-
ље ни, скр на вље ни или ком плет но уни ште ни, гро бља раз ру-
ше на, ма тич не књи ге фал си фи ко ва не а ста но ви опљач ка ни: 
сви тра го ви про шло сти су на тај на чин из бри са ни а ет нич ко 
чи шће ње је по твр ђе но. Са про сеч ном сто пом при род ног при-
ра шта ја од 5-6 де це по по ро ди ци, што је бли же ви ше нај си ро-
ма шни јим зе мља ма тре ћег све та не го европ ском про се ку, ал-
бан ска ве ћи на ши ри свој жи вот ни про стор на ште ту ма њи на. 
По ред не спо соб но сти НА ТО про тек то ра та да обез бе ди ме ђу-
ет нич ку ко ха би та ци ју, у си ту а ци ји аперт хеј да, срп ска ма њи-
на и цр кве ни ве ли ко до стој ни ци на Ко со ву, не ће има ти из бо ра 
не го да на пу сте зе мљу на кон од ла ска КФОР-а. Осим ако се не 
про на ђе раз у ме ва ње и су жи вот са ал бан ском ве ћи ном. Број 
ма њин ског ста нов ни штва не пре ста но опа да од 1999. го ди не, 
број на ме мо ри јал на ме ста и хри шћан ски хра мо ви не ста ју и 
то се мо же оква ли фи ко ва ти као по раз про тек то ра та ко ји је 
ус по ста вио НА ТО.41 Нај ве ћа и нај мо дер ни ја вој на ба за САД-а 

41 „Атмосфера страха и корупције погодила је и највише званичнике 
међународне заједнице и ствара осећај дубоке немоћи. КФОР и 
администрација УНМИК-а понекад су реаговали безидејно. У оквиру 
администрације УН, забележени су случајеви корупције. 2006. године, 
шеф полиције УНМИК-а, Каи Витруп примио је претње смрћу које су га 
приморале да напусти земљу. Немци који су се вратили са Косова, открили 
су да је требало окончати активности међународних организација за борбу 
против организованог криминала, како не би били угрожени животи 
запослених. Немачки извештај је посебно критикавао улогу САД јер су 
онемогућиле европске истраге. САД су биле изложене уценама због тајних 
логора ЦИА-е у бази Бондстил. Чињеница да је један немачки полицајац 
високи званичник Уједињених нација тврдио да је главни задатак заменика 
шефа УНМИК-а Стива Шука био да се да се једном седмично напије са 
Рамушом Харадинајем, изазвала је сумње о америчким методама“. A. KUNZ, 
Le Kosovo, zone multifonctionnelle à criminalité tous azimuts Horizons et débats, 
n° 18, 5 mai 2008, Zurich, http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=916
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у све ту Камп Бонд стил је по диг ну та на ју го и сто ку Ко со ва. 
Циљ оправ да ва сред ства, зар не?

Су прот ста вље ни вла ди Ми ло ше ви ћа, зва нич ни ци срп-
ске пра во слав не цр кве оче ки ва ли су ефи ка сни ју за шти ту и 
је дан по пу стљи ви ји при ступ за пад них де мо кра ти ја пре ма 
њи хо вој суд би ни и суд би ни ма њи на на Ко со ву. Став за пад-
них де мо кра ти ја у ко рист ко сов ске не за ви сно сти и не за вид на 
си ту а ци ја у ко јој се на ла зи Ср би ја на кон Ми ло ше ви ћа, не мо-
гућ ност да њи хо ва ма тич на др жа ва обез бе ди њи хов оп ста нак 
на Ко со ву, све то чи ни да, ка ко Ср би та ко и дру ге ма њи не, гу-
бе на ду да ће има ти при хва тљи ве усло ве жи во та. По ву че ни 
у сво је ма на сти ре, окру же ни бо дљи ка вом жи цом исто као и 
при пад ни ци њи хо ве вер ске за јед ни це у ен кла ва ма под не по-
ут да ном за шти том вој ни ка КФОР-а, сви они тр пе не бе збед-
ност ко ја ни је до стој на са вре ме не Евро пе.42

Су о че ни са ве ли ком ре зиг на ци јом ко ју иза зи ва ју не по-
жељ ни ефек ти ар би тра же за пад них зе ма ља, са мо ве ћа то ле-
ран ци ја Ал ба на ца пре ма хри шћан ској ма њи ни мо гла би да 
по пра ви њи хо ву суд би ну. Та ква то ле ран ци ја ни је не по зна та 
у све ту исла ма као што је би ло у не ким ста бил ни јим вре ме-
ни ма у слу ча ју Тур ске. Ути цај ко ји му сли ман ски дер ви шки 
по ре дак има на Ал бан це ма ло је по зна та чи ње ни ца. Иако су 
дер ви шки ре до ви би ли за бра ње ни на Бал ка ну, као и у се ку-
лар ној Тур ској 20. ве ка, про це њу је се да је на Ко со ву то ком 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка број дер ви ша био из ме ђу 
50.000-100.000.43 При па да ју ћи ре ду Бек та ши, за ве ћи ну ови 
дер ви ши има ју тра ди ци о нал но ауто ри тет ар би тра же ме ђу 
ал бан ским фи со ви ма. Ауто ри тет ко ји би мо гао да упо тре би 
свој ути цај у ко рист ви ше то ле ран ци је за хри шћан ску ма њи-

42 „Треба констатовати, без реторике, да покушај да се изгради мултиетничко 
друштво на Косову није успео“. Срби су се повукли у енклаве и у супротности 
са тврдњама политичара, немају слободу кретања. Војници КФОР-а прате 
их када иду у куповину или они уместо њих обављају куповину. Срби су 
редовно каменовани, жртве напада, узнемиравања или застрашивања. 
Њихова гробља су оскрнављена а зидове њихових кућа прекривају натписи 
мржње. „Илузију о мултиетничком Косову“ заступају само званичници 
чији рад се мери у односу на остварење овог циља или имају финансијски 
интерес у спровођењу овог програма.“ A. KUNZ, «Le Kosovo, «zone multi-
fonctionnelle à criminalité tous azimuts Horizons et débats, n° 18, 5 mai 2008, 
Zurich, http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=916

43 G. DUIJZINGS, ReligijaiidentitetnaKosovu, Beograd 2005 (Religion and the 
Politics of Identity in Kosovo, Hurs & Company, London 2000), p. 157.
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ну. Ути цај вер ског ауто ри те та ко ји би мо гла да усме ри је ди но 
Тур ска ко ја ужи ва ве ли ки углед ме ђу му сли ман ским ста нов-
ни штвом на Бал ка ну. Тур ска вла да је већ по ну ди ла Ср би ји 
сво је до бре услу ге ка ко би се сма њи ле ве ли ке тен зи је из ме ђу 
ве ха би ја и уме ре них му сли ма на у ју го-за па ду Ср би је. То ком 
зва нич не про шло го ди шње по се те Ср би ји ко ја се до го ди ла 
не по сред но по сле по се те пред сед ни ка Ру си је, тур ски пре ми-
јер је на гла сио по се бан од нос из ме ђу Тур ске и Ср би је као 
при о ри тет бал кан ске по ли ти ке. Ам би ци је ове но ве ре ги о нал-
не си ле ни су не ве за не са не е фи ка сно сно шћу за пад них де мо-
кра ти ја у њи хо вом не у спе шном во ђе њу пост ју го сло вен ских 
кри за.

САД и њи хо ве са ве зни це ни су учи ни ле ни шта да спре-
че про те ри ва ње сто ти на хи ља да Гр ка из Ис тан бу ла 1952. го-
ди не, 1974. го ди не Тур ска је оку пи ра ла по ло ви ну Ки пра, др-
жа ве ко ја је да нас чла ни ца ЕУ и ко ја је ли ше на још увек тог 
де ла сво је те ри то ри је. Већ ско ро два де сет го ди на, за пад ни 
ме наџ мент на че лу са САД као ли де ром, фа во ри зо вао је рас-
пад Ју го сла ви је, зе мље ко ја је би ла два пу та ма ња од Фран-
цу ске, и си сте мат ски по др жа ва ства ра ње но вих ет нич ких 
др жа ва ко јих са да има 7. Ства ра ње дру ге ал бан ске др жа ве 
на Ко со ву је ре зул тат пре ла зног про це са чи је се пот пу не им-
пли ка ци је на ре ги о нал ном и европ ском ни воу још увек не 
мо гу са гле да ти. 

По чет ком два де се тог ве ка, ма ле бал кан ске зе мље про-
те ра ле су Тур ску са ње них не ка да шњих по се да у Евро пи. 
То ком дру гог ра та у Пер сиј ском за ли ву, Тур ска је за тво ри-
ла сво ју про стор за пре ба ци ва ње аме рич ких вој ни ка и по но-
во ис та кла се бе као ре ги о нал ну си лу ислам ске ори јен та ци је. 
По сле јед ног ве ка од су ства, за хва љу ју ћи аме рич кој хлад но-
ра тов ској стра те ги ји, Тур ска се вра ћа на Бал кан. По ред свог 
ста ва у ко рист Му сли ма на на Бал ка ну, она би мо гла да оправ-
да сво ју но ву по сре до ва њу уло гу ко ја би би ла праг ма тич ни ја 
и ефи ка сни ја у ци љу за до би ја ња по др шке зе ма ља у ре ги о ну. 
Од де вет зе ма ља За пад ног Бал ка на, са мо јед на – Сло ве ни ја 
је чла ни ца ЕУ а са мо Хр ват ска мо же оче ки ва ти члан ство у 
крат ком вре мен ском пе ри о ду. Оста лих се дам др жа ва, „ло ши 
ђа ци“, од ко јих је ве ћи на би ла пред мет „до брих услу га“ из ме-
ђу САД и ЕУ, оста ће у нај бо љем слу ча ју сред ње роч но из ло же-
не по сле ди ца ма ни за тих „услу га“. Фру стри ра на чи ње ни цом 
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да је ЕУ гу ра у стра ну, Тур ска има до ста то га за јед нич ког са 
бал кан ским др жа ва ма ко је за пад не др жа ве за штит ни це за-
по ста вља ју. Не из ве сност као знак бу ду ћег ре струк ту ри ра ња 
на вра ти ма сред ње Евро пе. Као сла ба тач ка Евро пе, Бал кан 
се вра ћа на по ла зну тач ку но ви је европ ске исто ри је. Са по су-
ста лом еко но ми јом, оста ре лим ста нов ни штвом и угро же ним 
со ци јал ним те ко ви на ма, осим ако се не по диг ну хи ља де ки-
ло ме та ра зи до ва по пут оних у Па ле сти ни или Мек си ку. Ла ко 
се мо же по ка за ти ка ко Евро па упра во на Бал ка ну по ла же нај-
те жи ис пит сво је бу дућ но сти.

ПреседанТурске

Де мо граф ски, кул тур ни и ду хов ни рас плет та ко ра ди-
ка лан као овај ко ји на Ко со ву во ди ка свом ис хо ди шту, при-
мер је ка квог ни је би ло у Евро пи дру ге по ло ви не 20. ве ка. 
Упр кос чи ње ни ци да је то био век нај ве ћих тра ге ди ја ми ли-
о на Евро пља на у чи та вој европ ској исто ри ји, па ра диг ма за 
оно што се да нас на Ко со ву де ша ва на ла зи се на про сто ру 
из ван Евро пе. 

По ред бив ше Ју го сла ви је, уз по губ не ефек те ње ног рас-
па да у Хр ват ској а по себ но у Бо сни, слу чај ко ји је нај бли жи 
вре мен ски и ге о граф ски оно ме што се де ша ва ви ше од де сет 
го ди на на Ко со ву је сте не сум њи во слу чај Тур ске. За ма ње 
од че тр де сет го ди на, из ме ђу 1915. и 1955. го ди не, ко ри сте ћи 
ге но цид, раз ме не ста нов ни штва, про те ри ва ња44 и по гро ме, 
се ку лар на Тур ска45 је очи сти ла го то во сво ју це ло куп ну хри-

44 Турски историчар, Танер Акцам, истраживач на Универзитету Кларк 
у Масачусетсу, оценио је методе које су коришћене за протеривање 
хришћана из Турске: „Према речима Кусцубаши Ешрефа, једног од тајних 
агената који је био главни у операцији етничког чишћења, не-муслимани 
су били „унутрашњи тумор“ у телу отоманске државе и морали су да 
буду очишћени, и како је још рекао, оно што су они тражили било је због 
„националне ствари“. Основни циљ био је да се убеде хришћани да напусте 
село, и путем застрашивања, ако је потребно. Међу главним методама које 
су се користиле у том смислу биле су: „контрола, понижавање, убијање, 
спречавање да обрађују своју земљу, опресивно опорезивање, одузимање 
имовине, употреба силе“, а под овим двостуким механизмом, турска влада 
суочена са протестима Грчке и других држава могла би да се претвара да 
није учествовала у тим догађајима“. T. AKÇAM, “1913/1914 : L’expulsion des 
Grecs d’Asie Mineure dans les archives ottomanes” (2009), http://www.collectif-
van.org/article.php?r=0&id=38482.

45 „Са гледишта религије, Турско схватање секуларизма није уопште европско 
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шћан ску по пу ла ци ју.46 По чет ком два де се тог ве ка Тур ска47 је 
има ла око 33% хри шћан ског ста нов ни штва; ге но цид је по чи-
њен над Јер ме ни ма 1915-1916. го ди не,48 1923. го ди не49 из ме ђу 
1,5 и 3 ми ли о на Гр ка про те ра но је из Ма ле Ази је, да би се тај 
из гон окон чао 1955. го ди не ка да је 200.000 Гр ка про те ра но из 
Ис тан бу ла, уз оп шту рав но ду шност за пад ног све та и по ред 
то га што су и Тур ска и Грч ка би ле чла ни це НА ТО са ве за. До-
вев ши грч ку ма њи ну са 200.000 ко ли ко је би ло 1924. го ди не 

али је базирано, да искористимо анализу холандског посланика Европског 
парламента Арие Оостландера, на промовисању Ислама и сузбијању других 
религија, или по речима самог Ататурка - „пошто смо од сада сви Турци, 
дакле сви смо муслимани, можемо и треба да будемо секуларна држава“. 
http://www.taurillon.org/Pourquoi-la-Turquie-n-est-toujours-pas-europeenne

46 Споразум из Севра који је потписан 10. августа 1920. године између Савез-
ника и Отоманског царства предвиђа суђење за оне који су одговорни за 
геноцид. Али националистичка политика Мустафе Кемала реметила је ове 
добре намере и довела је до опште амнестије 31. марта 1923. године. Наци-
сти ће извући поуке из првог геноцида у историји и ове изгубљене прилике 
да се суди одговорнима... „Ко се сећа истребљења Јермена?“, изговорио је 
Хитлер 1939. године уочи убиства људи са инвалидитетом у својој земљи 
(истребљење Јевреја ће доћи две године касније). http://www.herodote.net/
histoire/evenement.php?jour=19150424. Погледати: Bernard BRUNETEAU, 
Le siècle des génocides, Violences, massacres et processus génocidaires de
l’ArménieauRwanda (Armand Colin, 2004, 256 pages.

47 Насељена са 15,8 милиона 1913. године (у границама данашње Турске), 
Ceren INAN, “La population de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 
1927”, CahiersDémographie des Balkans, n° 9 (2007) (http://www.demobalk.
org/publications/CAHIER%20INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).

48 Геноцид над Јерменима одиграо се од априла 1915. до јула 1916. године. Две 
трећине Јермена који су живели у овом подручју Турске истребљени су то-
ком депортације и масакра великих размера. Планирала га је и спровела 
партије на власти у то време, Комитет уније и прогреса, познатији као „Мла-
ди Турци“ који су владали Отоманским царством и учествовали у Првом 
светском рату на страни Централних сила. Сматра се првим геноцидом у 
20. веку, а у њему је 1.200.000 Јермена у Анадолији и јерменској висоравни 
лишено живота (http://fr.wikipedia.org/wiki/Génocide_arménien).

49 Означена као малоазијска катастрофа (Μικρασιατικη καταστροφη), тиме је 
завршено вишеструко хиљадугодишње присуство Грка у Малој Азији. http://
www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Population_exchange_between_Greece_
and_Turkey

 Попис становништва из 1927. године сведочи о цепању између становноштва 
Турске и становништва царства посматраног у тадашњој територији 
Републике. Космополитска популација пре 1912. године уступила је место 
муслиманском становништву – 97.2%, упор. Ceren INAN, “La population 
de la Turquie. Évolutions démographiques depuis 1927”, Cahiers Démographie 
des Balkans, n° 9 (2007) (http://www.demobalk.org/publications/CAHIER%20
INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).
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на 5 000 ста нов ни ка да нас, Тур ска50 је по ста ла му сли ман ска 
др жа ва са 99.8%.51 Од око 4,5 ми ли о на хри шћа на ко ли ко је 
би ло пре 1915. го ди не, по сле ма ње од по ла ве ка по гро ма и 
про те ри ва ња нај ма ње два ми ли о на њих,52 Тур ска да нас има 
са мо 0,2% хри шћа на. Слич на ствар се де ша ва хри шћан ској 
ма њи ни на по чет ку 21. ве ка на Ко со ву, зар не?

ТурскаиКосово-узроциипоследице

Про ме не у на ци о нал ној и вер ској струк ту ри ста нов ни-
штва ко је су на ста ле то ком два де се тог ве ка, у Тур ској и на 
Ко со ву на ште ту хри шћан ске ма њи не по ка зу ју за бри ња ва ју-
ћи па ра ле ли зам. Де мо граф ска екс пло зи ја и си сте мат ско на-
си ље глав ни су за јед нич ки име ни те љи. 

Од 13,5 ми ли о на ста нов ни ка ко ли ко је би ло 1927. го ди-
не, број ста нов ни ка у Тур ској 2005. го ди не из но сио је 73 ми-
ли о на, што пред ста вља по ве ћа ње од ско ро 60 ми ли о на. За 78 
го ди на број ста нов ни ка се ви ше не го уче тво ро стру чио.

1921. го ди не про це ње но је да је би ло 439.000 ста нов ни-
ка на Ко со ву док је 2000. го ди не би ло 2.000.000, што зна чи 
да је број ста нов ни ка по ве ћан у истом оби му у слич ном вре-
мен ском пе ри о ду.

У на зна че ном пе ри о ду, хри шћан ска ма њи на у Тур ској 
сма њи ла се са 33% на ма ње од 0,2%, што зна чи да је прак тич-
но не ста ла.

Про це нат срп ског ста нов ни штва пао је са 27% ко ли ко је 
би ло 1931. го ди не на 5-7% по сле 1999. го ди не што зна чи да је 
про це нат пет пу та ма њи док се про це нат Ал ба на ца по ве ћао 

50 Процењује се да је Турска имала 2005. године 73 милиона становника, 
становништво Турске се повећало за 60 милиона од 1927. године када је 
обављен први попис који је спровела Република упор. Ceren INAN, Lapopu-
lationdelaTurquie. Évolutionsdémographiquesdepuis1927, 2007 (http://www.
demobalk.org/publications/CAHIER%20INAN.DER.OKAP.FIN.pdf).

51 http://fr.wikipedia.org/wiki/Démographie_de_la_Turquie#Aujourd.27hui.
52 Асирско-халдејски геноцид који је претходио овом који се догодио 

Јерменима и Грцима остаје још увек непознат у Турској, упркос чињеници 
да су ове хришћанске групе изгубила две трећине свог становништва (око 
200.000 мртвих) упор. Sabri ATMAN, “La Turquie doit reconnaître le génocide 
assyro-chaldéen de 1915” (traduit du turc par Antoni Alap), http://www.impre-
scriptible.fr/seyfo/atman-reconnaissance/
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са 60 на 88% у истом пе ри о ду, про це нат оста лих ма њи на пао 
је са 13 на 5% 2007. го ди не.53

Док су се у Тур ској ове ра ди кал не про ме не де си ле у 
пр вој по ло ви ни 20. ве ка у пе ри о ду од 1915. до 1952. го ди не, 
на Ко со ву се оне ја вља ју у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, 
углав ном из ме ђу 1961. и 1991. го ди не, то ком тих три де сет го-
ди на број Ср ба се сма њио са 28% на 11%.

Де мо граф ска екс пло зи ја, уз ис ко ре њи ва ње ма њи на, ја-
вља се у оба слу ча ја под над ле жно шћу се ку лар ног и по себ но 
не де мо крат ског ре жи ма. У оба слу ча ја вер ска при пад ност је 
слу жи ла као ин стру мент за ет нич ку хо мо ге ни за ци ју. Ако је 
у слу ча ју Тур ске овај ет нич ки ин же ње ринг пре ћут но то ле-
ри сан због иде о ло шких им пли ка ци ја, у слу ча ју Ко со ва он је 
омо гу ћен вој ном ин тер вен ци јом за пад них де мо кра ти ја. При-
хва та њем и по др жа ва њем та квих про це са у зо ни ди рект ног 
кон та ка та са дру гом ци ви ли за ци јом, све те же је оста ви ти по 
стра ни пи та ње ста бил но сти Европ ске уни је, не за бо ра вља ју-
ћи на вред но сти на ко је се по зи ва?

Још јед на ана ло ги ја: Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и 
НА ТО иза зва ле су рат про тив Ср би је као и про тив Ира ка, 
ко ри сте ћи ла жне из ја ве (Ра чак и оруж је за ма сов но уни ште-
ње) и без одо бре ња УН-а. На за шти ту ма њи на по зи ва ли су се 
у оба слу ча ја, та ко ђе на кнад но су усле ди ли кон флик ти ме ђу 
ло кал ним ста нов ни штвом код ко га су се ан та го ни зми са мо 
по гор ша ли. Суд би на хри шћан ске ма њи не има ла је сли чан 
ис ход ко ји су ин тер вен ци је са мо пот по мо гле. Без Ује ди ње-
них на ци ја, су ђе ња сврг ну тим дик та то ри ма има ју за циљ да 
обез бе де прав ни оквир за оно што Ема ну ел Тод на зи ва „те-
а трал ни ми кро ми ли та ри зам“ ка ко он ква ли фи ку је аме рич ке 
ак ци је про тив зе ма ља ко је ни су у ста њу да се аде кват но вој но 
су прот ста ве.

Те о ри ја ко ју је ути цај ни аме рич ки стра тег Са мју ел Хан-
тинг тон раз вио по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, 
по ко јој дис па ри тет у ра сту бро ја ста нов ни ка као при мар ни 
узрок су ко ба из ме ђу ет нич ких и вер ских гру па, на гла ша ва 
пи та ње пре вен тив не ме ди ја ци је кроз ме ша ње под из го во-
ром ху ма ни тар не ак ци је и пре вен ци је. Иако се Хан тинг тон 
и Бже жин ски сла жу око опа да ња па чак и пот пу ног па да хе-
ге мо ни је је ди не пре о ста ле су пер си ле, све те же је пре ви де ти 
пред ви ди ве по сле ди це ових вој них ин тер вен ци ја. 

53 Kosovo%20-%20Wikipédia.webarchive
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До 2050. го ди не, де мо гра фи ја пред ви ђа по че так ујед-
на ча ва ња у ра сту по пу ла ци је из ме ђу се ве ра и ју га пла не те. 
У ме ђу вре ме ну, ЕУ ће има ти до 60 ми ли о на љу ди ма ње,54 
Тур ска ће има ти ви ше ста нов ни ка не го Не мач ка, а Ру си ја ће 
има ти ма ло ви ше од 115 ми ли о на ста нов ни ка. Оче ку је се да 
би ста нов ни штво Ко со во мо гло по ра сти на 3,5 ми ли о на, што 
оста вља још ма ње мо гућ но сти за оп ста нак оста та ка ма њи-
на. На су прот то ме, про це нат му сли ман ског ста нов ни штва на 
Бал ка ну има све из гле де да по ра сте са 15% до 25%, па чак и 
да до стиг не 30% у це лом ре ги о ну. Уз ре гру пи са ње ста нов ни-
ка, као у Бо сни и на Ко со ву уз по др шку САД - Ал ба ни ја са 
ве ћин ским му сли ман ским ста нов ни штвом, 25% Му сли ма на 
у Ма ке до ни ји и 15% у Бу гар ској, и му сли ма ни на ју гу Ср би је 
ко ји су у про це су хо мо ге ни за ци је, у тој си ту а ци ји ЕУ ће се 
гра ни чи ти на ју го и сточ ном кри лу те ри то ри јом ко ја је ком-
пакт но на се ље на му сли ман ским ста нов ни штвом и ко ја има 
при ли ку да за јед но са Тур ском чи ни те ри то ри јал ну це ли ну 
на ко јој жи ви око 100 ми ли о на Му сли ма на. Ка кав ће би ти 
од нос хри шћан ског и му сли ман ског ста нов ни штва на гра ни-
ца ма Цен трал не Евро пе, не за бо ра вља ју ћи да ако се по сма тра 
струк ту ра го ди на Евро пља ни ни су у пред но сти бу ду ћи да се 
у Фран цу ској про це њу је да би сва ки тре ћи ста нов ник мо гао 
би ти Му сли ман у до глед ној бу дућ но сти. Ка да Ан ге ла Мер-
кел,  при зна је да мул ти кул ту рал ни мо дел ни је ус пео, ка ква је 
тек бу дућ ност без бед но сти на нај ек спо ни ра ни јим гра ни ца ма 
у Евро пи, има ју ћи у ви ду раз ли чит од нос сна га из ме ђу раз-
ли чи тих кул ту ра, ре ли ги ја и ста ро сних струк ту ра. Би ра ју ћи 
из ме ђу евро-атлант ске ин те гра ци је и по ја ву син дро ма европ-
ског Ав га ни ста на на Ко со ву, За пад ни Бал кан отва ра пи та ње 
ста бил но сти и без бед но сти ЕУ на ње ном ју го и сто ку.

54 „Први пут 2003.године, Европа је доживела да има више умрлих него 
рођених. Европа двадесетседморице која данас има 460 милиона људи, 2050.
године имаће 445 милиона, што би било мање од 5% светске популације». 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/155/publi_pdf1_pop.et.soc.francais.412.
pdf). До 2025. године а затим и до 2050. године, само Африка очекује да 
повећа свој удео у светској популацији (13.84% 2004. године, 16.68% 
2025. године и 20.92% 2050. године), док би Европа требало да доживи 
пад становништва који ће се одвијати стално и значајно (728 милиона 
становника 2004.године, 722 милиона 2025. године и 668 милиона 2050. 
године). Старење становништва - означено смањење деце и одраслих, 
значајно повећање старијих и веома старих људи - да ли све то представља 
опасност за просперитет и животни стандард Европљана? Од ког момента 
имиграција може имати контра ефекте?
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Ја сно је да се ефек ти ова кве аме рич ке по ли ти ке у овој 
зо ни до ди ра ко ја се про те же од за пад не Бо сне до сто ти нак 
ки ло ме та ра од За гре ба и од Ја дран ског до Цр ног мо ра, на ко-
јих хи ља ду ки ло ме та ра све до Тур ске, мо гу кре та ти са мо у 
при лог но ве уло ге Тур ске у од но су на ЕУ. Иро ни ја је да би 
пре о кре том рав но те же сна га у ге о по ли тич ком сми слу Тур-
ска по ка за ла ве ће по што ва ње за ста бил ност и без бед ност у 
сво јој но вој сфе ри ути ца ја, да би би ла и ви ше са ве сна кад је 
у пи та њу оп ста нак хри шћан ских ма њи на не го за пад не си ле. 

Овај сце на рио ни је ис кљу чен јер би та ко да ла се би кре ди би-
ли тет за по вра так на европ ску сце ну као ре ги о нал на си ла на 
по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. С об зи ром на та кав ис ход оно га 
што би тре ба ло да од ре ди но во гле ди ште на ис точ ну Евро пу 
са обе стра не оке а на, мо же мо се за пи та ти: за ко га пред ста-
вља ју успех или не у спех ла ко пред ви ди ве по сле ди це евро-
атлант ске без бед но сне стра те ги је во ђе не у пост хлад но ра тов-
ском пе ри о ду?

ЗападниБалкан
иевроатлантскеинтеграције

Уну тра шњи страх САД-а пр вен стве но у пер спек ти ви 
од но са Не мач ке55 и Ру си је56, на ла зи се у осно ви ње не стра те-

55 Фокусирајући се на конкретан случај („За Пољску, могућност руско-немач-
ког разумевање је ноћна мора кроз историју“), преокупација је аналитича-
ра Џорџ Фридмана што јасно представља страховање Американаца који 
се суочавају са опадањем њиховог вођства губитком контроле над својим 
савезницима („Управо сада, постоји логика у ближим немачко-руским од-
носима. Економски се допуњују. Русија извози сировине, Немачка извози 
технологије. Ниједна не подлеже притиску Сједињених Америчких Држа-
ва. Заједно би могле бити у стању да се одупру томе. Постоји тиха роман-
са у односу између њих“), посебно у источној Европи : „Хладни рат је био 
последње јасно конфротирање, супротстављајући се Русији против западне 
Европе коју су подржале којом су у великој мери доминирале САД. Овај 
појас земаља био је чврсто чак и неформално у оквиру совјетске империје. 
Сада су оне поново суверене. Моје интересовање у региону је базирано на 
томе да се јасније сагледа како ће се одиграти следеће понављање регионал-
не геополитике. Русија је далеко моћнија него што је била пре 10 година. 
Европска унија је у процесу унутрашњег стреса и Немачка поново прора-
чунава своју позицију. САД играју неизвесну и комплексну игру. Желим 
да разумем како у полукругу власти, од Турске до Пољске, размишљају о 
себи и позиционирању за следеће понављање регионалне игре“). http://www.
stratfor.com/weekly/20101108_geopolitical_ journey_part_2_borderlands?utm_
source=GJourney&utm_medium=email&utm_campaign=101109&utm_content
=readmore&elq=8ec9e9cbae8042d2be2e3c8c40eca604.

56 Стратегија која се боље разуме читајући следеће: „Турска је држава у коју 
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ги је ко ја иде у ко рист Тур ске и ње них шти ће ни ка на Бал ка ну. 
Ка шње ње зе ма ља За пад ног Бал ка на у ЕУ ин те гра ци ја ма јед-
на је од по сле ди ца та ко на ста лог ста ња. Ин те гра ци ја Ср би је 
у НА ТО а у до глед но вре ме и у ЕУ тре ба ло би да бу де од лу-
чу ју ћа за про цес ин те гра ци ја у овом де лу Евро пе. На кон јед-
но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва, са ак ту ел ним 
евро а тлант ским опре де ље њем вла де Ср би је, укљу чу ју ћи и 
ве ли ки део опо зи ци је, чи ни се да су усло ви ко ји су нео п ход ни 
за про ши ре ње ис пу ње ни. То је слу чај са 20% ста нов ни штва 
ко ји би ка ко са да сто је ства ри мо гли да при хва те учла ње ње 
у вој ну али јан су ко ја је пре са мо 10 го ди на ра зо ри ла њи хо ву 
зе мљу са је ди ним ци љем да је ли ши 15% ње не те ри то ри је. 
Ипак ве ли ки део ста нов ни штва по др жа ва ин те гра ци ју у ЕУ 
из раз ло га ко ји су пре те жно еко ном ски и праг ма тич ни. Упр-
кос 20 го ди на ра за ра ња и сма ње ња те ри то ри је на ону од пре 
1912. го ди не, ин те гра ци ја Ср би је у ЕУ има од лу чу ју ћи ути-
цај на ве ћи ну зе ма ља За пад ног Бал ка на.

У ин тер вјуу, да том 8. но вем бра бе о град ском днев ни ку 
„Да нас“, ам ба са дор Кра ље ви не Нор ве шке на пра вио је алу зи-
ју на сла бу по др шке јав ног мње ња у Ср би ја у по гле ду ин те-
гра ци је у НА ТО.57 Тре ба ло је има ти у ви ду ви ше не го хла дан 
при јем бив шег аме рич ког ам ба са до ра Монт го ме ри ја ко ји је 
био ре зер ви сан за дан ра ни је у Ге не рал ној скуп шти ни јед-
не од нај ве ћих стран ки у зе мљи, На пред не стран ке, при јем 
је био ве о ма бу ран упр кос чи ње ни ци да ли де ри ове де сни-
чар ске пар ти је све ви ше ис ка зу ју из ра зи то евро-атлант ску 
ори јен та ци ју. У зе мљи ко ја би тре ба ло да се ускла ди са де-
мо крат ским мо де лом, јав но мње ње тре ба ло би да има ути цај 

сам отишао неколико пута у последњих неколико година, и очекујем да је 
поново посетим. У књизи „Наредних 100 година“, тврдио сам да ће Турска 
бити велика сила у наредних 50 или више година. Задовољан сам својим 
дугорочним предвиђањем, већ наредне деценије ће бити период транзиције 
за Турску, од тога да је била једна од земаља која се суочавала са Совјетима 
у савезништву са САД-ом до тога да ће бити нова, самостална сила. То ни-
како неће бити преко ноћи, и то ће бити утврђивање интереса изван њених 
граница. Заиста, како буде своју моћ на Балкану повећавала, Турска ће бити 
једна од држава са којом ће земље као што су Румунија морати да се су-
оче“. Read more: Geopolitical Journey, Part 2: Borderlands | STRATFOR ; <a 
href=»http://www.stratfor.com/weekly/20101108_geopolitical_ journey_part_2_
borderlands»>Geopolitical Journey, Part 2: Borderlands</a> is republished with 
permission of STRATFOR.

57 file:///Users/boskobojovic/Desktop/Dnevni%20list%20Danas%20%7C%20Glo-
bus%20%7C%20Nikolić%20i%20vlada%20na%20istom%20putu.webarchive
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на не што што је од из у зет не ва жно сти као што је ула зак у 
НА ТО, чак и ако то ни је био слу чај у су сед ној Бу гар ској за 
вре ме ин тен зив ног бом бар до ва ња Ср би је 1999. го ди не. У ме-
ри у ко јој срп ска вла да о то ме во ди ра чу на, по го то во што се 
ван ред ни из бо ри мо гу одр жа ти пре кра ја го ди не, тре ба ло би 
да раз мо три шта мо же да се про ме ни у од су ству оп ште ам не-
зи је ка да су у пи та њу се ћа ња из по след њих 20 го ди на. То би 
мо гло да бу де отва ра ње НА ТО-а ка ве ћој са рад њи са Ру си јом. 
Не са мо за то што Ру си ја мо же ви ше да при ву че нај ве ће сло-
вен ске и пра во слав не зе мље, афи ни тет ко ји је пре че сто пре-
на гла шен у евро по цен трич ним сте ре о ти пи ма, већ пре све га 
због ста ва за пад них си ла да је Ср би ја си сте мат ски не при ја-
тељ у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду. Бо љи усло ви, по што ва-
ње људ ских пра ва за ма њи не на Ко со ву, Ср ба пр вен стве но, 
кад би про тек то рат ЕУЛЕКС-а и КФОР-а био у ста њу да то 
обез бе ди, ве ро ват но би се на тај на чин ство рио ве ћи кре ди-
би ли тет ка да се ра ди о од но су За па да пре ма њи ма. Суд би-
на пре о ста лих Ср ба на Ко со ву је ве ро ват но нај ве ћа пре пре ка 
при сту па њу Ср би је НА ТО-у. 

Што се ти че то га да по ста не ви дљи ви је по ве ћа но уче-
шће Тур ске на Бал ка ну58, до вољ но је да при ме ти мо да је оно 
обр ну то сра змер но ин те гра ци ји За пад ног Бал ка на у ЕУ. Дру-
гим ре чи ма, ка шње ње евро-атлант ских ин те гра ци ја зе ма ља 
за пад ног Бал ка на оста вља по ље отво ре но за по сре до ва ње 
Тур ске, углав ном с ослон цем на ста нов ни штво му сли ман-
ских зе ма ља и ма њи на на Бал ка ну. Под прет по став ком да ће 
ЕУ очу ва ти сво ју бу дућ ност на овом де лу Евро пе, то сва ка-
ко не ће учи ни ти оста вља ју ћи ове зе мље ми мо ин те гра ци је. 

58 Ово је лакше разумети читајући следеће: „Док САД могу да подрже моћну 
Турску, исто се не може рећи за моћну Русију, посебно не у савезу са једном 
Немачком. Највећи амерички страх «не треба да буде Кина или Ал Каида. 
То би требало да буде спој европске технологије са природним ресурсима 
Русије. То би створило силу која би могла да уздрма амерички примат. 
То је оно око чега су се ломила копља током 20. века. Међутим немачко-
руски однос може се раније покорити и то морају да учине САД“. Geopo-
litical Journey, Part 2: Borderlands | STRATFOR ; <a href=»http://www.stratfor.
com/weekly/20101108_geopolitical_ journey_part_2_borderlands»>Geopolitical 
JourneyPart 2: Borderlands</a> is republished with permission of STRAT-
FOR; стратегија која се може сажети кроз давање Балкана Турској како би 
се спречило приближавање Немачке и ЕУ са Русијом. Фридманова визија 
је иако независна од става званичне администрације ипак изузетно близу 
чињеница које се одигравају на Балкану од краја Хладног рата.
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Што се ти че Тур ске, њен став и ефек ти ње ног упли та ња у 
осе тљи во под руч је Бал ка на, је сте по ка за тељ кре ди би ли те та 
ње не европ ске во ка ци је.
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KOSOVOETLESBALKANSOCCIDENTAUX

Résumé
L’objectifdecetarticleestd’analyserlasituationduKosovo

danslecontextedesquestionsdestabilitérégionaleetlasécurité
européenne.Suiteàladéclarationunilatéraled’indépendancede
laprovinceserbeduSudestlasurvieincertainedelaminorité
chrétienneetdupatrimoineculturelsituésursonterritoire.Au-
teurde l’article utilise laméthodehistorique, ainsi que lamé-
thodecomparativepourindiquerqueledéveloppementprogres-
sif du problèmeduKosovo à partir de la position du point de
laminoritéchrétienne.Enfaisantunparallèleentrel’expulsion
de lapopulationchrétiennedu territoirede laTurquiedans le
débutdu20ièmesiècleetlapersécutiondeschrétiensauKosovo
dansledébutdu21ièmesiècle,l’auteursoulignelessimilitudes
etlesdifférencesentrelesdeuxcas.Enoutre,ilsoulignequ’ilest
nécessaire de créer desmeilleures conditions pour laminorité
serbeduKosovo.
Mots-clés:Kosovo,LesBalkansoccidentaux,laminoritéserbe,

Turquie.
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