
                 

32  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 551 / 21.1.2005

ДВОЈНА ЛУПА      

Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

КОЈ  ГО  ПОРАЗИ  ОТОМ  
ИСТОРИСКИ БАЛКАН      

НА БАЛКАНОТ СÈ УШТЕ НЕ СЕ РАЗЈАСНЕТИ ИСТОРИСКИТЕ ФАКТИ 
КОЈ ОД КАДЕ ДОШОЛ И КОГА. ОД КАДЕ ДОШЛЕ СЛОВЕНСКИТЕ НАРОДИ, 
ОД КАДЕ ТУРЦИТЕ, ОД КАДЕ АЛБАНЦИТЕ И ВО КОЈ ПЕРИОД ОД 
ИСТОРИЈАТА. НАЈГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД СВЕТСКИТЕ ИСТОРИЧАРИ СЕ НА 
ПОЗИЦИИТЕ ДЕКА СЛОВЕНИТЕ ДОШЛЕ НА ПОЛУОСТРОВОТ ВО 
ШЕСТИОТ ВЕК. МНОГУМИНА ОД ОВИЕ АНАЛИТИЧАРИ И ИСТОРИЧАРИ 
ГО ПОСТАВИЛЕ ПРАШАЊЕТО ДАЛИ ДЕНЕШНИТЕ АЛБАНЦИ СЕ ИЛИ НЕ 
СЕ ПОТОМЦИ НА ПРАЖИТЕЛИТЕ НА БАЛКАНОТ.

Недостатокот од недвос-
мислени непосредни 
до        кази за илирско-ал-

банскиот културен и оп ш тес-
твен континуитет, до веде до 
заклучок дека за мислата за 
тоа дека илирските Дарданци 
биле предци на Ал банците, 
денес може да има сен ти мен-
тална вредност за косовските 
Албанци. Се про ценува дека 
основата на збо рот Албанија 
доаѓа од ин до европскиот ко-
рен "алб", како и од шкотскиот 
термин Ал ба ин. Жителите на 
планинските предели на Се-
верна Албанија, од каде што 
потекло водат мнозинството 
косовски Ал банци се на ре ку-
ваат брдјани или горстаци. 
Организирани се во кла нов-
ски заедници, искажуваат не-
покорност на законите и пра-
вилата, што се покажува низ 
различни пе риоди од чо ве-
ковата ис то рија, почнувајќи 
од Римската империја, преку 
Отоманското царство сè до 
денес. Од сре дината на IX век 
мнозинството косовско насе-
ление го со чи нувале Слове-
ните, како под бугарска власт, 
така и во вре мето на сред-
новековната срп ска држава. 
Сепак, исто ри ча рите тврдат 
дека Косово не може да се 
смета за лулка на српската 
држава и култура, туку так-
виот епитет треба да й се даде 
на Рашката област каде што 
владееле сло вен ските жу па-
ни. Ниту најстарите верски 
објекти не се из гра дени на 
Косово, тврдат за падните ис-
торичари. "Сту де ница" и ма-
настирот "Свети Ѓор ѓе" се из-

За време на турското владеење на Косово во административните средини 
биле воспоставени воени гарнизони, како службен јазик се зборувал 
турскиот, се развивала турската култура, постоел урбан исламски 
верски живот. Интересна е тезата дека на почетокот на турското 
ропство мнозинството Албанци на Косово биле католици.

Британскиот политичар Аубреј Херберт вели: "Оние кои ги поразија Тур-
ците беа Албанци, а не Срби, Бугари или Грци".

градени во бли зина на Нови 
Пазар, западно од Косово, а 
манастирот "Жи ца" се наоѓа 
на север. Ма нас тирите "Ми-
лешево" и "Сопо ќани", исто 
така, се надвор од границите 
на денешно Косо во. Оттука, 
овие историчари заклучуваат 
дека зачетоците на српската 
држава не се на Косово, туку 
на север и на запад од него. 
Како што срп ската сред но-
вековна држава се ширела на 
југ и на север, Косово пос-
тепено станало сре диште на 
српската тери торија. Руд ни-
ците за сребро во близината 
на Приштина и развиената 
трговија во Приз рен биле од 
исклучително значење за раз-

Балканот и во Европа, многу 
поважна била битката на 
Марица во 1371 година, која 
христијаните ја изгубиле. Вук 
Бранковиќ, кој во српската 
историја е опи шан како пре-
давник, според западната ис-
ториографија, всуш ност не 
им се покорил на Турците, 
туку умрел во турски затвор. 
Од 1455 година, кога се по-
корени Ново Брдо и Призрен, 
па сè до почетокот на XX век 
Косово се наоѓало во рамките 
на отоманската империја. За 
време на тур ското владеење 
на Косово во адми ни стра-
тивните средини биле вос-
поставени воени га рнизони, 
како службен јазик се збо-

одреден статус во опш тес-
твото, го при фаќале исламот. 
Вакви појави можеле да се 
забележат сè до XVIII век. 
Интересно е и тоа што ото-
манската власт й по могнала 
на Српската пра во славна црк-
ва да воведе свои институции 
на Косово, со цел турската 
власт да воспостави контрола 
над српското на се ление, а 
односот кон като личката црк-
ва никогаш не се развивал на 
добра основа. Тоа и не чуди 
многу, заради фактот што 
најголемиот ев роп ски непри-
јател на сул та нот бил Порте, 
припадник на најголемата ка-
толичка земја. Се прет пос та-
вува дека одлу чувачко вли-
јание на по лож бата на пра-
вославната и на католичката 
црква имала Ав стриско-тур-
ската војна, која се водела од 
1683 до 1699 година. Пред тоа 
на Косово владеела верска 
анархија. Во 1689 година 
австриската вој ска го за по-
седнала Косово. Во редовите 
на австриската ар мија имало 
и Срби, кои не колку години 
пред тоа жи ве еле во Австрија. 
Во Косово брзо растело не-
задоволството на насе ле-
нието од турската власт, така 
што во еден мо мент се по-
јавиле 20.000 бун товници Ал-
банци и други мус лимани кои 
му се придружиле на ав стри-
скиот војсководец Пи коло-
мини. Австрискиот по ход до-
шол и до Скопје. Сепак, во 
1690 година австриската вој-
ска неподготвена го до че кала 
турскиот противудар. Австриј-
ците се повлекле ос тавајќи ги 
албанското и срп ското на-
селение сосема не заштитени. 
Христијанското на селение, Ср-
бите, Македон ците и другите 

војот на Ср би ја. На тој начин 
Косово ста нало важно стра-
тешко мес то за српскиот на-
род. Западните историчари 
дури и тврдат де ка Србите 
претерано се по викуваат на 
важноста на Ко совската битка 
во 1389 го ди на. Тие додаваат 
дека оваа го дина не е суд-
боносна за срп ската др жава. 
Српското цар ство се рас пад-
нало набрзо по смртта на цар 
Душан во 1355 година, но 
елементи на др жавност се 
зачувани и по за вршувањето 
на првата Ко совска битка. 
Дури нема и официјални по-
тврдени ин формации за тоа 
дали во таа битка победиле 
христијаните или Турците. За 
отоманското навлегување на 

рувал турскиот, се раз вивала 
турската култура, пос тоел ур-
бан исламски верски живот. 
Интересна е тезата дека на 
почетокот на турското ропство 
мнозинството Ал бан ци на Ко-
сово биле католици. Тие биле 
принудувани да преминат во 
исламската вера. Тоа го пра-
веле од свој ин терес, доби-
вале места во јавниот живот, а 
им било дозволувано да ги 
зачуваат својот јазик и оби-
чаите. Сепак, католицизмот 
ос танал длабоко врежан во 
свеста и во културата на Ал-
банците, независно од тоа 
дали тие биле исламизирани 
или не. На пример, жените 
оста ну вале во католичката 
вера, а мажите, за да добијат 
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 АНСКОТО  ЦАРСТВО?
      СКИ ПРЕКРОЈУВАЊА

биле изложени на невиден 
терор, а пред на летот на 
Турците и на Татарите многу 
народи почнале да бегаат и 
дошле дури до се верните 
граници на Австрија. Од тоа 
време датираат и по датоците 
за 30.000 - 40.000 православни, 
кои преминале во Австрија и 
таму останале засекогаш. За 
српската исто риографија тоа 
е големата преселба на Ср-
бите со која се објаснува де-
нешната демо графска нерам-
нотежа на Ко сово. Во на-
редните децении настанала 
масовна исла ми зација на Ал-
банците на Ко сово. Исто вре-
мено, европ ските сили на-
правиле обиди преку хрис-
тијанското на се ление да ја 
дестабилизираат Турција и да 
ја потиснат од континентот. 
Првиот обид е направен во 
1737 година. Во договор со 
патријархот и со скопскиот 
надбискуп Австрија нап ра ви-
ла уште еден поход на Косово, 
искористувајќи ја Руско-тур-
ската војна. Походот про пад-
нал бидејќи вториот ешалон 
на австриските сили ката-
строфално биле поразени кај 
Бања Лука, па оние кои веќе 
се наоѓале на Косово морале 
да се повлечат за да не до-
живеат пораз. Во ре довите на 
австриските сили се бо реле и 
Албанци и Срби. При по вле-
кувањето на вој ската на север 
настрадале околу 3.000 Ал-
банци. Пре живеаните Албан-
ци останале во денешна Вој-
водина каде што и сега живеат 
во селата Хртковци и Ни кин-
ци. Во 1992 година војниците 

на Воислав Шешељ ги про-
тераа Албан ците од Хртковци, 
обви ну вај ќи ги дека се Хр-
вати. 

СРПСКИТЕ АПЕТИТИ 
ЗА ЈУГОТ

Значајни промени во де-
мографската структура на Ко-
сово се случиле во XIX век, во 
времето на создавањето на 
српската држава, кога многу 
косовски Срби одлучиле да се 
преселат. Кнежевството Срби ја 
водело политика на етничко 
чистење на Албанците мус-
лимани и ги присилувало на 
иселување во Турција или, 
пак, ги принудувало да одат 
на Косово. Европските сили 
имале територијални пре тен-
зии кон Турција, така што ја 
искористувале моќта на Ср-
бија да влијае на иселувањето 
на муслиманското население. 
Во контекст на тие превирања 
се случила и Третата косовска 
битка во 1831 година, која 
прет ставувала своевиден па-
радокс, бидејќи европските 
муслимани, главно, етнички 
Албанци и босански Словени, 
се побуниле против про ев-
ропските реформи кои ги 
спроведувала турската власт. 
Сепак, реформите биле спро-
ведени. Сè до 1845 година Ко-
сово и Северна Албанија пос-
тојано биле под тензии ини-
цирани од локалното мусли-
манско население, кое било 
против реформите. Во вто-
рата половина на XIX век се 
зголемувале апетитите на Ср-
бија за ширење кон југот и на 

територијата на цела Босна. 
Во тоа и помогнала Русија, 
која влегла во војна со Тур-
ција. Во 1878 година е свикан 
Конгрес во Берлин на кој Ср-
бија, освен некои помали 
подрачја, не добила ниту еден 
дел од Косово. 

ПРЕСУДНОСТА НА 
ПРИЗРЕНСКАТА ЛИГА

Проектот за целосна не за-
висност на обединетите ал-
бан ски земји добил голем 
замав кон крајот на XIX век. 
Најголем придонес за развој 
на таа идеја дале албанските 
иселеници во дијаспората. 
Важен чекор во арти кула ци-
јата на албанската на цио нал-
на свест направиле бра ќата 
Фрашери, кои живееле во Ис-
танбул. Тие имале сосема по-
инакви замисли за развојот 
на албанската кауза од кла-
новските поглавари на Ал-
банците на Косово. Во 1879 
година била основана Приз-
ренската лига. Фрашери се 
залагал за поголема авто но-
мија на Албанците на Косово, 
иако поголемиот дел од чле-
новите на Лигата биле за до-
волни со самоуправата која ја 
имале во рамките на турската 
империја. "Да бидеме сите Ал-
банци и да создадеме една 
Албанија", порачувал Фраше-
ри. Кога Призренската лига 
презела чекори за про ши-
рување на својата власт во 
Битола, Скадар и Улцињ, вед-
наш реагирала средната тур-
ска власт и во 1881 година со 
воена сила го задушила тој 

обид. На почетокот на 1908 
година се појавиле гласини 
дека се подготвува австриска 
инвазија на Косово. Шпе ку-
лациите ги пренесувале срп-
ските агитатори. Било јавено 
дека инвазијата на Австрија 
доаѓа од југ, од Македонија. 
Набрзо во Урошевац се соб-
рале 3.000 вооружени Ал бан-
ци и се спротивставиле. Тоа 
биле класични манипулации. 
Младотурците почнале да 
спроведуваат жестоки репре-
сии врз албанското на се ле-
ние. Србија не дозволила да 
се воспостави албанска др-
жава на Балканот, па со одо-
брување на младотурските 
власти организирала четнич-
ки групи во Македонија и на 
Косово. Кога сеалбанското 
дви жење на чело со Хасан - 
бег и Исо Болетин се избо-
рило за албанска автономија 
во 1912 година, во рамките на 
турското царство, империјата 
веќе била пред распаѓање. 
Албанците активно при до не-
ле за растурањето на голе-
мата турска империја, иско-
ристувајќи го судирот меѓу 
младотурците, кои се бореле 
за модернизација на опш-
теството и на групите кои 
биле за враќање на старите 
принципи на Отоманското 
царство. И како заклучок на 
оваа западна историографија 
за албанските случувања на 
Балканот низ историјата, би ја 
навеле изјавата на бри тан-
скиот политичар Аубреј Хер-
берт кој вели: "Оние кои ги 
поразија Турците беа Ал бан-
ци, а не Срби, Бугари или 
Грци".


