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Пишува:
Атанас ЧУПОСКИ

ЃЕРЃ КАСТРИОТ    

ерѓ Кастриот Скендер-
бег е национален херој 
на Албанците, но ис то-

времено тој  е неодминлива 
фи гура во повеќето бал кан-
ски историографии затоа што 
во неговата христијанска коа-
лиција, во повеќегодишната 
бор     ба за одбрана од Осман-
лиите, учествувале и припад-
ници на останатите балкански 
народи. За македонската ис-
торија, Скендербег е особено 
значаен затоа што некои не-
гови прочуени битки со ос-
манлиските војски се водени 
на територијата на Маке до ни-
ја, во близината на Дебар, а 
тука се наоѓало и едно од 
неговите најзначајни утвр ду-
вања  - тврдината Светиград.

Во историите на бал кан-
ските народи постојат многу 
контроверзи околу етничкото 

Младиот Ѓерѓ учествувал во повеќе битки, во кои се одликувал со голема 
храброст и воинственост, заради што Турците, во слава на Александар 
Македонски, го нарекуваат Искендер - беј, односно Скендер - бег.

Како спомен на славните денови на Скендербег останало неговото знаме, 
двоглавиот орел, симбол на крстот и христијанството, кое многу години 
подоцна ќе стане и официјално знаме на Република Албанија. Денес, 
Албанците на Балканот, ова знаме го употребуваат како свој национален 
симбол. За жал, името на Скендербег секогаш не се употребувало дос-
тоинствено.

потекло на Скендербег. За ед-
ни тој е чистокрвен Албанец, 
за други тој има словенско 
потекло, српско, црногорско, 
македонско. Единствено е не-
спорен фактот дека тој е хри-
стијанин католик. Него виот 
татко се викал Јован, или на 

ниша, Репош и Константин, а 
тој - Ѓерѓ или Ѓорѓи бил роден 
во 1405 година.

Кога Османлиите завла-
деале со Балканскиот полу-
остров, како знак на по кор-
ност кон нив, таткото на Скен-
дербег во Цариград ги ис пра-

сандар Македонски, го на-
рекле Искендер-беј, односно 
Скендер - бег. Поради исклу-
чителните успеси на бојното 
поле Скендербег се здобил 
со голема доверба кај ос ман-
лиските власти и тие го наз-
начиле за субаша во вилаетот 
Круја, дел од поседот на татко 
му, а во 1440 година и за за по-
ведник на Дебар.

БИТКАТА ЗА СВЕТИГРАД

Четири години подоцна, 
во битката кај Ниш, Скен дер-
бег им ја откажал послуш-
носта на Османлиите. Се вра-
тил во христијанската вера и 
си ја доделил титулата "Вој-
ник Христов и кнез на Алба-
нија и Епир". Заедно со оста-
натите албански средно ве-
ков ни ка то лички кнезови 
кренал дол готрајно востание 
против ос манлиските заво ју-
вачи. Со нив бил и владетелот 
на Црна Гора, Стефан Цр ное-
виќ, а за предводник на вој-
ската ед ногласно бил избран 
Скен дербег. Дошло до многу 
го леми битки со Османлиите, 
од кои најчесто како по бед-
ник излегувал Скендербег, а 

албански Ѓон и бил моќен 
сред   новековен феудалец во 
средна Албанија. Потекнувал 
од племето на Кастриоти. 
Мајката на Скендербег по-
текнувала од Македонија. Таа 
била ќерка на владетелот на 
Полог и се викала Воисава. 
Скендербег имал пет сестри: 
Мара, Влајка, Ангелина, Јела 
и Мамица, и три брата: Ста-

тил како заложници своите 
синови, меѓу кои и Ѓерѓ. Во 
Стамбол младиот Ѓерѓ ја при-
фатил исламската веро испо-
вед и ги изучувал воените ве-
ш     тини. Учествувал во повеќе 
битки, нормално на страната 
на турската војска и во нив се 
одликувал со голема храб-
рост и воинственост, заради 
што Турците, во слава на Алек-
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      - СКЕНДЕРБЕГ

една од најзначајните секако 
е битката за Светиград, твр-
дина југоисточно од Дебар, 
која се случила во 1449 го-
дина. Светиград два и пол 
месеци ја издржал опсадата 
на османлиската војска, а био-
графот на Скендербег, Ма рин 
Барлети од Скадар, осо бено 
го истакнувал големиот при-
донес во овие борби на, како 
што тој го нарекува, сло вен-
ското население од тој крај, 

што е синоним за Маке дон-
ците од Дебарско. Иако до 
денес сè уште точно не е ут-
врдена локацијата на Све ти-
град, се смета дека оваа твр-
дина била лоцирана на мес-
тото на денешното големо 
турско село Коџаџик. Тврди-
ната Коџаџик е изѕидана по 
смртта на Скендербег, кога 
турско население било коло-
низирано за да ја чува гра-
ницата со воинствената се-
верна Албанија. И хроничарот 
Барлети ја лоцирал тврдината 
на десниот брег на реката 
Дрим, каде што денес се 
наоѓа Коџаџик. Покрај тоа, 
самото име на селото Ко-
џаџик, од турски може да се 
преведе како "Големата бит-
ка" или "Коџа - џенк".

На територијата на Ма ке-
донија Скендербег водел уш-
те неколку битки со осман-
лиските војски, во Охридско, 
во Полог и повторно во де-
барскиот крај. 

СКЕНДЕРБЕГ И ПРЛИЧЕВ

Гледајќи ја силата на Скен-
дербег, тогашните големи си-
ли станувале сè позаин те ре-
сирани да соработуваат со 
него во борбата со Турците. 
За таа цел, во 1466 година 
Скендербег отпатувал во 

Рим, каде што се сретнал со 
папата Пие Втори, кој за-
говарал нова крстоносна вој-
на на Балканот. За жал, две 
години подоцна Скендербег 
ненадејно се раз болел и ум-
рел. Со тери то ри и те кои биле 
ослободени за време на 
востанието пов тор но зав ла-
деале Османлиите, а голем 
број од поданиците на Скен-
дербег ја прифатиле ис лам-
ската вероисповед. Како спо-
мен на славните денови на 
Скендербег останало не го вото 
знаме, двоглавиот орел, сим-
бол на крстот и хрис ти јан-
ството, кое многу години 

подоцна ќе стане и офици-
јално знаме на Република Ал-
банија. Денес, Албанците на 
Балканот, ова знаме го упо-
требуваат како свој нацио на-
лен симбол. За жал, името на 
Скендербег секогаш не се упо-
требувало достоинствено. За 
време на Втората светска вој-
на, Германците ја основале 
озлогласената албанска "Ес-
ес Скендербег дивизија", поз-
ната по злосторствата кои неј-
зините припадници ги вр ше-
ле врз неалбанското насе ле-

ние во Косово и во западниот 
дел на Македонија, која во 
тоа вре     ме се наоѓала под ал-
бан ска окупација. Исто така, 
и спе     ци јалните единици на 
Ал бан ска та национална ар-
мија го носат името на Скен-
дер бег.

Какво е значењето на Скен    -
дербег за Македонците и за 
македонската историја, до-
вол     но зборува и податокот де   -
ка најголемиот македонски 
поет од преродбенскиот XIX 
век, охриѓанецот Глигор Пр-
личев, една од своите две 
пое    ми му ја посветил токму 
на Скендербег. Оваа поема 

под наслов "Скендербеј" е на-
пи шана на грчки јазик во 
1862 година,  две години по 
про чу ената "Арматолоз", или 
"Сер дарот". Во воведните сти-
хови Прличев вели: "Хор бо-
жес твен од јунаци, во па мет-
та редејќи, за силниот Скен     -
дер беј јас се готвам да ви 
пеам, што малечка водејќи 
војска, тој од смели борци, 
испо те пал многубројни агар-
јански мирјади (османлиски 
вој ни ци) и верата Исусова 
пре све та ја честил!"


