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Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

ЕВОЛУЦИЈАТА  НА  АЛБАНИЗМОТ

КРАТКА ИСТОРИОГРАФИЈ    ДВОЈНА ЛУПА      

Во античко време, на под  -
рачјето на денешна Ал-
банија живееле Или ри-

те, индоевропски народ кој 
се појавил околу 1000 година 
пр.н.е. Главен град им бил 
Ска     дар во северозападна Ал-
банија. Римјаните го освоиле 
ова подрачје во 9-та година и 
територијата на Албанија би-
ла поделена меѓу т.н. римски 
провинции Македонија, Дал-
мација и Епирус. Во текот на 
по     големиот дел од средниот 
век владетел на Албанија бил 
Бизант. Албанците како Ал-
банци прв пат биле спом на-
ти во 1043 година. Во 1204 го-
дина Бизант воспоставила 
не  зависно албанско кне жев-
ство Епирус. Во 1478 година 
албанската држава била ос-
воена од Османлиското цар-
ство, но по отпорот на Ал-
банците водени од познатиот 
Скендер бег. Во Отоманската 
империја многу Албанци пре-
ш    ле на страната на исламот. 
Албанската исламска за ед ни-
ца била поделена меѓу Су ни-
тите и Бекташите. Во втората 
половина на XIX век почнало 
албанското нацио налис тич ко 
движење. Во 1878 година би-
ла направена Призренската 
лига, со цел да се создаде 
независна албанска држава. 
Во овој период била нап ра-

На балканските простори често пати се поја ву ва-
ле различни толкувања на историјата на на-
ро дите, нивното потекло, периодот на нив-
ното доселување на овие простори и сл. На-
родите секогаш имале и имаат противречни 
анализи околу тие прашања, кои често пати 
резултирале и со воени судири. Албанското 
прашање е едно од најекспонираните во ис-
ториографијата на балканските случувања. 

вена модерната алфабета на 
албанскиот јазик. Албанија се 
здобила со независност во 
1912 година. Во 1928 година 
Ахмед бег Зогу, син на во да-
чот на едно албанско племе, 
успеал да го натера Парла-
ментот да ја преобрази Ал ба-
нија во кралство, а тој да ста-
не крал. Кралот Зогу владеел 
со Албанија до 1939 година, 

носите меѓу Тирана и Пекинг 
и воспоставил политика на 
изо    лација на Албанија кон 
све тот. Ваквата стратегија го 
предизвикала пропаѓањето 
на албанското стопанство. 
Ен вер Хоџа умрел во 1985 
година. Реформите на ал бан-
ската држава почнале во 1991 
година по падот на кому низ-
 мот ширум светот. Демо крат-
скиот устав е воспоставен во 
1998 година. Сепак, ал бан-
ската демократија и натаму е 
најсиромашна во Европа. Ал-
банија со едното око гледа 
кон демократскиот Запад, а 
со другото кон Косово. Таму 
сè уште е присутна нетрпе-
ливоста меѓу Албанците и 
Србите. Стравот дека неза-
вис носта на Косово ќе значи 
и припојување на оваа об-
ласт кон Албанија сè уште е 
присутен кај поголемиот дел 

СЛОВЕНСКОТО 
НАСЕЛЕНИЕ ВО 
АЛБАНИЈА

Податоците за сло вен ско-
то население во Албанија се 
бројни и разновидни. Во ок-
томври 1880 година лон дон-
скиот весник "Тајмс" објавил 
текст под наслов: "Етно гра фи-
ја на северна Албанија и ал-
банско-црногорскиот спор". 
Во текстот пишува дека су ди-
рот меѓу Црногорците и т.н. 
Арбанаси (се мисли на слу чу-
вањата по Берлинскиот кон-
грес), е само обнова на ве-
ковната борба. Гегарија т.е. 
северна Албанија, пред ос-
манлиското влијание на тие 
простори, била под мирно 
владение на Србите од Зета. 
"Тајмс" пишува дека предци 
на Арбанасите се Илирите и 
тие го зазеле западниот дел 
од Балканскиот полуостров. 
Нивниот одличен војнички 
карактер сепак не можел да 
ја спаси земјата од ниту една 
освојувачка сила. Како воин-
ствен народ, ценет и како 
сојузник и како противник, 
не успеал да се одржи ниту 
против племињата пониски 
од себе. Натаму "Тајмс" пи-
шува: "Повеќето од север но-
албанските племиња се од 
словенско потекло и един-
ствено Миридите се потомци 

ИВАН КАСТРИОТ, ТАТКО НА ЃОРЃ КАСТРИОТ СКЕН ДЕР-
БЕГ СЕ ОЖЕНИЛ СО СРБИНКАТА ВОИСЛАВА, КОЈА ГО РО-
ДИ   ЛА СКЕНДЕРБЕГ. СО ТОА ТОЈ ГИ ПОКАЖАЛ СВОИТЕ ЗА-
ЛОЖБИ ДА ОДРЖУВА ТЕСНИ ВРСКИ СО ОКОЛНИТЕ СРП СКИ 
КНЕЗОВИ. СЛИЧНО ПОСТАПУВАЛЕ И ОСТАНАТИТЕ АРБА-
НАШКИ КНЕЗОВИ И ЗА ВРЕМЕ НА СКЕНДЕРБЕГ И ПО НЕ-
ГО. СКЕНДЕРБЕГ СЕКОГАШ КОГА ГИ НАПАЃАЛ ОСМАН ЛИИ-
ТЕ НАСТОЈУВАЛ ПРВО ДА ОБЕЗБЕДИ СОЈУЗНИЦИ МЕ ЃУ 
АРБАНАСИТЕ И МЕЃУ СРБИТЕ, ГИ ПОВИКУВАЛ НА СО-
ЈУЗНО СОБРАНИЕ, КОЕ ГО ОДРЖУВАЛ ВО МЕСТОТО ЉЕШ 
НА ДРИМ, НА ГРАНИЦАТА НА АРБАНИЈА. ТОА ГО ПРАВЕЛ 
СО ЦЕЛ НИКОЈ ДА НЕ МУ ЗАБЕЛЕЖИ ДЕКА Е ПРИСТРАСЕН. 
СО ТАКВАТА ПОЛИТИКА СКЕНДЕРБЕГ ОБЕЗБЕДУВАЛ ПО-
МОШ ОД НЕКОИ СРПСКИ КНЕЗОВИ КАКО, НА ПРИМЕР, СТЕ-
ВАН ЦРНОЈЕВИЌ СО СВОИТЕ СОРАБОТНИЦИ ЃОРЃЕ И ИВАН.

кога таа била освоена од фа-
шистичка Италија. По завршу-
вањето на Втората светска 
вој на, Албанија станала кому-
нистичка држава. Со неа вла-
деел Енвер Хоџа, кој го пре-
сликал југословенскиот кому-
низам, па потоа се свртел кон 
советскиот, за како крај но ре-
шение да го избере кинес ки-
от модел на комунизам. По ра-
ди кинеската изолација кон 
Западот, Хоџа ги прекинал од-

од меѓународната заедница. 
Сепак, многумина сметаат де-
ка тоа е против интересите 
на меѓународното опш тес-
тво, бидејќи тоа би можело 
да доведе до несогледливи 
последици по целиот регион. 
Тука најмногу се алудира на 
Босна и Херцеговина, каде 
што Србите во Република 
Срп ска би барале неза вис-
ност со можност за спо ју ва-
ње со Србија. 

НЕКОГАШ ТУКА ЖИВЕЕЛЕ ИЛИРИТЕ
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на чиста албанска лоза. Ха-
сите, Хотите, Клементите, Кас-
тратите, Грудите и Шкрељите 
по род се словенски пле ми-
ња, кои подлегнале на вли-
јанието и на притисокот на 
Османлиската империја, од-
носно католичката пропа ган-
да. Реката Дрим е граница на 
вистинските арбанашки пле-
миња". На нивното словенско 
потекло упатуваат и српските 
и арбанашките песни  и пре-
данија кои велат дека тие се 
луѓе кои бегале од Осман лии-
те и се населувале во опус-
тошените краеви на Илирија. 
Клементите водат потекло 
од некој далматински ускок, 
кој се оженил со Србинка и 
ги населил областите во се-
верна Албанија. Кога Осман-
лиите ги покориле овие ар-
банашки племиња, почнале 
да ги растураат и меѓусебно 
да ги раскаруваат, пот пла ту-
вајќи ги да водат војни меѓу 
себе, со истовремено вне су-
вање на исламот, односно ка-
толичката вера. Мно зин ство-
то население во областа Зе-
ма ја прифатило католичката 
вера, а пропагандата од стра-
на на австриската власт била 
насочена во насока насе ле-
нието да се откаже од срп-
скиот јазик и да го прифати 
арбанашкиот. Муслиман ско-
то население, навикнато на 
власт и оружје, е најво ин стве-
но. Тоа се противело на ши-
рењето на Црна Гора и да-
вањето на областите Плав и 
Гусиње, бидејќи тие имале 
7.000 муслимани и 4.000 пра-
вославни жители. Северно од 
областа Зема има вкупно 
10.000 муслимани и 8.500 
православни. 

ЈАЗИКОТ НА 
АРБАНАСИТЕ

Италијанскиот весник "Co-
rri   ere della Sera" пишува дека 
"арбанашкото прашање не 
може да се реши, ако се земе 
предвид само етничкиот еле-
мент. Првенствено треба да 
се има во вид политичката 
цел". Во таа смисла, итали-
јанскиот весник истакнува 
де ка Арбанасите не спаѓаат 
во оние народи кои можат, 

менти. Пренесувајќи го пи-
шувањето на италијанскиот 
весник "Corriere della Sera", од 
февруари 1913 година, еден 
црногорски весник ја неги-
рал цивилизациската способ-
ност на Арбанасите. Тие не 
знаеле да го организираат 
сво јот општествен живот, би-
дејќи се наоѓале на низок сте-
пен на култура и затоа што 
меѓусебно биле поделени вер-
ски и јазично. Основната по-
делба била на Геги и Тоски. 
Во едно црногорско пре да-

измешан, најмногу со грч ки-
от јазик, а потоа и со срп-
скиот, романскиот и тур ски-
от." Од 5.140 зборови со кои 
се служеле Арбанасите, само 
540 потекнувале од стариот 
илирски јазик, а остатокот од 
македонскиот, словенскиот, 
турскиот и грчкиот јазик. 

АСИМИЛАЦИЈА НА 
РЕЛИГИОЗНИТЕ 
СФАЌАЊА

Интересите на европските 
и на балканските земји околу 
Албанија се вкрстувале. Сло-
венското население било из-
ложено на асимилација, се 
од народувало и му се ме ну-
вала верата. Еден дел од срп-
ската заедница околу Скадар 
преминал во исламска ре ли-
гија, само за да ги зачува свои   -
те племенски права при фа-
ќајќи го "т.н. шќипетарски ја-
зик на местото на својот срп-
ски", додека друг дел од Ср-
бите под влијание на рим-
ската власт го прифатил ка то-
лицизмот. Во тој период, кон 
крајот на XIX век, Католичката 
црква настојувала да има нео-
граничена власт над своите 
на роди, вршејќи притисок и 
врз православното населе ние 
во Албанија. Таа се сме тала 
себе за универзална за сите 
народи, па ценела дека и по 
цена на притисок мора да би-
де присутна на тие прос тори. 
Во таа смисла, римската црк-
ва се сметала дека е ин тер на-
ционална, односно ан ти на цио -
нална, противник на народ-
ните интереси, народ ната сло-
бода, подготвена да сора бо-
тува само со пое дин ци кои 
имаат власт над на родот. 

во име на својата циви ли за-
ција, да го истакнат својот на-
ционалитет и да го наметнат 
истиот на територијата на ко-
ја живеат. Весникот додава 
де  ка не постои цивилизација 
кај Арбанасите. Тие се кон гло-
мерација на племиња, кои ги 
зачувале своите дистиктивни 
карактери во средна Ал ба ни-
ја. На северот и на југот од 
земјата се измешале со сло-
венските и со грчките еле-

ние било запишано: "Гегите, 
како и Србите носат тесен 
џамадан и исти гаќи и опин-
ци, а Тоските како Грците но-
сат фустан и чевли, често од 
црвена кожа". Јазикот на Ге-
гите и Тоските е различен, па 
дури и за меѓусебно разби-
рање е сосема неразбирлив. 
Современиот арбанашки ја-
зик претставува "потполно 
рас тројство во фонетичка 
смисла на зборот и многу е 

ОД КРАЛСКАТА И КОМУНИСТИЧКАТА ДРЖАВА 
ГО ПРИФАТИЛА КАТОЛИЦИЗМОТ


