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Сажетак
На про сто ри ма бив ше СФРЈ жи ве ла је број на му сли ман ска 

по пу ла ци ја. Ислам је бит но по ли тич ка ре ли ги ја где се ве ра и по ли-
ти ка не одва ја ју. Ислам је ути цао на кре и ра ње по ли тич ких иден ти-
те та код ове вер ске гру па ци је. Као ре зул тат, по ли тич ки иден ти тет 
му сли ма на срп ског је зи ка је фор ми ран на ба зи исла ма. За раз ли-
ку од то га, код Ал ба на ца се ство рио фор мал но ан ти ре ли ги о зни а 
са мим тим и ан ти и слам ки по ли тич ки про је кат. Прет по став ка за 
фор ми ра ње ан ти и слам ског по ли тич ког мо де ла је сте да је ал бан-
ска по пу ла ци ја ате и стич ка. Али би ло је друк чи је. Ал бан ци су би ли 
нај ре ли ги о зни ји му сли ма ни СФРЈ. Ја сно је, он да, да је фор мал но 
ате и стич ки по ли тич ки про је кат био ма ска за ислам ко ји до ла зи из 
по за ди не. Сто га је овај про блем ве ли ки иза зов за по ли ти ку и по ли-
ти ко ло ги ју ре ли ги је.
Кључ не ре чи: ислам, по ли тич ки иден ти тет, СФРЈ, по ли ти ко ло ги ја ре ли-

ги је
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Је дан од нај ва жни јих чи ни ла ца ко ји је ства рао по ли тич ке 
иден ти те те у Бив шој Ју го сла ви ји је сте ре ли гиј ски. Основ на раз ли-
ка из ме ђу на ро да Ср би је, БиХ и Хр ват ске је сте ре ли гиј ска. Да кле, 
ра ди се о по ли тич ким на ци ја ма ко је при па да ју јед ном ет нич ком 
на ро ду. Јер не по сто ји ет нич ки на род ко ји не ма свој је зик. А сва 
три на ро да о ко ји ма го во ри мо: Ср би, Хр ва ти и Бо шња ци, го во ре 
исти је зик. И пре ве о ма крат ког вре ме на би ли су при пад ни ци исте 
вер ске за јед ни це.

Као по себ но ва жан по да так на во ди мо да je у При је по љу по-
диг нут спо ме ник, ко ји пред ста вља мај ку Ру жи цу Пе јо вић ко ју гр-
ле ње на два си на, пра во сла вац Лу ка и му сли ман Али ја По ту рак.1) 
Спо ме ник је на пра вљен на осно ву фо то гра фи је из 1919. го ди не. 
Са мо се дам го ди на по сле пре стан ка осман ске вла да ви не над тим 
гра дом. Да нас по том ци Али је говoре да су Бо шња ци и да им је ма-
тер њи је зик бо сан ски, а по том ци Лу ке да су Ср би и да им је је зик 
срп ски.

Ми сли мо да ти при ме ри нај бо ље по ка зу ју ко ли ко је ре ли ги-
ја ути ца ла на фор ми ра ње на ци о нал ног, а са мим тим и по ли тич ког 
иден ти те та. Из ове чи ње ни це се ви ди да је ислам прак тич но је ди ни 
раз лог на осно ву ко га је ство ре на бо шњач ка на ци ја. Та чи ње ни ца 
се у бо љим ана ли за ма му сли ман ских ауто ра не не ги ра. На про тив, 
она се као та ква ис ти че.

Као по себ но ва жан при мер на во ди мо ци тат из јед ног ча со-
пи са ко ји штам па Ислам ска за јед ни ца Ко со ва (ИЗ К). „На ше бо-
шња штво ни у ком слу ча ју не зна чи не ги ра ње на шег ислам ског 
вје ро ва ња, на про тив, ислам је глав ни кон сти ту енс (те мељ) на ше 
на ци је, да ни смо по ста ли му сли ма ни не би смо би ли ни Му сли ма-
ни ни Бо шња ци“.2) У ње му пред став ни ци слу жбе ног исла ма за сту-
па ју те зу да му сли ма ни ко ји го во ре исти је зик као и Ср би тре ба да 
се на ци о нал но де кла ри шу као Бо шња ци. И то на Ко со ву и Ме то-
хи ји, где му сли ма ни, го вор ни ци тзв. бо сан ског је зи ка, ни ка да ни су 
има ли ве зу са Бо сном. Ка ко су они у вре ме ове про па ган де окле-
ва ли да то учи не, не ви де ћи сво ју ве зу ни са Бо сном ни са бо шња-
штвом, му сли ман ски те о ло зи им об ја шња ва ју да је то због исла ма. 
И  по твр ђу ју да без исла ма не би би ло ни бо шња штва.

Ве о ма је ва жно да се ов де на зив му сли ма ни ко ји се пре ма 
срп ском пра во пи су пи ше ма лим сло вом, обе ле жа ва по чет ним ве-

1) Бран ко Пе јо вић, Љу бав је из над ве ре, а бра ћа су за у век за јед но, По ли ти ка, Бе о град 
http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Sr bi ja/Lju bav-je-iz nad-ve re-a-bra ca-su-za u vek-za jed no.
sr.html (Ac ces sed 2.4.2015.).

2) Се лам, Ре ви ја за кул ту ру, на у ку и вје ру, При зрен, Ислам ска за јед ни ца Ко со ва, бр. 10, 
мај-ју ни 1997, стр. 7.
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ли ком сло вом. Да би на чи ни ли раз ли ку из ме ђу му сли ма на као вер-
ске при пад но сти и му сли ма на као на ци је по че ли су на ци ју да обе-
ле жа ва ју са ве ли ким по чет ним сло вом М.

Та ко ви ди мо да је овим ци та том ИЗК сво јим при пад ни ци ма, 
ко ји го во ре срп ски, хте ла да ука же на пут ко јим се због исла ма до-
шло до бо шњач ке на ци је.

За то са да ка да смо, чи ни нам се, до вољ но ар гу мен то ва но по-
ка за ли ка ко је ство рен по се бан вер ски му сли ман ски ко лек ти ви тет, 
ва ља по ка за ти ка ко је ислам ути цао да се тај ко лек ти ви тет пре тво-
ри и у по ли тич ки.

Ислам је бит но по ли тич ка ре ли ги ја. Да кле, и ве ра и др жа ва. 
Го во ре ћи о то ме, је дан од ис так ну ти јих са вре ме них му сли ман ских 
де лат ни ка на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, Џе ма лу дин Ла тић, 
про фе сор теф си ра (ту ма че ње Ку ра на) на Фа кул те ту ислам ских на-
у ка у Са ра је ву и са бо рац Али је Изет бе го ви ћа, ка же: „...ислам има 
три ам би ци је: про ми је ни ти по је дин ца у скла ду и са ци ље ви ма тев-
хи да, ислам ског мо но те и зма, фор ми ра ти му сли ман ско дру штво и, 
ка сни је др жа ву... Пре ма то ме по ли тич ка ди мен зи ја у исла му је ну-
жно и сна жно за сту пље на“.3)

Зна чи, са ма при ро да исла ма упу ћу је на то да ислам ска за јед-
ни ца мо ра да се офор ми као по ли тич ка за јед ни ца. У слу ча ју бо сан-
ских му сли ма на и свих оста лих му сли ма на ко ји са њи ма де ле исти 
је зик, да кле, му сли ма на из Ср би је и Ма ке до ни је, та је иде ја ре а ли-
зо ва на ства ра њем по ли тич ке пар ти је Али је Изет бе го ви ћа ко ја се 
зо ве „Стран ка де мо крат ске ак ци је“ (СДА). Та стран ка је до ми нант-
на стран ка ме ђу му сли ма ни ма у БиХ. И стал но, од уво ђе ња ви ше-
стра нач ја и при зна ња не за ви сно сти БиХ, она уче ству је у вла сти. 
СДА је свој по ли тич ки про грам кре и ра ла на осно ву по ли тич ког 
спи са Али је Изет бе го ви ћа „Ислам ска де кла ра ци ја“.

У том спи су сто ји: „Не ма ми ра ни ко ег зи стен ци је из ме ђу 
ислам ске ре ли ги је и не и слам ских дру штве них и по ли тич ких ин-
сти ту ци ја... По ла жу ћи пра во да сам уре ђу је свој сви јет, Ислам ја-
сно ис кљу чу је пра во и мо гућ ност дје ло ва ња би ло ко је странe иде-
о ло ги је на свом под руч ју. Не ма да кле ла ич ког прин ци па, а др жа ва 
тре ба да бу де из раз и да по др жа ва мо рал не кон цеп те ре ли ги је“.4)

Пред сед ник СДА ка же да је њeгов циљ ствaрaње др жа ве у 
ко јој не ће би ти се ку лар ног кон цеп та ор га ни за ци је вла сти. Исто-
вре ме но, Изет бе го вић по ру чу је сво јим след бе ни ци ма да циљ њи-

3) Џе ма лу да ин Ла тић, По ли тич ка ди мен зи ја исла ма, Та квим, 1417/18, 1997. Пред сјед ни-
штво удру же ња уле ме Ко со ва, При зрен, стр. 68-69.

4) Али ја Изет бе го вић, Ислам ска де кла ра ци ја, Са ра је во, Бо сна, 1990, стр. 22.
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хо ве бор бе је сте са мо стал на БиХ, али не за ви сна са мо од Ју го сла-
ви је. У бу дућ но сти би се та ква не за ви сна Бо сна мо ра ла ује ди ни ти 
са оста лим му сли ма ни ма. Изет бе го вић нам о то ме ка же: „Ислам 
са др жи прин цип ум ме та тј. Те жњу за ује ди ња ва њем свих Му сли-
ма на у је дин стве ну за јед ни цу – вјер ску, кул тур ну и по ли тич ку. 
Ислам ни је  на ци о нал ност, али је сте над на ци о нал ност ове за јед ни-
це“.5) Ка ко та за јед ни ца тре ба да из гле да не при ко сно ве ни во ђа СДА 
опи су је ова ко: „У јед ној  од те за за ислам ски по ре дак да на шњи це 
на ве ли смо да је функ ци ја ислам ског по рет ка те жња за оку пља њем 
свих Му сли ма на и му сли ман ских за јед ни ца у сви је ту. У да на шњим 
при ли ка ма ова те жња зна чи бор бу за ства ра њем ве ли ке ислам ске 
фе де ра ци је од Ма ро ка до Ин до не зи је, од троп ске Афри ке до цен-
трал не Ази је“.6)

Да кле, да је то са ве зна др жа ва. Из то га се ја сно ви ди да је 
иде ја о не за ви сној БиХ са мо ета па ка ује ди ње њу у ислам ску фе де-
рал ну др жа ву.

У бо сан ском слу ча ју по сто ји још јед на ва жна ком по нен та 
ко ја је ути ца ла на фор ми ра ње ислам ског иден ти те та по ред са мог 
ислам ског кон цеп та за јед ни це. Ту се ра ди о ве о ма раз ви је ном тур-
ко фил ском осе ћа њу ко је је код бо сан ских му сли ма на раз ви ја но од 
по чет ка исла ми за ци је. Прак тич но је ди ни му сли ма ни са ко ји ма су 
се хри шћан ски Бо сан ци и Хер це гов ци сре ли би ли су Осман ли је. 
Ка да је исла ми за ци ја кре ну ла би ло је то по сред ством осман ске 
вла сти и осман ске уле ме (све штен ства). Те му сли ма не су исла ми-
зо ва ни Бо сан ци и Хер це гов ци и не му сли ма ни у Бо сни и у дру гим 
зе мља ма бив ше Ју го сла ви је на зи ва ли Тур ци ма. Ко ли ко је би ло по-
и сто ве ћи ва ње исла ма са пој мом Тур чин и Тур ци, ви ди се из по да-
тка да су и му сли ма ни и не му сли ма ни про цес пре ла ска на ислам 
бо сан ског и хер це го вач ког ста нов ни штва по че ли на зи ва ти по тур-
ча ва њем. То по твр ђу ју и нај при зна ти ји бо сан ски му сли ман ски 
ин те лек ту ал ци. Та ко нпр.: „У вријемe осмaнске вла сти у на шим 
кра је ви ма оп ће ни то се по јам Тур чин иден ти фи ко вао са при пад ни-
ком исла ма, па су се та да и са ми бо сан ско хер це го вач ки Му сли ма ни 
на зи ва ли Тур ци ма...“.7)

Ка ко је ислам до шао пре ко Осман ли ја та ко се код тих исла-
ми зо ва них Сло ве на раз ви ла ве ли ка љу бав за Осман ли је. А кад се 
осман ска им пе ри ја по ву кла и ка да је ка сни је фор ми ра на Тур ска, та 

5) Исто, стр. 27.

6) Исто, стр. 46.

7) Атиф Пу ри ва тра, Му ста фа Има мо вић и Ру смир Мах мут ће ха јић, Му сли ма ни и бо шња-
штво, Би бли о те ка Кљу ча нин, Са ра је во, 1991, стр. 23.
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се љу бав пре не ла на мо дер ну Тур ску и Тур ке. Та ко да је код ових 
му сли ма на раз ви је но ве о ма ја ко фил тур ско осе ћа ње. Та је чи ње ни-
ца по себ но оја ча на по сле 1517. го ди не, ка да је сул тан Се лим пре-
у зео и ха лиф ско зва ње. Од та да су бо сан ски му сли ма ни осе ћа ли 
по себ ну оба ве зу да жи ве под вла шћу свог вер ског и по ли тич ког 
гoсподара – ха ли фа.

Ка ко су до жи ве ли по вла че ње осман ске вла сти нај бо ље по ка-
зу ју ре чи Ади ла Зул фи кар па ши ћа (1921-2008.), ис так ну тог бор ца 
за не за ви сну БиХ и јед ног од осни ва ча и пот пред сед ни ка СДА. Го-
во ре ћи на јед ној три би ни у Но вом Па за ру пред рас пад Ју го сла ви је, 
Зул фи кар па шић је ре као: „По зна то је да је на овим про сто ри ма до 
Бал кан ских ра то ва би ла Тур ска др жа ва... То је би ла на ша др жа ва. 
Др жа ва ко ја је ис пу ња ва ла на ше ин те ре се... Да кле ми смо сво ју 
еман ци па ци ју, свој про спе ри тет, сво ју бу дућ ност ве зи ва ли за ту 
тур ску др жа ву и на сто ја ли да је оја ча мо... Ка да се Тур ска им пе ри ја 
по ву кла... Ср би су у ду би ни ду ше оста ли на ши про тив ни ци, ру ши-
те љи на ше зе мље...“.8) 

На по ме ну те ре чи са лом се раз ле гао апла уз. Ка ко се то де си-
ло 80 го ди на по сле од ла ска осман ске вла сти из то га гра да, ја сно је 
да са вре ме не ге не ра ци је му сли ма на Тур ску до жи вља ва ју као сво ју 
из гу бље ну отаџ би ну. Чи ње ни ца да су да на шњи му сли ма ни из Но-
вог Па за ра ду бо ко све сни да ова Тур ска ни је осман ско цар ство и 
да је ова ко по др жа ва ју, ја сно по ка зу је да су они љу бав за осман ски 
сул та нат пре не ли на са да шњу ре пу бли ку Тур ску и да ти ме ис ти-
чу да њи хов са да шњи по ли тич ки иден ти тет ите ка ко под ра зу ме ва 
и тур ски по ли тич ки иден ти тет. По ме ну ти Зул фи кар па шић на во ди 
при мер сво га оца ко ји се бо рио про тив аустро у гар ске оку па ци је 
БиХ 1878. го ди не, па ка же: „Он се бо рио про тив Аустро у гар ске да 
са чу ва тур ску упра ву у Бо сни, а не да се од ње осло бо ди“.9)

За то је са свим ја сно за што је Исмет-па ша Ине ни, на след ник 
Ата тур ка (1884-1973.), јед ном из ја вио: „Не ма Тур ске без Бо сне“. 
Ко ли ко је то ва жна чи ње ни ца у бо сан ско-хер це го вач ком му сли-
ман ском иден ти те ту ви ди се пре све га кроз по ли ти ку ИЗ БиХ. У 
ГВИС-у (Гла сник вр хов ног ислам ског стар је шин ства) по сто ји ру-
бри ка „Из на ше про шло сти“. Сам на слов го во ри да се ра ди о ба-
шти ни или про шло сти бо сан ско-хер це го вач ких му сли ма на. Је дан 
од при ло га ко ји се  по ја вио у тој ру бри ци био је и опис па ши ног 
ко на ка ко ји се на ла зио на Ка ле мег дан ској твр ђа ви у да на шњем Бе-

8) Став, Но ви Сад, 21.2.1992, стр. 21.

9) Ми ло ван Ђи лас, На де жда Га ће, Бо шњак Адил Зул фи кар па шић, Бо шњач ки ин сти тут, 
Ци рих, На клад ни за вод Гло бус, 1994, стр. 37.
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о гра ду, глав ном гра ду Ср би је. Основ но пи та ње, ко је би се мо гло 
по ста ви ти, би ло би: ка кве ве зе има ко нак па ше, да кле сул та но вог 
гу вер не ра бе о град ског па ша лу ка, јед не са свим све тов не лич но сти, 
са му сли ма ни ма као вер ском гру пом, јер ГВИС је вер ски ча со пис.10)

Про тур ски осе ћај је, што је по себ но ва жно, ве о ма раз ви јен 
и код при пад ни ка мла де ге не ра ци је. Већ ду же вре ме на утак ми-
ца ма ко је игра ју еки пе из Ра шке обла сти на ви ја чи ма шу тур ским 
за ста ва ма, па чак и из ви ку ју сло га не: „Ово је Тур ска“. И те сло га не 
уз ви ку ју и на те ри то ри ји Ср би је где не ма му сли ма на, ка да игра ју 
у го сти ма. По себ но је ка рак те ри стич но да су то уз ви ки ва ли у Кру-
шев цу.11)

Као крун ски до каз ко ли ко се чи тав бо сан ско-хер це го вач ки 
му сли ман ски кор пус ве же за са вре ме ну Тур ску, да кле ла ич ку Тур-
ску где је ре ли ги ја одво је на од др жа ве, ви ди се из из ја ве Злат ка 
Ла гум џи је, пред сед ни ка Со ци јал де мо крат ске пар ти је БиХ. Чо ве ка 
ко ји је ле ви чар, ате и ста и не ве ру је у ислам. Са мим тим за ње га би 
ве за са Тур ском ко ја је за сно ва на на исла му тре ба ло да бу де не за-
ми сли ва. Али, ни је. И сам Ла гум џи ја је у јед ном ин тер вју из ја вио: 
„Тур ска је и наш дом“.12)

У том сми слу је по себ но ва жно и да је сва ка ве за са исла мом 
у про шло сти би ла ве за на за осман ски сул та нат, на ро чи то док је 
сул тан био и ха лиф. Да кле, бо сан ско-хер це го вач ки му сли ма ни во-
ле Тур ску, јер их је она спо ји ла са исла мом. У ме ри у ко јој је Тур ска 
ма ње ислам ска, у тој ме ри је ве за Бо сне са њом ма ња.

То је у сво јој Ислам ској де кла ра ци ји ре као Али ја Изет бе-
го вић. По гле дај мо са мо сле де ћи ци тат, па ће нам све би ти ја сно. 
„При мјер Тур ске и Ја па на... ове дви је зе мље пру жа ле су сли ку вр-
ло слич них... зе ма ља... За тим су сли је ди ле по зна те ре фор ме у обје 
зе мље. Да би на ста вио жи вје ти свој а не ту ђи жи вот, Ја пан је по ку-
шао ује ди ни ти тра ди ци је и про грес. За Тур ску су ње ни мо дер ни сти 
иза бра ли су про тан смјер. Да нас је Тур ска тре ће ра зред на зе мља, а 
Јaпан се по пео у сам врх свјет ских на ци ја“.13)

По ред бо сан ског исла ма, као из во ра по ли тич ког по рет ка, ве-
о ма је ва жан, а у мно го че му и ва жни ји, ал бан ски ислам. Основ но 

10) Исто, 2/1989. стр. 208.

11) Ди рек тор ли ге о ин ци ден ту у Кру шев цу: Си гур но не ће мо то ле ри са ти на си ље 
http://037ks.com/2014/04/di rek tor-li ge-o-in ci den tu-u-kru sev cu-si gur no-ne ce mo-to le ri sa ti-
na si lje. 

12) Ла гум џи ја:Тур ска је и наш дом, 29.10.2013. http://www.trt.net.tr/bo san ski//news/de tail/bo-
sna-i-her ce go vi na/101/la gum di ja-tur ska-je-i-na-dom/24298 (До ступ но 16.4.2015.).

13) Али ја Изет бе го вић. Исто, стр. 8.
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пи та ње, ко је би сва ки за ин те ре со ва ни чи та лац по ста вио, је сте: На 
осно ву че га за кљу чу је мо да је ал бан ски ислам као фак тор по ли-
тич ког об ли ко ва ња сво је па стве ва жни ји од бо сан ског? Од го вор на 
ово пи та ње има два де ла. Пр ви је тај ко ји се од но си на број по-
тен ци јал них след бе ни ка. Број бо сан ско-хер це го вач ких му сли ма на 
за јед но са му сли ма ни ма Ср би је и Цр не Го ре ко ји го во ре исти је зик 
као и Бо сан ци, пре ма про це на ма има oкo 1.800.000.14) За раз ли ку 
од то га, Ал ба на ца му сли ма на са мо на Ко со ву има око 1.700.000.15) 
Ка да то ме до да мо око 220.000 ма ке дон ских Ал ба на ца,16) ви ди мо да 
већ на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је има мо ви ше ал бан ских му-
сли ма на не го му сли ма на Сло ве на.

Али, за раз у ме ва ње укуп ног ал бан ског фак то ра ни је мо гу ће 
одво ји ти Ал бан це из бив ше Ју го сла ви је од Ал ба на ца из њи хо ве 
ма тич не зе мље Ал ба ни је. Да кле, у са мој бив шој Ју го сла ви ји Ал ба-
на ца му сли ма на је ви ше не го му сли ма на Бо са на ца и Хер це го ва ца. 
А ка да то ме до да мо и му сли ма не из са ме Ал ба ни је, ствар по ста је 
још зна чај ни ја. У Ал ба ни ји  жи ви још oкo 1.800.000 му сли ма на. На 
осно ву то га ви ди мо да је број му сли ма на Ал ба на ца око 3.700.000. 
Зна чи да су ви ше не го два пу та број ни ји од БиХ му сли ма на. Ако је 
из ја ва Исме та Ине ни ја да не ма Тур ске без Бо сне тач на, он да би још 
тач ни ја би ла тврд ња да не ма Тур ске без Ал ба на ца. Ко ли ки је зна чај 
Ал бан ца за Тур ску ви ди се из по да та ка да је у исто ри ји осман ског 
султанатa би ло не ко ли ко де се ти на ве ли ких ве зи ра Ал ба на ца. Ста-
вро Скен ди нам да је ту ин фор ма ци ју. „Ба рем је три де сет Ал ба на ца 
би ло на функ ци ји ве ли ког ве зи ра. Ве о ма ра но, осман ска др жа ва је 
сма тра ла да је за њу до бро да по ве ри упра вља ње Ал ба ни јом па ша-
ма и бе го ви ма Ал бан ци ма.“17) Њих је сва ка ко би ло ви ше не го што 
је би ло Бо са на ца и Хер це го ва ца.18)

Дру ги део од го во ра за што је ал бан ски ислам ва жни ји за про-
у ча ва ње ути ца ја ове ре ли ги је на фор ми ра ње по ли тич ког иден ти те-
та са др жан је у чи ње ни ци да је ислам мно го ви дљи ви ји код Ал бан-
ца не го код бо сан ско-хер це го вач ких му сли ма на.

14) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/bk.html (До ступ но 
17.4.2015.).

15) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/kv.html (До ступ но 
17.4.2015.).

16) https://www.cia.gov/li brary/pu bli ca ti ons/the-world-fac tbo ok/ge os/mk.html (До ступ но 
17.4.2015.).

17) Sken di Sta vro, The Al ba nian Na ti o nal Awa ke ning, Прин стон, Њу Џер зи, 1967. стр. 21.

18) О исла му као су шти ни ал бан ског се це си о ни зма об ја вљен је фељ тон у По ли ти ци још 
пре две де це ни је. По ли ти ка је има ла ти раж од ви ше сто ти на хи ља да при ме ра ка. Да кле, 
тај фељ тон су ви де ли сви. Али, ни шта ни је вре де ло, до да на да на шњег до ми ни ра те за о 
из ра зи то ан ти ре ли ги о зној Ве ли кој Ал ба ни ји. По гле да ти о то ме Ми ро љуб Јев тић, Ислам 
у иде о ло ги ји ал бан ског на ци о на ли зма, По ли ти ка, 30.12.1998-14.1.1989.
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Аутор ових ре до ва мо же за по че так до ка зи ва ња да на ве де 
сво је ис ку ство из ар ми је бив ше Ју го сла ви је ко ју су слу жи ли сви 
ње ни ста нов ни ци. Је ди ни це су би ле са ста вље не на ин тер на ци о-
нал ном прин ци пу. Да кле, у сва кој је ди ни ци мо ра ло је би ти и хри-
шћа на и му сли ма на. И ту се од мах ја сно ви де ла раз ли ка из ме ђу 
ал бан ских му сли ма на и му сли ма на БиХ. Ал бан ци су мно го ви ше 
не го Бо сан ци ин си сти ра ли да не је ду свињ ско ме со и да не пи ју 
ал ко хол. У ства ри, аутор ових ре до ва се не се ћа ни јед ног Бо сан ца 
ко ји је од би јао сви ње ти ну, док су Ал бан ци то од би ја ли у огром ном 
бро ју. Ту чи ње ни цу су по твр ђи ва ли сви, и му сли ма ни и не му сли-
ма ни. И са ми бо сан ски му сли ма ни су без ика квог за зо ра ис ти ца ли 
ве ћу при вр же ност Ал бан ца по што ва њу ислам ских про пи са.

Сва ис тра жи ва ња ре ли ги о зно сти у бив шој Ју го сла ви ји по-
ка зи ва ла су да је нај ве ћи про це нат љу ди ве за них за ве ру, био ме ђу 
ма ке дон ским Ал бан ци ма. Узми мо јед но ве о ма ста ро ис тра жи ва ње 
из 1972. го ди не. На мер но узи ма мо ово ис тра жи ва ње јер је оно  вр-
ше но у вре ме по себ не ре пре си је пре ма ре ли ги о зни ма. И са мо они 
ко ји су искре но ве ро ва ли има ли су сна ге да ка жу да су вер ни ци. 
При том ис тра жи ва њу у До њем По ло гу код Те то ва у Ма ке до ни-
ји ви де се сле де ћи ре зул та ти. Они ко ји но ми нал но при па да ју му-
сли ман ској ве ри су из ја ви ли да са мо 7,8% њих не ве ру је у бо га.19) 
Упр кос свим ко му ни стич ким за бра на ма, 73,3% је ре дов но вр ши ло 
вер ске об ре де.20)

Бо сан ски му сли ма ни при зна ју да су Ал бан ци ве ћи вер ни-
ци од њих. И то Ал бан ци, ко ји ма као при зна тој се ку лар ној на ци ји, 
ислам не тре ба за по ли тич ку про мо ци ју. Го во ре ћи о то ме, по ме ну ти 
Адил Зул фи кар па шић ова ко опи су је Ал бан це: „Они су на ша бра ћа 
у вје ри. Они су ве ли ки вјер ни ци. Они су та ко са чу ва ли струк ту ру 
по ро ди це, да је сте пра ва ислам ска по ро ди ца“.21) Или, ре ци мо, го-
во ре ћи ко је ви ше ре ли ги о зан, пред сед ник СДА за Ко со во Ну ман 
Ба лић ве ли: „Ми слим да Ко со во има не што ве ћу ислам ску сви јест 
(не го оста ле сре ди не) код сје де ња, по на ша ња, су нет“.22)

Ако је све та ко, би ло би ло гич но да се ви ди да је ислам мно-
го ви ше ути цао на по ли тич ки иден ти тет Ал ба на ца не го бо сан ских 
му сли ма на. Али, ни ка ко ни је та ко. Ско ро ни ко у све ту све до бли-

19) Сте фан Ко стов ски, Ре ли ги ја та кај сел ско то на се ле ние во Дол ни По лог, Ин сти тут за со-
ци о ло шки и по ли итчко-прав ни ис тра жу ва ња, Ско пје, 1972, стр. 81.

20) Исто.

21) Ara bia, The Isla mic World Re vi ew, Isla mic press Agency of fi ce, Crown ho u se, crow ne la ne 
East Bur nham. N. R Slo ugh Buck, En gland, br. 32.

22) Му сли ман ски глас, 12. ју ли 1991. Са ра је во.
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ских вре ме на о Ал бан ци ма ни је го во рио као о му сли ма ни ма, па 
чак ни са ми му сли ма ни их ни су узи ма ли као та кве. По ста вља се 
пи та ње за што је то та ко? Од го вор на то пи та ње опет има два де ла. 
Пр ви је у чи ње ни ци да је све до ско ро Ал ба ни јом вла дао ре жим 
Ен ве ра Хо џе, ко ји је др жав ним ак том за бра нио сва ку ре ли ги ју. По-
себ но је ва жно да су и Ал бан ци у бив шој Ју го сла ви ји гле да ју ћи у 
Ал ба ни ју као сво ју ма ти цу фор ми ра ли по ли тич ке по кре те ко ји су 
фор мал но би ли ор га ни зо ва ни и иде о ло шки устро је ни као ан ти и-
слам ска ал бан ска ко му ни стич ка пар ти ја. Али, то је би ло са мо по-
вр шно. Сва ко ко би озбиљ ни је за гре бао ко му ни стич ко оде ло на ле-
тео би од мах на ислам ско те ло. По себ но зна чај но је у то ме сми слу 
је све до че ње За пад ња ка Харт му та Ал бер та ко ји је био ве ли ки при-
ста ли ца ал бан ске фор ме ко му ни зма. Као та кав по се тио је Ал ба ни ју 
и Ал бан це у Ју го сла ви ји. У Ју го сла ви ји је био до че кан од учи те ља, 
да кле про свет ног рад ни ка и обра зо ва ног чо ве ка, нор мал но Ал бан-
ца са Ко со ва, ко ји је у при чи де ло вао као фа на тич ни ате и ста и бо-
рац про тив исла ма. Као до бар до ма ћин од вео га је сво јој ку ћи. И 
ту је Ал берт до жи вео не ве ро ват но из не на ђе ње. У ку ћи ан ти му сли-
ман ског ак ти ви сте, за те као је оно о че му нам је го ре го во рио Адил 
Зул фи кар па шић. По ро ди ца је би ла ап со лут но ислам ски устро је на. 
Град ња ку ће, гар де ро ба ко ју су уку ћа ни обла чи ли, хра на ко ју су је-
ли, на чин на ко ји су се ме ђу соб но оп хо ди ли, све је би ло ап со лут но 
ислам ско. Же не су би ле пот пу но одво је не. Харт мут Ал берт по себ-
но ис ти че да је за ње га, стран ца и ате и сту, би ло не мо гу ће да ко му-
ни ци ра са би ло ко јом од же на из те ал бан ске по ро ди це. Он је ви део 
да је то кла сич на му сли ман ска по ро ди ца. Ка ко је прет ход но до шао 
из Ал ба ни је где је си ту а ци ја би ла друк чи ја и где су све те ства ри 
би ле за бра ње не, дао је сле де ће об ја шње ње. По ње му, сва при вр же-
ност ко му ни зму ње го вог до ма ћи на, са ствар ним ко му ни змом не ма 
ни ка кве ве зе. Ње гов до ма ћин, за кљу чу је Харт мут Ал берт, се та ко 
по на ша са мо за то што во ли и сле ди Ал ба ни ју као ма ти цу. И као 
за кљу чак на во ди да све те марк си стич ко-ле њи ни стич ке пар ти је са 
Ко со ва и Ма ке до ни је са ко му ни змом не ма ју ве зе, већ су са мо пут 
до ује ди ње ња са Ал ба ни јом.23)

Дру ги део од го во ра на пи та ње: за што се за не ма рио ути цај 
исла ма на про фи ли ра ње ал бан ског по ли тич ког иден ти те та је са-
др жан у ал бан ској исто ри ји. За раз ли ку од су сед них на ро да, исла-
ми за ци ја је код Ал ба на ца за хва ти ла ве ли ки део на ро да. Ал бан ци 
су се ве за ли за сул та на, од но сно ха ли фа, и би ли су му из ра зи то 
вер ни. Из то га раз ло га ка да до ла зи до бу ђе ња на ци о на ли зма и на-

23) Stu di es on Ko so va, ed Ar shi Pi pa et Sa mi Re pis hti, Bo ul der east Euro pean mo no graphs, Co-
lum bia uni ver sity press, Њу јорк, 1984.
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ци о нал них по кре та: Гр ка, Бу га ра и Ср ба и ди за ња уста на ка про тив 
осман ске вла сти, не ма слич них де ша ва ња ме ђу Ал бан ци ма. Ка да 
је на Бер лин ском кон гре су би ла по кре ну та иде ја да се Ко со во, Ма-
ке до ни ја и Че ме ри ја до де ле Бу гар ској, Ср би ји и Грч кој, Ал бан ци 
су сла ли пе ти ци је кон гре су и за пад ним ди пло ма та ма тра же ћи да 
оста ну под вла шћу ха ли фа ко га су на зи ва ли сво јим оцем.

Као до каз на во ди мо пе ти ци ју ко ју су Ал бан ци Те то ва упу-
ти ли ам ба са до ру Фран цу ске у Ис тан бу лу „…ми сма тра мо не мо гу-
ћим да жи ви мо под не за ви сном или ауто ном ном ад ми ни стра ци јом 
ако то ни је осман ска вла да и не при хва та мо да бу де мо би ло чи ји 
по да ни ци осим ди рект ни по да ни ци сул та на“.24) Због све га то га не-
ма ал бан ских уста на ка за ства ра ње не за ви сне Ал ба ни је у од но су 
на осман ски ха ли фат. Сти ца јем окол но сти, по сле по ра за у Бал кан-
ским ра то ви ма, у ко ји ма су се Ал бан ци бо ри ли као вој ска сул та-
на, Ал ба ни ја по ста је не за ви сна. Али за то што мо ра, а не за то што 
то ал бан ски му сли ма ни же ле. О то ме Фран цуз Клод Фа рел пи ше: 
„Ал ба нац је са чу вао у од но су на цар ство и ха ли фа по што ва ње и 
дир љи ву не жност де те та... за мај ку и дом ко ји мо ра на пу сти ти... 
та Ал ба ни ја ко ја, по што не мо же опет да по ста не Тур ска, од би ја 
да бу де ита ли јан ска, од би ја да бу де грч ка и хо ће да по ста не ал бан-
ска“.25)

Не за ви сност су же ле ли са мо ал бан ски хри шћа ни. Осман ска 
др жа ва би ла је ислам ски ха ли фат и као та ква тре ти ра ла је сво је по-
да ни ке на осно ву вер ске при пад но сти. У та квој си ту а ци ји хри шћа-
ни су би ли дис кри ми ни са ни и због то га су хте ли да се осло бо де 
осман ске вла сти. Али, они ни су има ли фи зич ке мо гућ но сти за то, 
јер су огром ну ве ћи ну њи хо вих су на род ни ка чи ни ли му сли ма ни. 
Је ди ни на чин да се осло бо де осман ске вла сти био је да за сво ју 
иде ју при до би ју и му сли ма не Ал бан це. Угле да ју ћи се на Евро пу 
где се мо дер на на ци ја гра ди ла око је зич ког је дин ства, хри шћан ски 
ин те лек ту ал ци су по че ли да ши ре слич ну при чу. На осно ву то га 
по зи ва ли су ал бан ске му сли ма не да им се при дру же и да се та ко 
за јед нич ки осло бо де осман ске вла сти.

Али, ислам ски иден ти тет Ал ба на ца био је ве о ма јак. Та ко да 
су му сли ма ни од би ја ли да се при кљу че ал бан ским хри шћа ни ма у 
ак ци ја ма ко је је тре ба ло да оте ра ју осман ски сул та нат из Ал ба ни је. 
Ал бан ски на ци о на ли зам ко ји се за чео у пр вим де це ни ја ма 19. ве-
ка, не ко ли ко де се ти на го ди на ни је ус пео да при ву че ни јед ног му-

24) La Li gue Al ba na i se de Pri zren 1878-1881, Do cu ments 1, Aca de mie des Sci en ces da la RPS 
D’Al ba nie, In sti tur d’ Hi sto i re, Ti ra na, 1988, str. 21.

25) Du ka gjin Za deh Ba sri Bey, L’Al ba nie in de pen dent et l’ em pi re kha li fal ot to man, Па риз, 1920. 
стр. II и XI II.
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сли ма на. Као до каз да је то тач но на во ди мо по да так да се ни је дан 
ути цај ни му сли ман при пад ник ха не фит ског мез хе ба до ми нант ног 
у осман ском сул та на ту ни је при дру жио овом по кре ту. А ха не фи ти 
су огром на ве ћи на ал бан ских му сли ма на. Тек не ко ли ко де це ни ја 
ка сни је по кре ту ко ји го во ри о ал ба ни зму се при дру жу ју бра ћа Фра-
ше ри.26) Бра ћа Фра шер би ли су при пад ни ци дер ви шког ре да бек те-
ши ја. А за бек те ши је уле ма ха не фит ског мез хе ба, по не кад, сма тра 
се да су на пу сти ли ислам. Јер прак ти ку ју мно ге не и слам ске ства ри, 
као нпр. пи је ње ви на.

Као ре зул тат то га, ни је би ло ма сов ног по кре та Ал ба на ца све 
три ве ре за ства ра ње ал бан ске на ци о нал не др жа ве. Чак ни хри шћа-
ни чи ји су след бе ни ци ства ра ли ову иде о ло ги ју ни су би ли за то. 
Пра во слав ни су та да би ли за ује ди ње ње са Грч ком, а ри мо ка то ли-
ци би хте ли не ку сво ју ма лу ри мо ка то лич ку Ал ба ни ју.27)

Али, су о че ни са мо гућ но шћу да бу ду по де ље ни од су се да 
по сле Бал кан ских ра то ва, при хва та ју при чу о на ци о нал ној Ал ба-
ни ји у ко јој ре ли ги ја ни је ва жна већ се је дин ство ба зи ра на је зи ку. 
Та ко на ста је ал бан ски на ци о на ли стич ки дис курс. Зна чи, фор ми-
ра се при ча о се ку лар ном ал бан ском на ци о на ли зму. Он је из ме ђу 
два ра та не ре ли ги о зан али ни је про тив ре ли ги је. А по сле Дру гог 
свет ског ра та по ста је из ра зи то ан ти ре ли ги о зан, са мим тим и ан-
ти-ислам ски.

Тај на ци о на ли зам је по стао ан ти и слам ски и ан ти ре ли ги о зан 
уоп ште, јер су ко му ни стич ки вла сто др шци ви де ли да су ре ли гиј-
ски ути ца ји то ли ко ја ки да Ал бан ци има ју три по ли тич ка иден-
ти те та за сно ва на на ве ри. Да кле, по сто ји ислам ски, пра во слав ни, 
ри мо ка то лич ки па чак и бек те шиј ски по ли тич ки иден ти тет. Сва ки 
од ових иден ти те та је то ли ко јак да во ди це па њу фор мал но по сто-
је ће на ци је и са мо за то ре ли ги ја је уки ну та.

Али,  ре ли гиј ски по ли тич ки иден ти те ти су на ста ви ли да по-
сто је. Они ни су би ли ви дљи ви на по вр ши ни. Ме ђу тим, сва ко ко 
би ма ло за гре бао мо гао је од мах да их осе ти. Ка ко су му сли ма ни 
у сва ком де лу ал бан ског на ци о нал ног кор пу са би ли ве ћи на, да кле 
и у са мој Ал ба ни ји и у бив шој Ју го сла ви ји, ислам ски по ли тич ки 
иден ти тет се осе ћао и био ви дљив за сва ког ко је хтео да га ви ди. 
У Ју го сла ви ји и у оста лом не му сли ман ском све ту та је чи ње ни ца 
би ла не до вољ но ви дљи ва.

26) По гле да ти о то ме у Аrben Pu to, Ste fa naq Pol lo, Hi sto i re d’ Al ba nie d’ ori gi nes a nos jo urs, 
Ro an ne, 1974.

27) Ko ka Vi ron, L’ide o lo gie re ac ti o na i re du cler ge dans l’ an nes 30 du 20 sci ec le, Stu dia Al ba ni-
ca, br. 1/1969. Ti ra na.
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Ислам ски по ли тич ки иден ти тет се ис по ља вао на Ко со ву кроз 
две фор ме. Пр ва је би ла по ли ти ка вла да ју ће ко му ни стич ке пар ти-
је, а дру га је би ла ви дљи ва кроз де ло ва ње се це си о ни стич ких по-
ли тич ких по кре та Ал ба на ца. Ислам ски по ли тич ки иден ти тет код 
вла да ју ће ко му ни стич ке ал бан ске вр ху шке се осе ћао та ко што је 
вла да ју ћа ко му ни стич ка пар ти ја, зва нич но ате и стич ка, ко ри сти ла 
ислам за ши ре ње ал бан ске иде је. Та ко је уз до зво лу ко му ни стич-
ких вла сти, нор мал но кон тро ли са ној, Ислам ској вер ској за јед ни ци 
ве о ма ла ко до де љи ва но пра во да гра ди вер ске објек те и да та ко ши-
ри ислам ски ка рак тер сре ди не. Јер су џа ми је од сва ког до жи вља-
ва не као ал бан ска кул ту ра, чак и ка да су фор мал но би ли ате и сти. 
Или, на при мер, де ша ва ло се да ло кал ни ко му ни стич ки функ ци-
о не ри исто вре ме но бу ду и функ ци о не ри ло кал не ислам ске за јед-
ни це, ка кав је слу чај у се лу Бо зов це, оп шти на Те то во.28) За та кве 
ства ри би, ре ци мо у Бе о гра ду, ко му ни сти од мах би ли ис те ра ни из 
пар ти је. А ме ђу Ал бан ци ма се то то ле ри са ло. Исто вре ме но, ал бан-
ске се це си о ни стич ке по ли тич ке пар ти је ко је су фор мал но сле ди ле 
ате и стич ку иде о ло ги ју, ужи ва ле су по др шку ислам ске за јед ни це. 
Ови ко му ни сти ни ка да ни су као у Ал ба ни ји на па да ли ислам. Ме ђу 
осу ђе ним при пад ни ци ма тих се це си о ни стич ких ор га ни за ци ја су се 
по ја вљи ва ли и ак тив ни вер ски слу жбе ни ци. Што је би ло из не на ђе-
ње за оне ко ји су фор мал но до жи вља ва ли те по кре те као ан ти ре ли-
ги о зне због сли ке ко ја је до ла зи ла из Ал ба ни је.

Све се про ме ни ло са ру ше њем ко му ни зма у Ал ба ни ји и рас-
па дом Ју го сла ви је. По ли тич ки по крет ко ји је пре у зео вођ ство Ал-
ба на ца, ДСК (Де мо крат ски са вез Ко со ва), је од мах по свом фор ми-
ра њу про ме нио иде о ло ги ју и го вор. По ста ли су ли бе рал ни по крет 
ко ји је ис та као ве ли ки зна чај вер ских пра ва. ДСК се од по чет ка 
осло нио на ИЗ (Ислам ска за јед ни ца) Ко со ва. ДСК је као глав ни 
циљ по ста ви ла – от це пље ње Ко со ва од Ср би је. Због то га су му срп-
ске вла сти оме та ле рад. Та да је по гла вар ИЗ Ре џеп Бо ја дао ДСК-у 
про сто ри је ме дре се за одр жа ва ње кон гре са.29) Муф ти ја Ре џеп Бо ја 
је сво вре ме се део у пр вом ре ду на цен трал ном ме сту из ме ђу кон-
гре сних де ле га та. Ре џеп Бо ја је са да ам ба са дор Ко со ва у Са у диј ској 
Ара би ји.30) Ко ли ко је ДСК до жи вље на као по ли тич ки по крет ко ји 
свој иден ти тет ба зи ра на исла му и осман ској про шло сти, ви де ло 
се из по да тка да је 90% ко сов ских Ту ра ка из ра зи ло же љу да жи ви у 
не за ви сној ре пу бли ци Ко со во.31) По себ но ва жан по да так ко ји по ка-

28) Ни чу ди вље џа ми је, По ли ти ка Екс прес, Бе о град, 21.2.1987, стр. 7.

29) Ве чер ње Но во сти, Бе о град, 6.5.1991, стр. 5.

30) http://www.mfa-ks.net/?pa ge=3,49 (До ступ но 18.4.2015.).

31) Бор ба, Бе о град, 25 и 26.7.1992, стр. 4.
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зу је ко ли ко је ислам ује ди њу ју ћи чи ни лац у ства ра њу по ли тич ког 
иден ти те та му сли ма на би ли су пр ви ви ше стра нач ки из бо ри у Ре-
пу бли ци Ср би ји 1990. го ди не. Та да се за пред сед ни ка Ср би је кан-
ди до вао је дан од нај и стак ну ти јих по ли ти ча ра срп ских му сли ма на, 
Су леј ман Угља нин. Ал бан ски би ра чи из оп шти не Бу ја но вац ко ји 
ни су има ли сво га кан ди да та, да ли су Угља ни ну 5.598 гла со ва.32)

Све то је кул ми ни ра ло по сле 1999. го ди не ка да су НА ТО тру-
пе про те ра ле срп ску власт са Ко со ва. Као ре зул тат, про гла ше на је 
ко сов ска не за ви сност. Са при зна њем не за ви сно сти Ко со ва, ислам 
је још ви ше по ка зао да је он основ по ли тич ког иден ти те та. Рат ко ји 
је на Ко со ву бе снео 1999. го ди не до нео је јед ну но ву ре ал ност. У 
бор би ко сов ских Ал ба на ца за оса мо ста љи ва ње од Ср би је ак тив но 
уче шће узе ле су и мно ге ислам ске зе мље. Број не ре зо лу ци је Ор га-
ни за ци је ислам ске са рад ње (ОИС) су до не те у то ме сми слу. Ова ор-
га ни за ци ја је пи та ње ко сов ске не за ви сно сти ста ви ла у сво ју аген ду 
и ве о ма се ин тен зив но бо ри ла за њу, а са да се бо ри за учвр шћи ва-
ње исла ма као осно ва по ли тич ког идeнтит ета Ко со ва.33)

Ал ба ни ја је већ по ста ла чла ни ца ОИС и ти ме по твр ди ла да 
је ислам ска зе мља упр кос се ку лар ном об ли ку по ли тич ког уре ђе-
ња.34) Ко со во, због по ли ти ке пре ма За па ду, ни је члан и не ма ни 
ста тус по сма тра ча. Али, ње го ви ви со ки пред став ни ци при су ству ју 
са стан ци ма ОИС. Та ко је нпр. Бу јар Бу ко ши, пред сед ник та да не-
при зна те ко сов ске вла де, 1994. го ди не при су ство вао ми ни стар ском 
са стан ку ОИС у Ка за блан ки.35)

Оно што је ве о ма ва жно за раз у ме ва ње ути ца ја исла ма на по-
ли тич ки иден ти тет ко сов ских Ал ба на ца је сте чи ње ни ца ко ја се ви-
ди и у Бо сни. На ста ри ислам ски по ли тич ки иден ти тет, ко ји је био 
до ми нан тан ме ђу Ал бан ци ма до кра ја Дру гог свет ског ра та, ско ро 
ис кљу чив ути цај има ла је Тур ска. Би ти му сли ман на Ко со ву је до 
та да прак тич но зна чи ло би ти ба рем по тен ци јал ни Тур чин. Да кле, 
Тур ска је би ла ре зер вна до мо ви на. Ни је то би ла Ал ба ни ја, што је 
по се бан ку ри о зи тет. Ви де ло се то на ро чи то из ме ђу два свет ска ра-
та. Ма да је та да по сто ја ла не за ви сна Ал ба ни ја и ма да је у њој прак-
ти ко ва ње исла ма би ло са свим ле ги тим но и нор мал но, Ал бан ци са 
Ко со ва су ви ше во ле ли Тур ску не го Ал ба ни ју. По себ но је зна чај но 
да је та да Тур ска због ке ма ли стич ких ре фор ми из гу би ла онај зна-
чај ко ји је има ла док је на ње ном че лу био ха лиф. Ал бан ски отац, 
ка ко су га зва ли.

32) Ве чер ње Но во сти, Бе о град, 12.12.1990, стр. 4.

33) Bul le tin d’ In for ma tion IR CI CA, Is tan bul. No. 55, 2001, pp. 5.

34) http://www.oic-oci.org/oicv2/sta tes (До ступ но 18.4.2015.).

35) Днев ник, Но ви Сад, 18.12.1994, стр. 3
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Упр кос то ме, Ал бан ци, ко ји су се исе ља ва ли из кра ље ви не 
Ју го сла ви је, су у огром ном бро ју би ра ли Тур ску а не Ал ба ни ју. 
Вр ло је за ни мљи во да по сле Дру гог свет ског ра та, ка да се уво ди 
шко ло ва ње на на ци о нал ним је зи ци ма, ро ди те љи де це из му сли-
ман ских се ла у Ма ке до ни ји тра же да им се по ша ље учи тељ ко ји 
ће их обра зо ва ти на тур ском. А, кад учи тељ Тур чин до ђе, би вао је 
из не на ђен ви дев ши да ње го ви уче ни ци не зна ју ни реч тур ског и да 
су у ства ри Ал бан ци.36)

Све се то по че ло ме ња ти по сле Дру гог свет ског ра та. Та да 
се та лен то ва ни ји свр ше ни ци сред њих ислам ских вер ских шко ла 
по чи њу упу ћи ва ти, каo и Босaнци, на да ље шко ло ва ње у арап ске 
зе мље. Из ме ђу оста лог, до ско ра шњи по гла вар ИЗ Ко со ва Ре џеп Бо-
ја је као де чак оти шао у Са у диј ску Ара би ју и та мо је за вр шио све 
шко ле од сред ње до док то ра та.37) До бри по зна ва о ци ње го ве би о гра-
фи је ка жу да се то ли ко са у ди зо вао, да је ско ро за бо ра вио ма тер њи 
ал бан ски је зик.

Са по врат ком ових хо џа из Ара би је, Ис тан бул и Тур ска по-
ста ју мно го ма ње ин те ре сант ни. Та ко по чи ње да ја ча арап ски ути-
цај ме ђу хо џа ма а са мим тим ме ђу му сли ма ни ма. То ја ча ње иде на 
ште ту Тур ске ко ја се ви ше не до жи вља ва као не кад. Са ра том ко ји 
је из био 1999. го ди не, ме ђу ко сов ске Ал бан це и Ал бан це по чи њу 
све ви ше да се ши ре ва ха би ти.

Ка кве то ди мен зи је има нај бо ље се ви ди уз тек ста ал бан ског 
ислам ског ко мен та то ра Зе ке ри је Идри зи ја. Он ка же: „Ду го сам 
окле вао да до так нем фе но мен на шег ал бан ског ва ха би зма и ва ха-
би та (ако се они уоп ште мо гу на зва ти Ал бан ци ма) ко ји су у по след-
њих два де сет го ди на пу сти ли ко ре не у илир ско-ал бан ским дар дан-
ским зе мља ма. Окле вао сам јер сам ми слио да Ва шинг тон и Буш 
во де ра чу на о том про бле му... Али фе но мен ва ха би зма је за до био 
алар ми ра ју ће раз ме ре у свим ал бан ским зе мља ма и у ал бан ској ди-
ја спо ри на За па ду. Ви дљи ви су сву да са њи хо вим екс цен трич ним 
ду гим бра да ма, азиј ском гар де ро бом и вул гар ним реч ни ком.“38)

За сам крај тек ста мо же се за кљу чи ти да ислам при мар но 
ути че на по ли тич ки иден ти тет и бо сан ских и ал бан ских му сли ма-
на. Али, да фор ма у ко јој ће се тај иден ти тет ис по љи ти за ви си од 
то га ко ја ће од две ју тен ден ци ја ко је се са да бо ре за ути цај пре о вла-

36) Све ске, Са ра је во, бр. 15/1986.

37) http://www.am ba sa da-ks.net/sa/?pa ge=2,20 (До ступ но 18.4.2015.).

38) Ze ke ria Idri zi, Dan ger! ‘Wah ha bis’ on the march in the Al ba nian lands, Ko ha Di to re, 
15.12.2005. http://www.isla mic plu ra lism.org/896/dan ger-wah ha bis-on-the-march-in-the-al-
ba nian-lands (До ступ но 18.4.2015.).
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да ти. Ва ха бит ска или ха не фит ска, за хва љу ју ћи ко јој су и Ал бан ци 
и БиХ му сли ма ни по ста ли след бе ни ци исла ма.
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Mi ro ljub Jev tic

ISLAM AS A FAC TOR  
OF PO LI TI CAL IDEN TI TI ES  
IN FOR MER YUGO SLA VIA

Re su me
Dow nfall of Yugo sla via is ca u sed by many dif fe rent fac tors and 

re li gi o us di ver sity wit hin the sta te was su rely one of them. Three do-
mi nant re li gi o us de no mi na ti ons – Ort ho doxy, Ro man Cat ho li cism and 
Islam – had its own po li ti cal con cep ti ons. Due to the dif fe ren ces bet-
we en the se po li ti cal con cep ti ons, the idea of Yugo sla vian sta te was dif-
fi cult to ma in tain. This sta te sho uld ne ver ha ve been cre a ted in the first 
pla ce. Ser bian po li ti cal eli te ma de a mi sta ke by sup por ting this idea. 
Yugo sla via was cre a ted by the po li ti cal will of Ser bian in tel lec tual eli-
te, who did not re a li ze the im por tan ce of re li gion for cre a ting a sta te 
iden tity. They sup por ted the idea of the sta te which is ba sed in the sa me 
et hni cal ba se of the pe o ple and the sa me lan gu a ge by com ple tely dis-
re gar ding the im por tan ce of re li gi o us iden ti ti es. Hi sto ri cal ex pe ri en ce 
sho wed that this was a big mi sta ke. Po li to logy of re li gion, as one of the 
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youn gest po li ti cal sci en ces di sci pli nes, the re fo re re pre sents a key for 
un der stan ding and ex pla i ning of the se mi sta kes.

One of the three men ti o ned iden ti ti es in Yugo sla via, af ter its cre-
a tion in 1918, was Isla mic one. Af ter the vic tory in the WWI, King dom 
of Ser bia span ned its ter ri tory by cre a tion of King dom of Yugo sla via. 
Even tho ugh Bo snian Mu slims, Cro ats and Slo ve ni ans we re parts of de-
fe a ted Austro-Hun ga rian Em pi re, Ser bia did not pu nish them, but rat her 
it de ci ded to chan ge the na me of the sta te and na me it Yugo sla via with 
a ho pe that they will in te gra ted.

Ser bian in tel lec tu als and go vern ment ho ped that Mu slims will 
for get the ir re li gi o us iden tity and Islam, in te gra ting them in the sta te 
with ot her pe o ple ba sed in the sa me lan gu a ge. They ma de a hu ge mi-
sta ke not re a li zing that by con ver ting to Islam, pe o ple al so ac cep ted 
Isla mic po li ti cal vi ews. One of the most im por tant po li ti cal go als for 
Mu slims is the need to li ve in a sta te which is ba sed on Isla mic prin ci-
ples, such was Ot to man Em pi re. They li ked that sta te and con si de red 
it as the ir own. For them, Ot to man Em pi re was ca lip ha te and sul tan/
ca liph was the one who had the le gi ti ma te po wer to ru le. Mu slims did 
not want Yugo sla via. They wan ted to stay a part of Ot to man ca lip ha te.

Ho we ver, this idea be ca me im pos si ble when the ca lip ha te was 
di smis sed. But Mu slims kept that idea, ho ping that so me day ca lip ha te 
will co me to po wer again. This can be seen from the Con sti tu tion of the 
Isla mic Com mu nity of King dom of Yugo sla via which sta tes that, if the 
ca lip ha te is go ing to be re e sta blis hed, men shu ra to the ir re is-ul-ula ma 
shall be is sued by the ca liph him self. Fa ced with the im pos si bi lity to 
li ve in a sta te with Turks and ot her Mu slims, they tried to pre ser ve the ir 
iden tity and to re bu ild and strengthen Isla mic po li ti cal ide als. Su rely, 
Isla mic sta te is one of the most im por tant one.

It is im por tant to men tion that the re is a dif fe ren ce bet we en Bo-
snian and Al ba nian Mu slims. This dif fe ren ce is ba sed in a fact that idea 
of Isla mic sta te is not the sa me in the se two gro ups. It was lo gi cal to 
pre su me that the idea of Isla mic sta te is mo re de ve lo ped in the area 
whe re the re li gi o us iden tity was stron ger. All analyses sho wed that Al-
ba nian Mu slims we re mo re de di ca ted to Islam than the Bo snian one. 
Due to that, it was ex pec ted that idea of Isla mic sta te sho uld be stron ger 
wit hin Al ba nian Mu slims. Ho we ver, it was qu i te dif fe rent. Idea of Isla-
mic sta te was mo re de ve lo ped wit hin Bo snian Mu slims. Re a son why 
is rat her sim ple – Bo snian Mu slims had only one fac tor which ma ke 
them dif fe rent from Ort ho dox and Ro me Cat ho lics. This is Islam and 
ot to man past. They ha ve the sa me lan gu a ge and even tho ugh they li ved 
in mi xed en vi ron ment, it did not in flu en ce the di sap pe a ring of Islam. 
Ac cor ding to this, when they wan ted to de ve lop spe ci fic li fe, they ha ve 
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only this ba sed on the com mon hi story with to day’s Tur key. And that 
com mon hi story is ca lip ha te, and Isla mic sta te. That is why all po li ti cal 
mo ve ments fo un ded wit hin Bo snian Mu slims had the idea of re e sta blis-
hment of the Isla mic sta te. De spi te the fact that this idea was a we ak 
one, it was still the only one. The re fo re, the only pos si ble re a son for Bo-
snian Mu slims to le a ve Yugo sla via was ba sed in the ir Isla mic iden tity.

Al ba ni ans tell a dif fe rent story. Firstly, they spe ak dif fe rent lan-
gu a ge. Se condly, one third of Al ba ni ans  in Al ba nia are Chri sti ans and 
they did not li ke Ot to man ru le and con si de red it as un fri endly. They 
wan ted to free them sel ves. On the ot her hand, Al ba nian Mu slims li ked 
Ot to man ru le. It is a hi sto ri cal fact that aro und 30 Grand Vi zi ers we re 
Al ba ni ans. Af ter the fall of Ot to man Em pi re, Chri sti ans from Al ba nia 
de ve lo ped an idea of se cu lar Al ba nian na tion ba sed in the sa me lan-
gu a ge. The ir in ten tion was to cut off the con nec ti ons bet we en Al ba-
nian Mu slims and Turks. Ho we ver, they fa i led till 1918. A.D. Af ter the 
WWI, an idea of a se cu lar Al ba nia ca me to the first pla ce. But we sho-
uld ha ve in mind that Mu slim Al ba ni ans con si de red this idea as ba sed 
in Islam and Ot to man past too. Even tho ugh they used a se cu lar na tion 
in the ir di sco ur se, they we re thin king on the Isla mic prin ci ples and ide-
als. If we ta ke a lo ok in the lan gu a ge, we can see this is true. Al ba nian 
is qu i te dif fe rent than Tur kish, but many Al ba ni ans dec la red Tur kish as 
the ir na ti ve lan gu a ge in the cen su ses, and de ci ded to study Tur kish in-
stead of Al ba nian in the scho ols. Furt her mo re, many Al ba ni ans mo ved 
to Tur key.

All sta ted abo ve led to a po wer ful po li ti cal mo ve ments which 
cul mi na ted with the in de pen den ce of Bo snia and Ko so vo, fe de ra li za-
tion of Ma ce do nia and idea of ma king a mo ve ment in Ras ka re gion in 
so uth Ser bia which wo uld gain in de pen den ce from Ser bia and uni te 
with Bo snia.
Key words: for mer Yugo sla via, Islam, po li tics, isla mi za tion, po li to logy of re-

li gion
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