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Сва ки по ли тич ки про блем, исто као и сва ка бо лест, 
мо гу се ре ши ти или из ле чи ти са мо ако је пра вил но од ре ђен 
узрок бо ле сти, од но сно ди јаг но за. Ка ко је ал бан ски се це си о-
ни зам на КиМ глав ни узрок угро жа ва ња срп ске кул тур не ба-
шти не на том про сто ру, ја сно је да се она мо же за шти ти, са мо 
ако се се це си о ни стич ки про цес спре чи. Да би се тај по крет 
спре чио по треб но је раз у ме ти ње го ве узро ке, јер тек ка да се 
схва те узро ци про бле ма мо гу се при ме ни ти успе шне ме ре за 
ре ша ва ње про бле ма. Исто као што се у ме ди ци ни пр во мо-
ра од ре ди ти тач на ди јаг но за да би се по сле пре пи са ли пра ви 
ле ко ви. 

Са те тач ке гле ди шта ви ди се да це ло куп на срп ска на-
у ка, пу бли ци сти ка и по ли ти ка, ско ро без из у зет ка, о ал бан-
ском се це си о ни зму го во ре сле де ће. Го во ре да се та мо ра ди о 
из ра зи то се ку лар ном и ан ти ре ли ги о зном на ци о на ли стич ком 
по кре ту ко ји те жи да ујед ни све Ал бан це у јед ну др жа ву. Ре-
зул тат та кве по ли ти ке би се по ло ги ци ства ри за вр шио на 
гра ни ца ма та ко зва не Ве ли ке Ал ба ни је и са мим тим би пре-
стао ал бан ски се це си о ни стич ки по крет и не при ја тељ ске ак-
тив но сти ко је он спро во ди. Ге о граф ска гра ни ца та кве Ве ли ке 
Ал ба ни је се за вр ша ва не где из ме ђу Ни ша и Про ку пља на се-
ве ру и не где ис точ но од Ле сков ца, ко ји по ста је део те др жа ве. 
Или у још оп ти ми стич ки јем ви ђе њу ал бан ског на ци о нал ног 
по кре та то се ипак за вр ша ва не где из ме ђу Ни ша и Алек син-
ца, а да ље на се вер не иде.1 То зна чи да би  оста так Ср би је 
по сле то га био оста вљен на ми ру. 

Исто вре ме но то би зна чи ло, да ако је у пи та њу на ци о на-
ли стич ки из ра зи то ан ти ре ли ги о зни по крет, ка ко нам го во ре 
на ши струч ња ци за ал бан ско пи та ње, да би тај по крет тре ба-
ло да бу де про тив уни шта ва ња срп ских цр ка ва и ма на сти ра 
на КиМ. За то што су они из ра зи ти при ме ри сред ње ве ков не 
цр кве не умет но сти, а ка ко у др жа ви Ал ба ни ји жи ви и 20% 
прaвославних Ал бан ца, он да би те цр кве као спо ме ни ци пра-
во слав не кул ту ре мо гли да бу ду узе ти као ал бан ски, исто као 
што се џа ми је ко је су гра ди ле Осман ли је узи ма ју као при-
мер ци ал бан ске ислам ске умет но сти. 

1 http://se arch.yahoo.com/se arch;_ylt=Avaay9k5k.TxXvv.wVa fE dubvZx4?fr=yfp-t-
900-s&tog gle=1&cop=mss&ei=UTF-8&p=gre at%20al ba nia%20map (До ступ но 
1.8.2013)
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Ме ђу тим, сва ки ми нут ви ди мо да ни је та ко. Ма да Ал-
бан ци, ка да го во ре о Де ча ни ма, Гра ча ни ци,2 итд. ис ти чу ка ко 
су то би ле цр кве ко је су њи хо ви пре ци гра ди ли, а Ср би са мо 
пре у ре ди ли, сва ког да на на па да ју и уни шта ва ју те објек те на 
ко је се по зи ва ју као сво је. У исто вре ме ни ка да ни су на па ли 
ни ти уни шти ли ни јед ну џа ми ју. Ни су то ура ди ли ни у вре-
ме нај де бљег фор мал ног ате и зма у СФРЈ, ка да су се све њи-
хо ве пар ти је на зи ва ле марк си стич ко- ле њи ни стич ким. Ка да 
су се пред ста вља ли као про ду же на ру ка ко му ни стич ке пар-
ти је Ал ба ни је ко ја је про го ни ла ре ли ги ју. На про тив, сво то 
вре ме пред ста вља ју се као ко му ни сти ко ји осу ђу ју ре ли ги је, 
жи ве ли су као му сли ма ни. Хра ни ли се као му сли ма ни, об ре-
зи ва ли се и са хра њи ва ли по вер ским об ре ди ма. О то ме нам 
је ин те ре сан тан за пис оста вио За пад њак Харт мут Ал берт, 
ко ји је по се тив ши Ко смет за вре ме по сто ја ња ко му ни стич ке 
Ал ба ни је, као сим па ти зер то га по ли тич ког про јек та опи сао 
ка ко ње гов до ма ћин, ко ји се пред ста вљао као след бе ник Ен-
ве ра Хо џе у сво јој ку ћи жи ви по ислам ским оби ча ји ма. Као 
за кљу чак за што је то та ко он ка же да је то ре зул тат љу ба ви за 
Ал ба ни ју, али да ислам уре ђу је уну тра шње од но се, без об зи-
ра на при чу о ате и зму.3 

Да кле при ча мо же да бу де упра во су прот на. Јер ако је 
тач но ово што ка же Харт мут Ал берт, ако се ра ди о исла му 
он да то са свим ме ња ствар. Јер ако је у пи та њу ислам ски про-
блем то он да зна чи да не ма иде је Ве ли ке Ал ба ни је. Од но сно 
да је Ве ли ка Ал ба ни ја са мо ета па у оства ри ва њу ислам ских 
ци ље ва. А ислам ски ци ље ви су пла не тар ни. За њих је сва ка 
по је ди нач на др жа ва не ва жна. А са мим тим и Ве ли ка Ал ба-
ни ја, ко ја је са мо ета па ка осва ја њу све та. У  на шем слу ча-
ју, то зна чи да да ва њем Ни ша Ал бан ци ма ни шта не би смо 
спре чи ли. Јер ће они ода тле кре ну ти на Бе о град, да би са 
оста лим му сли ма ни ма до пр ли до Бе ча, Бер ли на, Лон до на, 
Ва шинг то на... 

 Про сто је не ве ро ват но ка ко у усло ви ма ово ли ке при-
че о пла не тар ном ислам ском по ли тич ком про јек ту ни ком, ко 
има озбиљ не по зи ци је у вла сти Ср би је  и ско ро ни јед ном на-

2 http://www.pres son li ne.rs/in fo/dru stvo/267102/al ban ska-isto ri ja-vi so ke-de ca ne-
po di glo-al ban sko-ple me-.html (До ступ но 1.8.2013)

3 StudiesonKosova, 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, New York, 1984.
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уч ни ку, ни је па ло на па мет да бaрем раз мо тре ову мо гућ ност 
и да ту по тра же од го вор ка ква је бу дућ ност кул тур не ба шти-
не Ср ба на КиМ, али и сву где дру где. Али исто та ко, ка ква је 
бу дућ ност Ср ба уоп ште. Не го сви упор но по на вља ју при чу о 
се ку лар ној и из ра зи то ан ти ре ли ги о зној Ве ли кој Ал ба ни ји. 

Аутор ових ре до ва, је на жа лост је ди ни из у зе так ко ји је 
од по чет ка сво је на уч не ка ри је ре по ку ша вао да по ка же да је 
при ча ко ју је из нео Харт мут Ал берт тач на и у то ме ми сли-
мо да смо ура ди ли са свим до вољ но за јед ног чо ве ка. Што је 
по себ но ва жно има ли смо за и ста ве ли ки про стор да те иде је 
из ло жи мо и да по зо ве мо јав ност да их узме у раз ма тра ње.4 

Али упр кос то ме ре зул та ти су, да нас по сле 27 го ди на на по ра 
ни штав ни. Ми сли мо да је ве о ма ва жно да об ја сни мо от ку-
да је по те кло та кво на ше опре де ље ње. Аутор ових ре до ва је 
од ра стао у Про ку пљу, гра ду бли зу КиМ. У вре ме на шег де-
тињ ства сви смо се гре ја ли на др ва. С је се ни, ка да би се др ва 
ку пи ла, гра дом су шпар та ли не ки чуд ни љу ди ко је до та да 
ни смо сре та ли. Ми смо до та да зна ли кон фек циј ски об у че не 
гра ђа не и се ља ке у сук не ним или пр те ним оде ли ма са шај-
ка ча ма ко ји су по слом си ла зи ли у град. Ови се зон ци ко ји су 
ни кли ни от ку да би ли су не што са свим су прот но. На гла ва ма 
су но си ли бе ле окру гле ка пе и око њих уви је не чал ме. А на 
ра ме ни ма су но си ли спра ве за се че ње др ва и ула зи ли у дво-
ри шта ну де ћи сво је услу ге. Ми де ча ци, ко ји још ни смо ишли 
у шко лу, ни смо мо гли да одо ли мо да не пи та мо сво ју ста ри ју 

4 На при мер пр ви ве ли ки јав ни на ступ има ли смо у не ка да ве о ма чи та ној ре ви ји 
„Ду га’’, ко ја се штам па ла у ви ше од 100.000 при ме ра ка и чи та ла ши ром Ју го-
сла ви је. Аутор ових ре до ва је ушао у јав ност пре ко Ду ге сво јим пр вим јав ним 
на сту пом у то ме ли сту у фор ми Ин тер вјуа 3.5.1986. На, за та да шња схва та ња 
о ате и зму Ал ба на ца, скан да ло зно пи та ње: „има ли ислам ути цај на ал бан ски 
се це си о ни зам’’ од го во ри ли смо от при ли ке да кад се из ал бан ског се це си о ни-
зма из ву че ислам да ће оста ти ко ри це, као ка да се из уџ бе ни ка фи зи ке из ву че 
ма те ма ти ка. За тим смо об ја ви ли ве ли ко ис тра жи ва ње ра ђе но за Ми ни стар ство 
на у ке. На слов ис тра жи ва ња је био „Ислам у иде о ло ги ји ал бан ског на ци о на ли-
зма’’. Tо ис тра жи ва ње је ишло 16 да на у По ли ти ци као фељ тон од 30.12.1988. 
до 14.1.1989. По ли ти ка је та да има ла ти раж од ви ше сто ти на хи ља да при ме-
ра ка. Да кле тај фељ тон ра ђен нај о збиљ ни јом на уч ном ме то до ло ги јом ви део је 
сва ко. И он је по ру чио да је це ла сли ка о ал бан ском се па ра ти зму по гре ша на, 
јер ис кљу чу је ислам. О то ме се фељ то ну ве о ма по зи тив но из ра зио бла же но по-
чив ши па три јарх Гер ман у „Но во сти ма’’, ко је је опет чи та ла чи та ва Ју го сла ви-
ја. И ни шта ни је вре де ло. Сли ка се ни до да нас ни за јо ту ни је про ме ни ла. За то 
што су сви оста ли ана ли ти ча ри и да ље твр ди ли а и са да 2013. твр де да се ра ди 
о по кре ту ко ји је из ра зи то се ку ла ран.
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бра ћу и се стре ко ји су ти, од на ших ком ши ја и се ља ка та ко 
раз ли чи ти љу ди. Од го вор је био: „То су Шип та ри’’. Сле де ће 
пи та ње би ло је: „Ко су то Шип та ри?’’. Од го вор ста ри је бра ће 
се сво дио на: Шип тар ку пу је же ну, не пи је ра ки ју и не је де 
сви ње ти ну. И на то ме се за вр ши ло. Ни ко ни је спо ми њао да 
они го во ре дру ги је зик, да су дру га на ци ја итд. И вре ме је 
про шло а та ква сли ка о Ал бан ци ма је оста ла. А све те осо-
би не ко је су те „Шип та ре’’ раз ли ко ва ле од нас, ка сни је сам 
са знао, ни су има ле ни ка кву ве зу са на ци јом. Све те осо би не 
би ле су осо би не му сли ма на. Сва ког му сли ма на без об зи ра 
где жи ви у При зре ну или у Ка и ру. Да кле ни за ко га, то што су 
они по себ на лин гви стич ка и ет нич ка гру па ни је би ло ва жно. 
Све оно што је би ло ва жно и што их је у бит ним ства ри ма 
де ли ло од нас би ло је ве за но за ислам. Али ни ми де ца, ни ти 
ста ри ји, то ни смо уме ли да раз лу чи мо. Па смо на зи ва ју ћи их 
ет нич ким име ном у ства ри о њи ма го во ри ли као о му сли ма-
ни ма.5 

Ка да се ка сни је ал бан ско пи та ње по ди гло на ни во ва-
жног по ли тич ког про бле ма и ка да се по че ло го во ри ти о ње го-
вим ко ре ни ма, сви они ко ји су ва жи ли за на уч не и по ли тич ке 
ауто ри те те су ис ти ци ли, да ка да се о ре ли ги ји ра ди, да она у 
ал бан ском бун ту не по сто ји. Аутор ових ре до ва је од мах ви-
део да то ни је тач но, јер ни је мо гу ће. За то што све оно што 
Ал бан це де ли од Ср ба је сте тра ди ци ја за сно ва на на исла му 
или ислам као ве ра. Јер они, кад год би би ли у срп ској сре-
ди ни, го во ри ли су срп ски, зна чи је зич ка ба ри је ра је не ста ла, 
али оби ча ји су би ли ди ја ме трал но су прот ни и ис кљу чи ва-
ли су се па ни су до зво ља ва ли са рад њу. Та ко се го лим оком 
ви де ло да је то глав ни из вор не за до вољ ства Ал ба на ца. Јер 
они сво ју ислам ску кул ту ру у јед ној се ку лар ној и до ми нант-
но хри шћан ској за јед ни ци ни су мо гли да ис по ље. За ми сли те 
пси хо ло ги ју чо ве ка ко ме се свињ ско ме со га ди, кад се на ђе у 
вој сци или мо ра да је де у ре сто ра ну где је све или спре ма но 
од свињ ског ме са или је ко ри шће на свињ ска маст или је по-

5 Би ли  смо че твр ти  или тре ћи раз ред  основ не  шко ле. У не кој но ви ни се по-
ја вио  текст о фо то гра фу  из Би је љи не ко ји је сни мао ве стерн фил мо ве. Фо-
то граф је имао не ко ти пич но му сли ман ско име.Пре зи ме се за вр ша ва ло на ић. 
Мој друг, ко ји је то про чи тао, ми је ре као „гле дај овај бо сан ски Шип тар  пра ви 
ка у бој ске фил мо ве’’. Да кле   на ма се уре за ло у гла ву да је сва ки му сли ман 
Шип тар.
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су ђе прет ход но ко ри шће но за сви ње ти ну. За ми сли те не ког 
ко ме се стал но по вра ћа од хра не ко ју мо ра да је де. А мо ра јер 
ће умре ти од гла ди. Чак и кад ку пи пи ле ћу са ла му у про дав-
ни ци, нож ко јим је она се че на прет ход но је се као шун ку. А 
по го то ву за ми сли те не ког ко је на ислам пре шао да бу де го-
спо дар хри шћа ни ма, ка ко их ислам учи. А са да мо ра он да се 
при ла го ђа ва усло ви ма жи во та у ко ји ма је рав но пра ван, али 
му та рав но прав ност сме та. Јер не же ли да бу де рав но пра ван 
не го до ми нан тан. 

То се нај бо ље ви ди на при ме ру Тур ске. Тур ски ми ни-
стар ино стра них по сло ва Ах мет Да ву то глу  је из ја вио: „Ви-
ше је Ал ба на ца ко ји жи ве у Тур ској, не го у Ал ба ни ји!’’6 Што 
је по себ но ва жно ти Ал бан ци су ме ре но пра ви ма ма њи на 
нај о бе спра вље ни ја ал бан ска ма њи на би ло где у све ту. И ту 
је цен трал на тач ка про бле ма. Ал бан ци су у ве ли ком бро ју 
при ми ли ислам, ка ко ислам не по зна је по јам на ци је у мо дер-
ном сми слу те ре чи не го гра ди по ли тич ку за јед ни цу на ве ри, 
то су Ал бан ци са при је мом исла ма по ста ја ли бра ћа у ве ри 
Тур ци ма. Та ко да су се у пот пу но сти укло пи ли у не ка да шње 
осман ско, а са да у тур ско дру штво. За њих је то отаџ би на 
иако се у Тур ској по сте пе но то пе и не ста ју. И ни ко се од њих 
не бу ни због то га. 

Да кле не мо гу ће је да на род, у овом слу ча ју ал бан ски, 
на род ко ји је им прег ни ран исла мом, исла мом ко ји је бит но 
по ли тич ка ре ли ги ја у све му оста је му сли ман ски, са мо у по-
ли ти ци не! А сви су та ко зва ни на уч ни ци го во ри ли да је то 
та ко и то љу ди, ко је нам го ди на ма пред ста вља ју као вр хун-
ске струч ња ке за ислам.  Та ко је на при мер у нај пре суд ни-
јим тре ну ци ма, пред рас пад СФРЈ, ка да је тре ба ло да ти пра ве 
ин фор ма ци је, сле де ће об ја шње ње дао Дар ко Та на ско вић ко га 
пред ста вља ју као нај ве ћег струч ња ка за ислам у Ср би ји. Он 
је у аутор ском тек сту за, та да, ве о ма углед ни НИН, да кле без 
мо гућ но сти да су му но ви на ри не што до да ли или да су га 
по гре шно ин тер пре ти ра ли на пи сао сле де ћу ствар о ал бан-
ском по ли тич ком по кре ту: „Да ју ли нам чи ње ни це, ако их 
све стра но и објек тив но од ме ри мо, пра во да ју го сло вен ство 
на ших му сли ма на про гла си мо за не ку вр сту кет ма на, из ко-

6 http://www.nspm.rs/pre no si mo/ob no vi ce mo-oto man ski-bal kan.html?alp ha bet=l 
(До ступ но 1.8.2013)
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јег они са да, про це нив ши да је куц нуо час, из ла зе отво ре но 
и сту па ју у бор бу на Ала хо вом пу ту и то опет на Ко со ву? 
Пот пи сник ових ре до ва убе ђен је да не и та кво сво је убе ђе ње 
је сва ком по год ном при ли ком ис ти цао...’’.7 Ка ко ви ди мо не 
са мо да не ће да уче ству ју у бор би на Ала хо вом пу ту - џи ха-
ду не го се не мо же сум ња ти ни у њи хо во ју го сло вен ство. При 
то ме се из на сло ва ви ди да се ра ди баш о од но су „Исла ма и 
Ко со ва’’. 

Са дру ге стра не ми, ка ко се ви ди, по ла зи мо од са свим 
су прот не по зи ци је да је про блем КиМ бит но ислам ски. Са-
мим ти ме се то ва жно пи та ње пре ме ће у пи та ње од но са ре-
ли ги је и по ли ти ке, а тим се пред ме том ба ви по ли ти ко ло ги ја 
ре ли ги је као јед на од нај мла ђих ди сци пли на у си сте му по ли-
тич ких на у ка.8 Пи та ње ко је би се мо гло по ста ви ти је сле де-
ће: ка ко је мо гу ће да се чи ње ни ца да је ал бан ско пи та ње су-
штин ски ислам ско не ви ди од стра не прак тич но свих на ших 
ана ли ти ча ра. Од го вор на ње га ни је по себ но те жак. Ра ди се о 
то ме да су на ши ана ли ти ча ри здра во за го то во при хва ти ли 
сли ку о Ал бан ци ма и њи хо вим по ли тич ким про јек ти ма ко ју 
о се би ши ре са ми Ал бан ци. 

Та при ча се са сто ји у сле де ћем. Ал бан ци го во ре да су 
је дин ствен на род, ко ји не де ли ни шта ка да су за јед нич ко по-
ре кло и је зик у пи та њу. Чи ње ни ца да при па да ју три ма раз ли-
чи тим ве ра ма, ко је дог мат ски ис кљу чу ју јед на дру гу је ути-
ца ла да Ал бан ци ка ко са ми ка жу, бу ду ћи да су им по ре кло 
и је зик нај ва жни ји, од ба це ре ли ги ју и да мал те не по ста ну 
ате и сти. Јер је вер ска ин ди фе рент ност услов да раз ли ке ко-
је на ме ће ве ра бу ду пре ва зи ђе не. Да кле Ал бан ци ка жу да су 
бу ду ћи све сни сна ге сво га по ре кла и сна ге сво га је зи ка од ба-
ци ли ре ли ги ју у име на ци о нал ног је дин ства. А то је по себ ну 
ди мен зи ју до би ло у вре ме Ен ве ра Хо џе ка да је ре ли ги ја би ла 
за бра ње на.9 

7 Дар ко Та на ско вић, „На ша те ма ислам и Ко со во - Ра ди ка ли про тив Ју го сла ви-
је“,НИН, 8.4.1990, стр. 10-14

8 Ми ро љуб Јев тић, „Po li ti cal Sci en ce and Re li gion”, Политикологијарелигије, бр. 
1/2007.

9 Ви ше о то ме у Ми ро љуб Јев тић, Албанскопитањеирелигија, Цен тар за про у-
ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 2011. стр.15. Ова мо но гра фи ја 
је на ста ла из по ме ну тог ис тра жи ва ња и јед на је од два је ди на на сло ва на срп-
ском је зи ку ко ји ал бан ски про блем тре ти ра ју као ре ли гиј ски. А оба је на пи сао 
аутор ових ре до ва. Дру ги на слов је Шиптарииислам, а то је са мо ма ње раз-
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Ту при чу ко ју су Ал бан ци о се би ши ри ли, срп ски ана-
ли ти ча ри су при хва ти ли здра во за го то во и то је трај на чи-
ње ни ца. На њу је на сео и Вук Ка ра џић. Он ка же: ”Ар на у ти су 
у овој ства ри за нас још бли жи и при лич ни ји при мјер не го 
и Ма ђа ри и Ни јем ци: њих (Ар на у та) има и Рим ског (а мо же 
би ти гдје што и Грч ко га) за ко на, па се сви зо ву Ар на у ти, И 
да ре че мо да се из ме ђу се бе ма ло мр зе, али пре ма дру ги јем 
на ро ди ма жи ве као бра ћа, И као да су сви јед но га за ко на, И 
је дан би од њих Тур ско га за ко на убио де сет пра ви јех Ту ра-
ка за јед ног Ар на у ти на ма кар ко га Хри шћан ског за ко на, као 
што би Ар на у тин Рим ско га за ко на убио де сет Та ли ја на ца за 
јед но га Ар на у ти на Тур ско га за ко на”.10 Чи ње ни ца да су сви 
ал бан ски го во ре ћи љу ди има ли осе ћа ње да при па да ју јед ној 
на ци ји је, по ал бан ским при ча ма, ро ди ла на ци о нал ни по крет 
у 19. ве ку ко ји је кре нуо у бор бу за ства ра ње ет нич ке Ве ли ке 
Ал ба ни је. И ово што ви ди мо са да тре ба ло би да бу де за вр-
шни ца те при че. 

Да кле, ал бан ска при ча ка же, ство ри ла се у 19. ве ку ал-
бан ска на ци ја ко ја је ро ди ла ал бан ски на ци о на ли зам. На ци ја 
ко ја оку пља све Ал бан це без об зи ра на ве ру. Ствар ност је 
у ства ри пот пу но друк чи ја. Ал бан ска ет нич ка се ку лар но и 
ан ти ре ли ги о зно про фи ли ра на на ци ја, а са мо та ква мо же да 
бу де, не по сто ји ни да нас а ка мо ли у 19. ве ку. Али шта по сто-
ји у ве зи са на ци јом. По сто ји ал бан ски на ци о нал ни и на ци о-

ви је на фор ма прет ход не. Да кле ра ди се у осно ви о истом тек сту. Са мо што је 
овај пр ви про ши рен но вим ин фор ма ци ја ма.

10 Ов де ци ти ра но пре ма Вук Стеф. Ка ра џић, Етнографскисписи, Про све та, Бе-
о град, 1972, стр. 32. Из по ме ну тог ци та та се ви ди да Вук ве ли да су Ал бан ци 
ислам ске и ри мо ка то лич ке ве ро и спо ве сти и да има по не што пра во слав них. Не 
зна мо да ли су Ву ку у мо мен ту пи са ња то га тек ста фа ли ли по да ци, али пра во-
сла ва ца ме ђу ал бан ским хри шћа ни ма има два пу та ви ше не го ри мо ка то ли ка. 
То ка зу ју сви по пи си и про це не и ста ре и но ве. Од но вих ви де ти нпр. 2005The
NewYorkTimesAlmanac. Та мо сто ји да су вер ске про пор ци је у Ал ба ни ји сле-
де ће: 70% му сли ма на; 20% пра во слав них; 10% ри мо ка то ли ка. Или је мо жда 
Вук био до бро оба ве штен? Јер се на ци о нал на струк ту ра тих пра во слав них 
и да нас те шко да утвр ди ти и оме ђи ти ко су ме ђу њи ма Ал бан ци, ко Гр ци а 
ко Цин ца ри? Уто ли ко је то би ло те же у пр вој по ло ви ни 19-тог ве ка, ка да су 
пра во слав ни ста нов ни ци да на шње Ал ба ни је зду шно по др жа ва ли грч ки на ци-
о нал ни уста нак, уче ство ва ли у ње му и да ли Грч кој ве ли ки број хе ро ја и др-
жав ни ка. Не ка да ве о ма по зна ти фран цу ски исто ри чар Пи нон Ре не је пи сао да 
је, чак и чу ве ни Те о до рис Ко ло ко тро нис чи ји спо ме ник кра си је дан атин ски 
трг, и чи ја је фо то гра фи ја би ла на грч кој нов ча ни ци од, чи ни нам се, 5000 
драх ми,био Ал ба нац. О то ме ви де ти у Pi non Re ne, L’EuropeetlajeuneTurquie, 
Pa ris, 1911, стр. 308.



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2013,год.Xvol.17 стр.231252

239

на ли стич ки дис курс, ко ји ши ре ин те лек ту ал ци и по ли тич ка 
ели та. На ци о на ли стич ки дис курс ко ји ши ро ке ма се не при-
хва та ју, али су је при хва та ли ско ро сви срп ски ана ли ти ча ри 
и по ли ти ча ри. И по ста ви ли су пот пу но по гре шну ди јаг но зу. 
Са мим тим су од ре ди ли по гре шне ле ко ве. А ре зул тат ви ди мо 
да нас. 

Да кле, не ма је дин стве не ал бан ске на ци је, са мим тим не 
по сто ји ни ал бан ски на ци о на ли зам. Ал бан ци су по де ље ни на 
три вер ске за јед ни це, па чак и на че ти ри ако се ши ре гле да. 
Пр во се де ле на хри шћа не и му сли ма не. За тим се хри шћа ни 
де ле на пра во слав це и ри мо ка то ли ке, а му сли ма ни на су ни те 
и при пад ни ке дер ви шких ре до ва. У са мој др жа ви Ал ба ни-
ји се про це њу је да је од нос су ни та и при пад ни ка дер ви шке 
бек те шиј ске ислам ске за јед ни це 2:1. Да кле це ни се да је број 
бек те ша чак јед на тре ћи на свих му сли ма на у др жа ви Ал ба-
ни ји.11 Зна чи да би се на чи ни ла је дин стве на ал бан ска на ци-
ја по треб но је да све три вер ске за јед ни це, од но сно че ти ри, 
пред ност да ју ет нич ком над ре ли гиј ским. Ка ко је ре ли ги ја 
то ли ко по де ли ла на род да су они чи ни ли три за себ не це ли не, 
па чак и че ти ри ако узме мо бек те ше, ва ља ло је на ћи не што 
што би им би ло исто вет но  и што би их ује ди ни ло. Ко ли ко 
је ре ли ги ја по де ли ла на род нај бо ље се ви ди из ва па ја, ко ји је 
сво ме вер ски по де ље ном на ро ду упу ћи вао је дан од де лат ни-
ка на по љу на ци о на ли зма, бек теш На им Фра ше ри ко ји го во-
ри: „Сви смо ми бра ћа исте кр ви и је зи ка. Не ре ци те: Тур ци 
и Ђа у ри (кја фир, не вјер ник) не ре ци те то ни кад’’.12 Већ из 
то га про из и ла зи да Вук ни је био до бро ин фор ми сан и да су 
ал бан ски хри шћа ни ите ка ко на зи ва ли Тур ци ма, сво је му сли-
ман ске су на род ни ке. Због то га је дан дру ги де лат ник на по љу 
на ци о нал не ре не сан се, ри мо ка то лик Ва са Па шко ка же: „Не 
обра ћај те па жњу на цр кве и џа ми је, јер вје ра Ал ба на ца је сте 
Ал бан ство’’.13 Још је дан де таљ ће по мо ћи да се схва ти за што 
су срп ски ана ли ти ча ри, ка да го во ре о Ал бан ци ма, узи ма ли 
здра во за го то во да је Ал бан ци ма на ци ја ва жни ја од ве ре. То 
је на ци о нал но име. Се ти мо се ци та та Ву ка Ка ра џи ћа о на зи-
ву Ар на у ти, ко ји ко ри сте сви Ал бан ци. 

11 Исто.
12 Корм Жорж, Мултиконфесионалнезаједнице, Свје тлост, Са ра је во, 1977, стр. 

273.
13 Исто.
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Кад се ре ци мо ра ди о Ср би ма, ве ли ка ве ћи на сред ње-
ве ков них Ср ба је за др жа ла пра во слав ну ве ру, са мим тим и 
ет нич ко име - Ср бин. Они Ср би ко ји су про ме ни ли ве ру и 
по ста ја ли му сли ма ни, су же ле ћи да за тру ве зу са срп ским ко-
ре ни ма бе жа ли као ђа во од кр ста од срп ског име на. На ру ку 
им је ишло то што осман ска др жа ва, као ислам ска, ни је би ла 
за ин те ре со ва на за на ци ју, па је по јам Тур чин имао зна че ње 
му сли ман. Они су би ли му сли ма ни па су мо гли би ти та ко и 
Тур ци. Иста је при ча са они ма ко ји су пре ла зи ли у ри мо ка-
то ли ци зам, они су се пре та па ли у вер ски иден тич не Хр ва те 
и Ма ђа ре. Код Ал ба на ца је си ту а ци ја би ла обрат на. Та мо је 
ма са пре шла на ислам. На се ве ру Ал ба ни је су кон цен три-
са ни ско ро сви ри мо ка то ли ци, а у вре ме осман ског цар ства 
Ко смет и За пад на Ма ке до ни ја су чи ни ли је дин стве ни по ли-
тич ки про стор са да на шњом Ал ба ни јом. Та мо ри мо ка то ли ци 
ни су пред ста вља ли ви ше од 5% ста нов ни ка. Та ко да је 95% 
Ал ба на ца би ло ислам ске ве ре. Зна чи ре ћи да си Ал ба нац зна-
чи ло је да си му сли ман. За то су ри мо ка то ли ци ма да и са ми 
Ал бан ци бе жа ли од име на Ал ба нац и пред ста вља ли се про-
сто као ри мо ка то ли ци, да не би као Ал бан ци би ли по и сто-
ве ће ни са му сли ма ни ма. Ка рак те ри сти чан је у то ме сми слу 
за пис Ал бан ца ри мо ка то лич ког скоп ског над би ску па Ма ти је 
Ма са ре ка (1758-1807.): „Да нас, на ста вља над би скуп 1767, сва-
ки је за ку так пре пун ‘про кле тих по тур че них Ар ба на са, раз-
бој ни ка и уби ца, ко ји се ме ђу со бом кр ве и ка то ли ци ма чи не 
на си ље’. Ни је дав но, ка же, ка ко су Ар ба на си ра ди пљач ке по-
би ли ви ше од 30 ка то ли ка’’.14 

Да кле је дан вр хун ски ал бан ски ин те лек ту а лац нам ја-
сно ка же да су са мо по тур че ни Ар ба на си Ал бан ци. Не за-
то што ри мо ка то ли ци то ни су, не го за то што сви под пој мом 
Ар ба нас под ра зу ме ва ју му сли ма на. Ка ко су и ри мо ка то ли ци 
Ал бан ци, али не же ле да бу ду по и сто ве ће ни са му сли ма ни ма 
они се про сто пред ста вља ју као ри мо ка то ли ци. За то је за сва-
ког Ал бан ца та да на зив Шип тар, Ар на ут, Ар ба нас или Ал ба-
нац би ло јед на ко му сли ман. Да кле овај ет но ним се ве зи вао 
пре све га за му сли ма не. Ко ли ко је то ра ши ре на по ја ва, до да-
нас, ви ди се из из ве шта ја ко ји је по сле бор би за осло бо ђе ње 

14 Јо ван Ра до нић, Римска курија и јужнословенске земље 1619 века, Бе о-
град,1950. стр. 658-660. Ов де пре у зе то од Ди ми три је Бог да но вић, КњигаоКо
сову, СА НУ, Бе о град, 1986, стр. 90-91.
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Ђа ко ви це пи сао у Дру гом свет ском ра ту, фор мал ни ко му ни-
ста а су штин ски албaнски на ци о на ли ста, ви со ки функ ци о-
нер СКЈ Фа диљ Хо џа. Да кле он ко ји се бо ри за, од ве ре осло-
бо ђе ну и из над ве ре фор ми ра ну, ал бан ску на ци ју, опи су ју ћи 
ре зул та те бор бе за Ђа ко ви цу ка же: „У овој бор би ... је из-
ги ну ло мно го шип тар ских ми ли ци о не ра и пу но ка то лич ких 
ци ви ла’’.15 Шта се мо же за кљу чи ти? За ње га, ан ти ре ли ги о-
зног на ци о на ли сту, ри мо ка то ли ци ни су Ал бан ци, од но сно 
Шип та ри, ка ко их он на зи ва, већ са мо ри мо ка то ли ци. А шта 
су „шип тар ски ми ли ци о не ри’’ по ве ри не го му сли ма ни. Да-
кле и за ње га му сли ма на, исто као и за ри мо ка то ли ка Ма ти-
ју Ма са ре ка, Шип тар од но сно Ал ба нац јед на ко је му сли ман, 
а ри мо ка то ли ци очи гле до ни су Ал бан ци иако не мо гу би ти 
ни шта дру го. И ту су срп ски ис тра жи ва чи на чи ни ли гре шку. 
Исту она кву ка кву су учи ни ли кад су сред њо ве ков ни по јам 
Тур чин по и сто ве ти ли са ет нич ком при пад но шћу. Та ко су ам-
не сти ра ли бо сан ске му сли ма не за зло чи не над Ср би ма, јер 
су их на зи ва ли Тур ци ма, па су ти зу лу ми при пи си ва ни Тур-
ци ма у ет нич ком сми слу. А зу лу ме су ка ко смо ре кли чи ни ли 
упра во „Тур ци’’ из Бо сне и Ра шке обла сти ко ји не зна ју ни ка-
кав дру ги је зик не го ли срп ски. 

Да кле, по јам Ал ба нац ко ји фор мал но је сте на ци о нал ни 
и ко ји одва ја ве ру од на ци је је у овом слу ча ју био упра во су-
прот но то ме. Он је у се бе оба ве зно укљу чи вао ве ру тј. ислам. 
Та ко да кад год су Ал бан ци го во ри ли о сво јој на ци ји они су 
укљу чи ва ли ислам. Чак и кад су би ли ко му ни сти као Ен вер 
Хо џа. Јер ислам ни је са мо те о ло ги ја већ и исто ри ја и тра ди-
ци ја. Да кле Ал бан ци ка да би го во ри ли о сво јој на ци ји ко ри-
сте ћи се ку лар не сим бо ле ми сли ли су и на ислам. А Ср би ко ји 
су то при хва та ли, не ви дев ши ди рект но по ми ња ње исла ма, 
су ове пој мо ве узи ма ли као се ку лар не па чак и као ан ти ре ли-
ги о зне. И та ко се фор ми ра ла сли ка о Ал бан ци ма и ал бан ском 
по кре ту као ан ти ре ли ги о зном. Са дру ге стра не про кла мо ва-
њем му сли ман ске на ци је у Бо сни се о бо сан ским му сли ма-
ни ма, и кад су ате и сти, го во ри ло као о му сли ма ни ма, и то је 
хте ли или не укљу чи ва ло ре ли ги ју. Та ко се де сио па ра докс. 
Кад год би се не ко тру дио да схва ти ка ко ислам функ ци о ни-

15 Збор ник НОР 1/19, до ку мент бр. 62, ов де ци ти ра но пре ма Борба, Бе о град, 
26.2.1988, стр. 7.
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ше у СФРЈ увек су га упу ћи ва ли на БиХ а ни кад на Ко смет. А 
пра ви и ду бо ки ислам је увек био на Ко сме ту. Са ми бо сан ски 
му сли ма ни без раз ми шља ња при зна ју да је ислам ме ђу Ал-
бан ци ма увек био ја чи не го ме ђу њи ма. 

По лаз ћи од ста ре на род не „с ким си та кав си’’ ло гич но 
је да су нај ве ћи му сли ма ни ме ђу му сли ма ни ма срп ског је зи ка 
они ко ји жи ве са нај ре ли ги о зни јим му сли ма ни ма - Ал бан ци-
ма. Али го во ре ћи ко је ви ше ре ли ги о зан пред сед ник СДА за 
Ко смет 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’’.16 Или ре ци мо Адил Зул фи кар па шић, не ка да 
пот пред сед ник Али је Изет бе го ви ћа: „Они су на ша бра ћа у 
вје ри (Ал бан ци прим М.Ј.) 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’’.17 Да кле и за ње га је Ал ба нац јед на ко му сли ман. 
То је да кле у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. А мно ги срп ски на уч-
ни ци ве ру ју Ал бан ци ма кад го во ре да су фор ми ра ли на ци ју 
већ у 19. ве ку и да је При зрен ска ли га на ци о на ли стич ка ор-
га ни за ци ја. 

Али то је би ла пра зна при ча ко ја ни је пра ће на по ли-
тич ком прак сом. Би ло је та да ал бан ских ин те лек ту а ла ца, ко-
је смо већ спо ме ну ли, ко ји су го во ри ли о по тре би ства ра ња 
на ци је, али на род то ни је при хва тио. За то не ма ма сов них ал-
бан ских по кре та за бор бу про тив осман ске вла сти ка кви су 
ро ђе ни у Ср би ји, Цр ној Го ри, Бу гар ској и Грч кој. Не ма та-
квих по кре та јер је ве ћи на Ал ба на ца му сли ман ске ве ро и спо-
ве сти. За њих је осман ско цар ство отаџ би на. Јер као му сли-
ма ни има ју вер ски за да так да во ле ту зе мљу и да је при хва те 
као сво ју. Јер она ни је тур ска, она је ислам ска др жа ва и при-
па да свим му сли ма ни ма. То је вре ме ка да не ма ни Ту ра ка у 
ет нич ком сми слу. Сва по пу ла ци ја му сли ман ске ве ре без об-
зи ра ко га је по ре кла ту др жа ву при хва та као сво ју. Ка да би 
се про тив ње по бу ни ли на па ли би Ала ха, на па ли би на Му-
ха ме да. „Пр ва При зрен ска ли га’’ је упра во су прот но од оног 
што се о њој го во ри . То је па ни слам ска ор га ни за ци ја. Она 
је ан ти ал бан ска ор га ни за ци ја. Јер има за циљ да ни ка да не 
до зво ли да се Ал бан ци от це пе од сул та на. Баштакоантиал

16 Муслиманскиглас, 12. ју ли 1991
17 Arabia, 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.
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банскаорганизација. Она те жи очу ва њу цар ства. Њен ста тут 
„Ка рар на ме’’ упра во то и ка же у чла ну 2: „На ша нај и скре ни-
ја на ме ра је сте да се очу ва ју им пе ри јал на пра ва на шег го спо-
да ра и не до дир љи вост ње го вог ве ли чан ства сул та на’’.18 Али 
је тач но и то да да нас, сви ко ји го во ре о ал бан ским пра ви ма 
тра же да ви ла је ти ко је је та да, од бал кан ских са ве зни ка, тра-
жи ла „При зрен ска ли га’’ чи не основ Ве ли ке Ал ба ни је. Али 
Ли га та да ни је тра жи ла не за ви сност тих кра је ва, већ је хте ла 
ве чи ти оп ста нак осман ског сул та на та. То је по ен та. 

Елем ни је до шло до ства ра ња ал бан ске на ци је, а са мим 
тим ни до на ци о на ли зма, што је у прин ци пу пр ви ко рак ка 
на ци о нал ној др жа ви. Ов де се де си ла обр ну та ствар. Услед 
сти ца ја ме ђу на род них окол но сти ко ји су кру ни са ни бал кан-
ским ра то ви ма, Ал бан ци ма је би ла пре се ча на ве за са сул та-
ном и ха ли фом. А ве ли ке си ле, пре све га Аустро у гар ска и 
Не мач ка, ко је ни су хте ле да се Ср би ја и Грч ка про ши ре, су 
на пра ви ле Ал ба ни ју. Та ко је ство ре на др жа ва ко ја је тре ба ло 
да бу де на ци о нал на, али без на ци је. Му сли ма ни су хте ли да 
се вра те под власт Ис тан бу ла. Ви де ла се та, за сва ку на ци ју 
не за ми сли ва си ту а ци ја. Не за ви сна Ал ба ни ја по сто ји 2 го ди-
не. И уме сто да су срећ ни што су се осло бо ди ли оку па ци је, 
му сли ма ни из цен трал не Ал ба ни је ди жу ма сов ни уста нак 
1915. го ди не. „И ка ко са ми ал бан ски исто ри ча ри Пу то и По-
ло ве ле пре тва ра ју тај уста нак у уста нак ислам ских вер ских 
фа на ти ка. Као основ ни циљ за ко ји ги ну, по бу ње ни ци ис ти чу 
же љу да се од рек ну на ци о нал не не за ви сно сти и да се опет 
вра те под власт сво га вер ског во ђе - ха ли фа, ко ји је исто вре-
ме но осман ски сул тан. Та је од лу ка до не та на ску пу у гра ду 
Кру ји по ме ну те 1915. го ди не’’.19 На че лу устан ка на ла зи се 
шејх (по гла вар) дер ви шког ре да ме ла ми ја Ха џи Ћа мил. Са 
дру ге стра не пра во слав ци би да се ује ди не са Грч ком. Би ла 
је ство ре на и вла да Се вер ни Епир.20 Ри мо ка то ли ци окру же ни 
му сли ма ни ма су је ди ни хте ли не за ви сну ка то лич ку др жа ву. 

18 http://www.web ci ta ti on.org/qu ery?url=http%3A%2F%2Fwww.al ba ni an hi story.
net%2Ftexts19%2FAH1878_2.html&da te=2011-02-19 (До ступ но 3.8.2013)

19 Pol lo Ste fa nak, Ar ben Pu to, Histoired’Albaniedesoriginesànosjours, Ro an ne, 
1974, стр.187. Ов де ци ти ра но пре ма, Ми ро љуб Јев тић, Проблемиполитиколо
гијерелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и вер ску то ле ран ци ју, Бе о град, 
2012. стр. 160.

20 Pol lo Ste fa nak, Ar ben Pu to, Histoired’Albaniedesoriginesànosjours, Ro an ne, 
1974. стр. 185.
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Став ка то ли ка пре ма ал бан ској на ци ји ви ди се из чи ње ни це 
да су они хте ли да се от це пе од др жа ве ко ја се зва ла Ал ба-
ни ја. Да кле не од Тур ске не го од Ал ба ни је. За то су про гла-
си ли „Ре пу бли ку Мир ди та’’. Ти ме су по ка за ли ка кав им је 
став пре ма је дин стве ној Ал ба ни ји и ал бан ској на ци ји, ко ју су 
до жи вља ва ли као му сли ман ску и не при ја тељ ску. Али они су 
би ли ма ли и не моћ ни да то ре а ли зу ју. По ку шај Ђо на Мар куа 
(1861-1925) во ђе ри мо ка то лич ког пле ме на Мир ди ти да про-
гла си не за ви сну др жа ву је тра јао од 17. ју ла до 20. но вем бра 
1921. го ди не кад је би ла сру ше на на па дом ал бан ске вла де.21 

Та да, по сле пр вог свет ског ра та, ка да је ство ре на др жа-
ва ко ја је тре ба ло да при па да ал бан ској на ци ји, где ве ра ни је 
ва жна, по чи ње по пр ви пут да се озбиљ ни је ра ди на ства ра њу 
ал бан ског на ци о на ли зма. Тек та да се по ја вљу ју пра ве иде је 
Ве ли ке Ал ба ни је. За то што је мно го ал ба но фо на оста ло из ван 
гра ни ца но ве др жа ве. Али су они ско ро сви би ли му сли ма ни. 
Осман ска ца ре ви на је про па ла, ха ли фат као ре пре зент ислам 
уки нут, Тур ска је по ста ла се ку лар на и ан ти и слам ска на не ки 
на чин. Та ко да је би ло ка кав по ку шај ује ди ње ња са Тур ци ма 
био осу ђен на не у спех јер то са ми Тур ци та да ни су хте ли. 
Ал ба ни ја је би ла при мо ра на да са ма на ста ви по се бан жи вот. 
Та да Ал бан ци му сли ма ни по чи њу го во ри ти о угро же ним 
пра ви ма њи хо ве на ци је ко ја је по де ље на и ја вља ју се анек си-
о ни стич ке те жње од стра не Ал ба ни је и се це си о ни стич ке од 
стра не Ал ба на ца у кра ље ви на ма СХС и Грч кој. Али и јед на 
и дру га те жња су ис кљу чи ви зах те ви му сли ма на. Нор мал но 
има ту увек и по ко ји пра во сла вац или ри мо ка то лик, јер ал-
бан ска при ча по сто ји. Али огром на ма са хри шћа на је про тив 
то га. Они су про тив то га јер су све сни да би са ује ди ње њем са 
Ал бан ци ма му сли ма ни ма из кра ље ви на СХС и Грч ке од тре-
ћи не спа ли на 10-15%, да кле би ли бе зна чај на ма њи на. Али 
Ал бан ци му сли ма ни гу ра ју ту по ли ти ку го во ре ћи о на ци ји, 
ко ја фор мал но ми сли на све Ал бан це без об зи ра на ве ру, а 
срп ски ана ли ти ча ри те по дат ке узи ма ју здра во за го то во и 
скроз за не ма ру ју ислам као озбиљ ну чи ње ни цу. Да ли је ово 
тач но или ни је, нај бо ље по ка зу је шта са ми Ал бан ци ри мо ка-
то ли ци ми сле о Ал ба ни ји у са да шњим гра ни ца ма а још ви ше 
шта би ми сли ли о ве ли кој. Ал бан ски исто ри чар Ви рон Ко ка 

21 http://www.gjon mar ka gjo ni fund.org/mar ka gjo ni.html (До ступ но 3.8.2013)
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ана ли зи ра ју ћи ста во ве ри мо ка то лич ких све ште ни ка пре ма 
на ци ји, у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, ка же: „Ка то ли ци 
су сма тра ли му сли ма не хор дом при ми тив них Ази ја та ли ше-
них на ци о нал ног осе ћа ња и не до стој них да бу ду об у хва ће ни 
ал бан ском на ци јом’’.22 Као ре зул тат то га ка то лич ки те о лог 
Ђерђ Фи шта је пред ло жио да се Ал ба ни ја по де ли на Се вер ну 
ка то лич ку, цен трал ну му сли ман ску и ју жну пра во слав ну.23 
Да кле не са мо да не ма Ве ли ке је дин стве не Ал ба ни је у ри мо-
ка то лич ким пла но ви ма не го не ма ни је дин стве не Ал ба ни је 
уоп ште. 

Да кле та да се за и ста ми сли на не ку Ве ли ку Ал ба ни-
ју, али му сли ман ску Ве ли ку Ал ба ни ју, јер не ма је дин стве ног 
ислам ског све та. Али ни та да се то не при хва та као трај на 
чи ње ни ца. Вер ни му сли ма ни не мо гу ни ка да при хва ти ти да 
их је Алах за бо ра вио и ве ру ју да ће се јед ног да на ство ри-
ти прет по став ке за ује ди ње ње ислам ског све та. То се ја сно 
ви де ло у то ку Дру гог свет ског ра та ка да је ство ре на „Дру га 
при зрен ска ли га’’. Да кле та да Ко сме том и Ал ба ни јом вла-
да ју Нем ци и Ита ли ја ни, не ма Тур ске а Ал бан ци фор ми ра ју 
„Дру гу при зрен ску ли гу’’ за ко ју Ал ба нац Си нан Ха са ни ве-
ли да је вер ски по крет му сли ма на чи ји је основ ни циљ ствра-
ње вер ске др жа ве.24 Нор мал но фор мал но је ру ко вод ство Ли ге 
го во ри ло о Ал ба ни зму, али је скри ве ни циљ, ка ко ве ли Ха са-
ни, би ла ислам ска др жа ва. А она је по де фи ни ци ји од го ва ра-
ла и Тур ци ма и Ара пи ма, али не и Ал бан ци ма хри шћа ни ма. 

Ко ли ко је про је кат Ве ли ке Ал ба ни је нео дво јив од исла-
ма нај бо ље се ви ди на осно ву исто ри је Ал ба ни је по сле Дру-
гог свет ског ра та. Ен вер Хо џа по све му су де ћи ра ди кал ни 
ате и ста, али не из марк си стич ких већ на ци о на ли стич ких по-
бу да, ка ко ве ли не мач ки ана ли ти чар Бер нард Те нес,25 је уки-
нуо ре ли ги ју. Али он је уки нуо вер ске за јед ни це и ве ро на у ку, 
али ни је уки нуо исто ри ју ве за ну за ре ли ги ју. На про тив као 
до ми нант на али ре ту ши ра на Ал ба ни јом је вла да ла кул ту ра 

22 Ко ка Vi ron, „L’Ide o lo gie re ac ti o na i re du cler ge dans l’an ne es 30  du XX sciè cle », 
StudiaAlbanica, br. 1/1969. Ti ra na.

23 Исто
24 Ха са ни Си нан,Косово,истинеизаблуде, За греб. Ко ка Vi ron, L’Ide o lo gie re-

ac ti o na i re du cler ge dans l’années 30 du XX sci ec le, StudiaAlbanica, br. 1/1969. 
Ti ra na, 1986, стр. 113.

25 Ма ро вић М, „Ко ре ни на ци о на ли зма у Ал бан ској пар ти ји ра да и ње на оп сед ну-
тост ју го сло вен ским син дро мом“, Идеје, 5-6/1987. Бе о град.
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ал бан ских му сли ма на, хри шћа ни су би ли са мо ике ба на. Ко-
му ни стич ку пар ти ју Ал ба ни је су фор ми ра ли хри шћа ни, али 
су сви они, ли кви ди ра ни и пар ти ју су пре у зе ли му сли ма ни. 
Да би се очу вао при вид рав но прав но сти на од ре ђе на кон тро-
ли са на ме ста до во ђе ни су хри шћа ни. Али су они би ли са мо 
украс без зна ча ја.26 Ка да се ра ди ло о бор би за оства ри ва ње 
на ци о на ли стич ких ци ље ва Ен вер Хо џа, ко ји је у Ал ба ни ји 
за бра нио прак ти ко ва ње ве ре се у СФРЈ осла њао на дер ви шке 
ре до ве.27

Да иза све га сто ји ислам у овој или оној фор ми по ка за-
ло се по сле ру ше ња ко му ни зма у Ал ба ни ји. Ре ли ги ја и вер-
ске за јед ни це су об но вље не. У Ср би ји и Ма ке до ни ји је бук-
нуо се це си о ни стич ки по крет. До шло је до ра та 1999. го ди не. 
А иза ал бан ске по бу не на КиМ ста ли су са мо му сли ма ни.28 
При ча ли су о пра ви ма Ал ба на ца али су се бо ри ли са мо за 
Ал бан це му сли ма не. За то су Ал бан ци хри шћа ни, на ро чи-
то пра во слав ци од би ли да ту бор бу при хва те као сво ју. У то 
вре ме Ал ба ни јом је вла да ла со ци ја ли стич ка пар ти ја ко јом су 
до ми ни ра ли пра во слав ци. Ка кав је њен од нос пре ма ра ту на 
КиМ 1999. го ди не био нај бо ље по ка зу је став јед не фран цу ске 
ана ли ти чар ке: „За Со ци ја ли стич ку пар ти ју, ју жњач ку и пра-
во слав ну, рат на Ко со ву ни је њи хов рат. То је рат му сли ма на 
ко ји они не раз у ме ју’’.29

Ствар је по себ но еска ли ра ла раз во јем сло бо де ре ли-
ги је. Ме ђу Ал бан це по чи њу да про ди ру ва ха би ти30 и то у 
огром ном бро ју. Пре ма тврд њи беч ког ли ста „Стан дард’’, 
ове 2013. го ди не се број кон зер ва тив них му сли ма на це ни на 
око 50.000.31 А то су две и по на ци стич ке ди ви зи је. Јер су на-
ци стич ке ди ви зи је бро ја ле око 20.000 љу ди. При то ме тре ба 
има ти у ви ду да се ту ми сли са мо на од ра сле. А сви из њи хо-
вих број них фа ми ли ја су са њи ма. Ови му сли ма ни на сту па ју 

26 Јев тић Ми ро љуб, Албанскопитањеирелигија, исто.
27 Ха са ни, исто, стр. 160.
28 Дра ган Но ва ко вић, „Ислам ска за јед ни ца у функ ци ји оства ри ва ња ал бан ских 

на ци о нал них ин те ре са“, Политикологијарелигије, бр. 1/2007.
29 Xa vi er Bo u ga rel et Nat ha lie Clayer, LeNouvelIslambalkanique:Lesmusulmans,

acteursdupostcommunisme19902000, Pa ris, 2001. стр. 172.
30 Оли вер По те жи ца, „Ва ха би ти при до шли це на Бал ка ну“, Политикологијаре

лигије, бр. 1/2007.
31 http://der stan dard.at/1358304927258/Ra di ka ler-Islam-als-tic ken de-Bom be-im-

Ko so vo#fo rum start 



НАЦИОНАЛНИИНТЕРЕСбр.2/2013,год.Xvol.17 стр.231252

247

из ра зи то ан ти ал бан ски. Они агре сив но на па да ју све Ал бан-
це хри шћа не. „То ком Ра ма за на, ра ди кал ни ко сов ски имам 
Шеф кет Кра сни ћи одр жао је про по вед на скоп ском ста ди о ну 
‘Ча ир’, при ву кав ши не ко ли ко хи ља да љу ди. Он је шо ки рао 
зе мљу сво јом осу дом Мај ке Те ре зе, ко ја је ро ђе на на под руч ју 
Ско пља и ко ју мно ги сма тра ју све ти цом. ‘Њој је ме сто у сред 
па кла, за то што ни је ве ро ва ла у Ала ха, про ро ка и Ку ран ... 
Чак и ако је ве ро ва ла у Бо га, ње но ве ро ва ње је би ло не пот пу-
но са не до ста ци ма. Бог не при хва та та кво ве ро ва ње“.32 Ваљ да 
је са да сви ма ја сно ка кав је став му сли ма на Ал ба на ца пре ма 
ка то ли ци ма исте на род но сти? Му сли ман ски Ал бан ци су се 
об ру ши ли и на ико ну ал бан ског на ци о на ли зма Скен дер-бе-
га. Је дан ал бан ски му сли ман ски пи сац ка же за Скен дер-бе га 
да је сум њи вог ал бан ског по ре кла, од но сно да ни је си гур но 
да је уоп ште Ал ба нац.33 То све због то га јер је Скен дер бег 
на пу стио ислам, што је нај ве ће све то гр ђе у исла му. Го ре не го 
не вер ни штво. 

Од нос овог де ла Ал ба на ца пре ма дру гим Ал бан ци-
ма нај бо ље је опи сао ал бан ски ислам ски пи сац Зе ке ри ја 
Идри зи. Текст се по ја вио у ве о ма углед ном днев ном ли сту 
из При шти не, ко ји се зо ве „Ко ха Ди то ре’’. Ре дак ци ја ауто ра 
пред ста вља као ислам ског ко мен та то ра. То нас оба ве зу је да 
обра ти мо па жњу на то што он, као Ал ба нац и струч ни по-
зна ва лац исла ма, ка же о ва ха би зму у јед ном од нај у ти цај ни-
јих днев них ли сто ва на Ко со ву. Идри зи ка же: „Окле вао сам 
да до так нем фе но мен на шег ал бан ског ва ха би зма и ва ха би та 
(акоонимогубитиназваниАлбанцима) ко ји су у про шлих 
20 го ди на пу сти ли ко ре ње у на ше илир ско-дар дан ске-ал бан-
ске зе мље. Окле вао сам због про стог раз ло га јер сам ми слио 
да Ва шинг тон, да Бу шо ва ад ми ни стра ци ја, об ра ђу ју тај про-
блем. Али фе но мен ва ха би зма је до био ши ро ке и алар ман те 
раз ме ре у свим ал бан ским зе мља ма и у ал бан ској ди ја спо ри 
на За па ду. Они су ви дљи ви сву да са сво јим екс цен трич ним 
ду гим бра да ма, азиј ским обла че њем, крат ким пан та ло на ма, 
же на ма по кри ве ним цр ни ном (што под се ћа на сло вен ске пра-
во слав не мо на хи ње) и са екс трем но вул гар ним реч ни ком.’’34 

32 Тренд “ве ха би ја” по ве ћа ва за бри ну тост у Ма ке до ни ји: http://www.setimes.com/
cocoon/setimes/xhtml/sr_Latn/features/setimes/features/2010/09/22/feature02, 
22/09/2010

33 http://www.ze ri i slam.com/ar ti kul li.php?id=996
34 Idri zi Ze ke ria, „Dan ger! ‘Wah ha bis’ on the march in the Al ba nian lands“, Koha
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Ови ва ха би ти су се об ру ши ли на ислам ске спо ме ни ке и ру ше 
сву да ста ру ислам ску ар хи тек ту ру про гла ша ва ју ћи је ан ти-
и слам ском. Та ко су у Ђа ко ви ци сру ши ли ста ре спо ме ни ке.35 
Ако се на За па ду све то зна, по ста вља се пи та ње ко ли ко су 
му на ме ре по ште не ка да зду шно сто ји иза про јек та ко сов-
ске не за ви сно сти, зна ју ћи да се та мо ру ше све евро-аме рич ке 
вред но сти.36 

За сам крај мо же се по ста ви ти пи та ње ка ква је суд би-
на на ме ње на срп ској кул тур ној ба шти ни на КиМ? Од го вор 
је ви ше не го ја сан. Ако се пре ти ислам ским спо ме ни ци ма 
ко ји су ра ђе ни пре ма ха не фиј ским кри те ри ју ми ма за вре ме 
Осман ли ја, он да је ја сно шта че ка срп ске спо ме ни ке кул ту-
ре. Сви спо ме ни ци ће би ти уни ште ни и ни шта их не мо же 
спа си ти ако на КиМ оста не ал бан ска власт. Исто та ко ће би-
ти ра зо ре не и све срп ске ен кла ве ко је се на ла зе под упра вом 
но во при зна те др жа ве Ко со во. То зна чи да су све па ре ко је су 
да ва не за одр жа ва ње срп ске за јед ни це на КиМ би ле ба че не 
кроз про зор. Јер ће Ср би оту да би ти про те ра ни. По гле дај мо 
шта се де ша ва у ислам ском све ту. Са да се чи сте по след ње ен-
кла ве у Ира ку, у Си ри ји ако Асад пад не би ће исто. А слич на 
суд би на че ка и Коп те у Егип ту. Због све га то га у све ту мно ги 
озбиљ ни љу ди по ста вља ју пи та ње осно ва но сти не за ви сно сти 
Ко сме та.37 На жа лост у Ср би ји не ма спрем но сти да се о то ме 
го во ри. Сво је вре ме но је ауто ру ових ре до ва бив ши ми ни стар 
за КиМ Сло бо дан Са мар џић у ма ни ру свих оста лих ре као, 
ка ко се у по кра ји ни ра ди о на ци о на ли зму и да са исла мом то 
не ма ве зе. А и кад би има ло, да би по ква ри ло на ше од но се са 
ислам ским све том, кад би смо о то ме го во ри ли. 

Пр во, на ши од но си са ислам ским све том су са свим до-
бри с об зи ром на по ста ја ње Ре пу бли ке Срп ске.Све  ислам-
ске  зе мље  же ле    пре ста нак по сто ја ња Ре пу бли ке Срп ске 
и уни тар ну  БиХ.Дру го, све ва жне ислам ске зе мље иона ко 
по др жа ва ју не за ви сно Ко со во. При зна ла га је нај ва жни ја Са-
у диј ска Ара би ја, нај ва жни ја арап ска зе мља Еги пат, УАЕ са 

Ditore, 15.11.2005. 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 18.5.2013)

35 http://www.ca fe dost.com/bbs/di scus sion.cgi?fo rum=2&di scus sion=576
36 Gre gory R. Co pley, „The Road to Pe a ce in the Bal kans is Pa ved with Bad In ten ti-

ons“, Политикологијарелигије, 2/2007.
37 Gre gory R. Co pley, „Me e ting the Bur den of Sta te ho ods: Is Ko so vo Ready”, Поли

тикологијарелигије,бр. 1/2007.
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ко ји ма раз ви ја мо ја ке при вред не ве зе38, ислам ска ну кле ар на 
си ла Па ки стан и још два де се так зе ма ља чла ни ца ОИС (Ор га-
ни за ци је ислам ске са рад ње). Је ди на ва жна зе мља ислам ског 
све та ко ја то ни је учи ни ла је сте Иран. Кад ка же мо ва жна ми-
сли мо ва жна у сми слу да се на гла ше ни је бо ри за ислам ске 
иде а ле. Јер Ин до не зи ја је ва жна због сво јих га ба ри та, али она 
као ислам ска зе мља ни је мно го ис так ну та у бор би за ислам-
ски имиџ. Са дру ге стра не Иран је све вре ме по др жа вао и 
по др жа ва исла ми за ци ју Ко сме та. А то што га не при зна је, 
ни је за то што Иран ци не зна ју да се ра ди о му сли ма ни ма, не-
го због то га што при зна ње по вла чи мо гућ ност да су тра не ко 
при зна евен ту ал но бун тов не де ло ве те зе мље. 

И по себ но ва жно. Ка да би се су тра по ста ви ло пи та ње 
от це пље ња Пре ше ва, Бу ја нов ца и Ме две ђе и при са је ди ње ње 
Ко сме ту или пра во на от це пље ње Ра шке обла сти и при кљу-
че ње му сли ман ској Бо сни, све ове зе мље би при зна ле ове 
ак те. Исто та ко би до но си ли ин ве сти ци је, као што је до шао 
Ети хад, ако од то га има ју про фит. Чак и кад би се по ста вио, 
са да не за ми слив зах тев о екс те ри то ри јал но сти бе о град ске 
џа ми је и то би при зна ли. То је та ко и то је, са ислам ске тач ке, 
са свим ло гич но. Јер се ра ди о зе мља ма ко је во ле сво ју ре ли-
ги ју и бо ре се за њу. И то је са свим ле ги тим но и при род но са 
тач ке гле ди шта исла ма. А то, што се та ко зва не хри шћан ске 
зе мље по на ша ју друк чи је и про тив сво јих при род них ин те-
ре са, за то ни су кри ви му сли ма ни. Њи ма је то са мо до каз, 
да је је ди на истин ска ве ра ислам. То је за му сли ма не знак да 
је са мо њи хо ва ве ра ис прав на, јер се ина че то не би де ша ва-
ло. За то што се све зби ва по бож јој во љи, ду бо ко ве ру ју му-
сли ма ни. Да кле му сли ма ни се уоп ште не би љу ти ли кад би 
про блем био пред ста вљен као у овом тек сту. Са мо са јед ном 
раз ли ком. Ни су се ал бан ски му сли ма ни по бу ни ли да би оте-
ли Ср би ма зе мљу. Јер це ла пла не та при па да Ала ху. Он је да је 
љу ди ма, али мо ра ју за уз врат да жи ве по ње го вим за ко ни ма. 
Ако Ср би то не же ле, он да се Ал бан ци му сли ма ни от це пљу ју 
од та кве Ср би је да би спа си ли сво ју ду шу. Ср би ма при то ме 

38 Уоста лом УАЕ ко ји  су до ве ли Ети хад спа да ју и у нај ве ће до на то ре    не за ви-
сног Ко со ва. Пре ма пи са њу  при штин ског ли ста „Зе ри’’     УАЕ   је  за   шест 
ме се ци 2012. го ди не на Ко со во по слао  пре ко 25 ми ли о на евра., око 2,7 ми-
ли о на до шло је из Ку вај та,око 900.000  из Ка та ра и око 600.000 из Са у диј ске 
Ара би је. Ов де на ве де но пре ма  Политика,24.8.2013, стр. 6
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ну де да се по но во ује ди не, али под за ста вом Ала ха. Ако Ср би 
то не ће, то је њи хов из бор, у овом тре нут ку. Али су тра ће му-
сли ма ни до ћи и код њих, али не да их тла че не го да их из ву ку 
из гре ха и обез бе де им рај ско бла жен ство.39   
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ISLAMICESSENCEOFALBANIAN
SECESSIONISMANDCULTURAL

HERITAGEOFTHESERBS

Re su me

Albaniansecessionismthat threatens theSerbiancultural
heritage in Kosovo is in its essence ideologically Islamic.Ha
ving  inmind,  thatdogmatically,  Islamrequires inequalityof
nonMuslims,theSerbianculturalheritageinKosovo,asChri
stian,isattacked.InSerbianscienceandpolitics,thefactthat
IslamliesbehindAlbaniansecessionism,iscompletelyneglected
.TheproblemofAlbaniansecessionismispresentedasasecu
larandantireligiousactivity,whichisincorrect.Becauseof
thatSerbianpublicdonotunderstandwhichfateawaitstheSer
bianheritageinKosovo.EverywhereintheIslamicenvironment,
nonMuslimenclaveshavefailedtosurviveandslowlydisappear.
Albanianproblem   wasalwaysIslamic,butnow,  turned into
antiAlbanian,totheextentthattheAlbanianquestionpresents
itselfassecular.ThusitisclearwhichfuturemayawaitstheSer
bianculturalheritageandcommunityintoindependentKosovo.
Keywords: Serbian cultural heritage, Albanian secessionism,

Islamicessence,threats,Politologyofreligion
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