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Предговор 11

Ал ба ни ја ни је ви ше са мо бе ли на на ге о граф ској кар ти Евро пе, 
као што је то још по чет ком 20. ве ка би ло. Исто риј ским ис тра жи ва-
њи ма, ко ји ма су се од кра ја Дру гог свет ског ра та ба ви ли и ал бан ски 
на уч ни ци, по стиг нут је ве ли ки на пре дак. То, ме ђу тим, ни је про-
ме ни ло чи ње ни цу да су мно га ме ста у ал бан ској исто ри ји и даље 
мрач на, по чев ши од пи та ња ет но ге не зе, пре ко сред њег ве ка (шта је 
у то вре ме у Ал ба ни ји би ло „ал бан ско“), па до вре ме на Ту ра ка и нај-
но ви је исто ри је, где су по не кад и по да ци из би о гра фи је во де ћих по-
ли ти ча ра не по зна ти (при ме ри Пан де лија Еван ђе ли ја или Шеф ће та 
Вер ла ћи ја). При ре ђи вач је сва ка ко све стан ових пра зни на у на шем 
са зна њу, па би сто га же лео да се при каз ко ји је пред ва ма схва ти са-
мо као при лог ал бан ској на ци о нал ној исто ри ји. Он тре ба да ука же 
на про бле ме, по бу ди раз у ме ва ње и ин те ре со ва ње за исто ри ју јед ног 
на ро да ко ји је у европ ској јав но сти ду го био скрај нут, а играо је ва-
жну уло гу у про шло сти ју го и сточ не Евро пе.

Ал бан ска исто ри ја од и гра ва се притом не са мо уну тар гра ни ца 
др жа ве осно ва не тек 1912. го ди не већ на це ло куп ном про сто ру ко ји 
је у не ка да шњем Осман ском цар ству на се ља вао овај на род, као и у 
ди ја спо ри, у Ита ли ји, Ру му ни ји, САД и дру где. Оту да би пра ви на-
слов тре ба ло да бу де „Ал бан ци“, али се он не би укло пио у кон цепт 
еди ци је по све ће не по је ди нач ним др жа ва ма. 

На зи ви ме ста у књи зи, као и код са мих Ал ба на ца, ни су је дин стве-
ни; по пра ви лу је, ипак, при ме њи ва на од ре ђе на фор ма.

При ре ђи ва ча су на ње го вом пу ту ка Ал бан ци ма и кроз њи хо-
ву исто ри ју сво јом по мо ћи, са ве том и по др шком пра ти ле мно ге 
осо бе, без ко јих до све га ово га си гур но ни ка да не би до шло: Георг 

Предговор



Албанци12

Штат ми лер, Мар тин Ца мај, Ханс-Јо а хим Ки слинг, Ер нест Ко ли ћи, 
Ђу зе пе Ва лен ти ни, Ха сан Ка ле ши, Ар ши Пи па. Њи ма, ко је мо гу на-
зва ти сво јим учи те љи ма и при ја те љи ма, не ка бу де по све ће на ова 
књи га, као ма ли знак мо је за хвал но сти.

Пу лах, 15. ја ну ар 1995.
Пе тер Бартл
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Област ко ју у ју го и сто чој Евро пи на се ља ва ју Ал бан ци знат но је 
ве ћа од те ри то ри је др жа ве ко ја да нас но си име по њи ма. На ис то ку 
она за хва та про стор бив ше Ју го сла ви је, на ју гу об у хва та/об у хва та-
ла је де ло ве са да шње се вер не Грч ке. Из дво је них ко ло ни ја Ал ба на ца 
има и у ди ја спо ри – у ју жној Ита ли ји, ју жној Грч кој, у тур ској ис-
точ ној Тра ки ји. С ви ше од пет ми ли о на Ал бан ци су на ше стом ме сту 
ме ђу бал кан ским на ро ди ма.

Про стор

Те ри то ри ја Ре пу бли ке Ал ба ни је об у хва та по вр ши ну од 28.748 km2. 
Та ко је она по сле Сло ве ни је нај ма ња др жа ва Бал кан ског по лу о стр ва, 
от при ли ке као Бел ги ја. Углав ном је пла нин ска зе мља. Са мо се дуж 
оба ле, од Ска дар ског је зе ра до Ва ло не, пру жа ју рав ни чар ске обла сти, 
про стра не у по ре ђе њу са су сед ном Дал ма ци јом. Пла нин ским вен ци-
ма и ре ка ма, ко је све те ку од ис то ка на за пад, зе мља је из де ље на на 
на се ље не обла сти – бр да и до ли не. Пре ма гру бој по де ли раз ли ку ју 
се три зо не:

– приобаље с ме ди те ран ском кли мом и ве ге та ци јом. Ова област 
пру жа усло ве за ра тар ство, што је Ал ба ни ји да ло при вред ни зна-
чај – све до ра ног но вог ве ка она је би ла зе мља из во зни ца жи та-
ри ца. Из ме ђу оста лог, ов де се про из во ди и со.

Област ко ју на се ља ва ју 
Албан ци 1
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– област високих планина ко ја се про те же од се вер но ал бан ских 
Ал па (Bjeshkët e Ne mu na/Про кле ти је) дуж ју го сло вен ско-ма ке-
дон ске гра ни це до Охрид ског је зе ра. Овај пре део об ли ку ју ду бо ко 
усе че не реч не до ли не ко је се сме њу ју с ко тли на ма. Пла нин ски 
вр хо ви до сти жу ви си ну од пре ко 2.000 m (нај ви ши су Ко раб 2.751 
m и Је зер ца 2.694 m). Ова област је сла бо на се ље на и до ста не-
при сту пач на. По љо при вре да се сво ди углав ном на сто чар ство, 
у усло ви ма тран сху ман це тј. сме не лет њих и зим ских па шња ка. 
При вред но си ро ма шна, ова област је би ла и по ли тич ки те шко 
осво ји ва. Све до ско ра ов де су вла да ла пра ви ла пле мен ског дру-
штва са сво јим па три јар хал ним на чи ном жи во та.

– унутрашњост, та ко ђе пла нин ска област, али с пи то ми јим пре де-
ли ма. Пла нин ски вен ци про сти ру се прав цем се  ве  ро  за  пад–ју  го -
и с ток. За хва љу ју ћи не ко ли ким ве ћим ува ла ма и ши ро ким реч-
ним до ли на ма по  љо  при вред но зе мљи ште је ве о ма про стра но. 
Ова зо на на ју гу до пи ре до бр до ви тих пре де ла ал бан ског Епи ра, 
где успе ва ју кул ту ре ко је се га је на ви со рав ни ма.

Због по себ но сти те ре на ко ји за у зи ма Ал ба ни ја ни је би ла при-
влач на за стра не осва ја че и пру жа ла је вр ло ма ло мо гућ но сти за 
про ди ра ње.

Ја дран ско мо ре је омо гу ћа ва ло при лаз са за па да, али због плит-
ког при о ба ља ни је би ло по год них лу ка. Је ди не ал бан ске лу ке вред не 
по ме на су Драч и Ва ло на; у сред њем ве ку ко ри шће ни су још и Ска-
дар, Шен ђин и не ка ушћа ре ка. Још јед ну мо гућ ност при ла за пру жа-
ла је до ли на Шкум бе, кроз ко ју је не ка да во ди ла Via Eg na tia. Она је 
спа ја ла Драч са Со лу ном и Ца ри гра дом и пред ста вља ла нај по год ни ју 
ве зу из ме ђу Ја дран ског мо ра и Ма ке до ни је. Овај пра вац је, ме ђу тим, 
пру жао нај бо љу мо гућ ност за про дор са ис то ка и по слу жио је ка сни-
је Тур ци ма то ком њи хо вог осва ја ња. Дру ги, ве о ма те жак про лаз са 
ис то ка био је дуж ре ке Дрим. Ла ко се бра нио и мо гао се ко ри сти ти 
са мо за вре ме по вољ них го ди шњих до ба. У сред њем ве ку овај су 
про лаз ко ри сти ли Ср би, ко ји су та мо по ди гли утвр ђе ња.

Раз лог за што је Ал ба ни ја, и по ред сла бе при сту пач но сти, ипак 
би ла циљ стра них осва ја ча је сте у стра те шком по ло жа ју зе мље: нај-
кра ће ра сто ја ње из ме ђу Ал ба ни је и Апе нин ског по лу о стр ва у прав цу 
Отран та из но си 80 km и по ле пом вре ме ну се је дре ња ци ма мо гло 
пре ћи за јед ну ноћ. Због то га је Ал ба ни ја ва жи ла за мо сто бран на 
из ла зу из Ја дран ског мо ра. То об ја шња ва по ку ша је Нор ма на и Ан-
жу ја ца да је се до мог ну. Они су има ли им пе ри ја ли стич ке ам би ци је 
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ка Ори јен ту, и Ал ба ни ја им је у том сми слу би ла по треб на као по-
ла зна тач ка. Ка да су ка сни је су се ди с дру ге оба ле Ја дран ског мо-
ра – Ве не ци ја и Кра ље ви на Ита ли ја – по ку ша ли да Ја дран ско мо ре 
учи не сво јим ma re cla u sum-ом, мо ра ли су нај пре до ве сти у свој по сед 
ал бан ски ба сти он. Ме ђу тим, овај ба сти он је исто вре ме но био и ва-
жан под стрек за Тур ке ка да су у 14. ве ку по че ли осва ја ње Ал ба ни је. 
На кон што су 1453. го ди не осво ји ли „Но ви Рим“ – Ца ри град, циљ 
Ту ра ка био је да осво је и ста ри Рим. Из Ал ба ни је су кре та ли њи хо-
ви по ку ша ји да се учвр сте на Апе нин ском по лу о стр ву: из Ва ло не је 
1480. го ди не осво јен Отранто на оба ли Апулије и др жан ви ше од го-
ди ну да на. Смрт осва јач ког сул та на Мех ме да II 1481. го ди не зна чи ла 
је крај свих тур ских пла но ва у вези са Ита ли јом.

Ста нов ни штво

Ре пу бли ка Ал ба ни ја (Re pu bli ka e Shqip ërisë)

На те ри то ри ји Ал ба ни је је 1990. го ди не жи ве ло 3.255.900 ста нов-
ни ка. Од сти ца ња др жав не не за ви сно сти за бе ле жен је ве ли ки при-
раст ста нов ни штва. Још по чет ком овог ве ка уку пан број Ал ба на ца 
на Бал кан ском по лу о стр ву био је про це њи ван на 750.000. На кон пр-
вог по пи са ста нов ни штва 1923. го ди не Ал ба ни ја је има ла 803.959 
ста нов ни ка, 1938. већ 1.040.000, 1950. го ди не их је би ло 1.215.000, 
1960. го ди не 1.607.000, 1970. го ди не 2.136.000 и 1980. го ди не 2.671.000. 
Са сто пом по ве ћа ња при ра шта ја ста нов ни штва од пре ко 300% Ал-
ба ни ја за у зи ма пр во ме сто у Евро пи. У скла ду с по ве ћа ним бројем 
ра сла је и гу сти на на се ље но сти: док је 1938. го ди не би ла 36, 1960. 
го ди не 56 и 1980. го ди не 93 ста нов ни ка по ква драт ном ки ло ме тру, 
већ 1990. из но си ла је 114 ста нов ни ка по ква драт ном ки ло ме тру. Ста-
ро сна струк ту ра из гле да ла је ова ко: 32,6% ста нов ни штва ис под 15 
го ди на, 57,8% рад но спо соб них и 9,6% у тре ћем ста ро сном до бу.

Од нос град–се ло се до ду ше ме њао, али ве ћи на Ал ба на ца и да ље 
жи ви на се лу: 1990. го ди не је тај од нос из но сио 63,9% се о ског и 36,1% 
град ског ста нов ни штва; 1923. од нос је био 84,1% пре ма 15,9%; 1950. 
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го ди не 79,5% пре ма 20,5%; 1960. го ди не 69,1% пре ма 30,9%. Притом је 
Ти ра на је ди ни ве ћи град, са 243.000 ста нов ни ка (1990), док су оста-
ли зна чај ни ји гра до ви Драч са 85.400, Ел ба сан са 83.300 и Ска дар са 
са мо 81.800 ста нов ни ка.

Пре ма је зи ку ко ји го во ре Ал бан ци се де ле у две ди ја ле кат ске гру-
пе: То ске на ју гу и Ге ге на се ве ру; гра ни ца је ре ка Шкум ба. Од 1972. 
го ди не по сто ји „је дин стве ни ал бан ски књи жев ни је зик“, на стао на 
то скиј ском ди ја лек ту. Тај књи жев ни је зик при хва ти ли су и ју го сло-
вен ски Ал бан ци, иако су ови у ве ћи ни би ли Ге ге.

Ста нов ни штво Ре пу бли ке Ал ба ни је је ет нич ки вр ло хо мо ге но. 
На кон по след њег по пи са из 1989. го ди не са мо 64.816 др жа вља на (да-
кле 2% укуп ног бро ја ста нов ни ка) ни су би ли ал бан ске на ци о нал но-
сти. Ве ћи на њих (58.758) би ли су при пад ни ци грч ке ма њи не. Грч ка 
стра на је оспо ри ла ве ро до стој ност ових по да та ка про це њу ју ћи број-
ност грч ке ма њи не на 300.000–400.000, што је, опет, би ло пре те ра но. 
Пре ма по пи су ста нов ни штва из 1989. го ди не у Ал ба ни ји је жи ве ло и 
4.697 Ма ке до на ца и 100 Ср ба и Цр но го ра ца. И ма ке дон ска и срп ска 
стра на су оспо ри ле ове по дат ке про це њу ју ћи број Ма ке до на ца на 
45.000–60.000, а Цр но го ра ца на 15.000–20.000. Аро му ни и Ци га ни, 
чи ји се број у пе ри о ду из ме ђу два ра та про це њи вао на око 10.000, не 
во де се као ма њи на у ал бан ским ста ти сти ка ма. Ве ро ват но су нај ве-
ћим де лом аси ми ло ва ни.

Ју го сла ви ја, од но сно ње не зе мље на след ни це

У бив шој Ју го сла ви ји Ал бан ци су са 1.730.000 при пад ни ка (по-
да так је из 1981. го ди не јер су Ал бан ци бој ко то ва ли по пис из 1991) 
пред ста вља ли нај број ни ју на ци о нал ну ма њи ну. Они су чи ни ли 7,7% 
укуп ног ста нов ни штва и би ло их је ви ше од Ма ке до на ца и Цр но го-
ра ца. Ве ћи на ју го сло вен ских Ал ба на ца жи ви на Ко со ву, „Со ци ја ли-
стич кој Ауто ном ној По кра ји ни“ у окви ру Ср би је (Kra hi na So ci a li ste 
Auto no me Ko so va). Те ри то ри ја Ко со ва про сти ре се на 10.887 ква драт-
них ки ло ме та ра, што од го ва ра го то во тре ћи ни ал бан ске др жав не 
те ри то ри је. Од укуп но 1.584.441 ста нов ни ка Ко со ва (1981) 1.226.736 
би ли су Ал бан ци (77,4%), 209.498 Ср би (13,2%), док су оста так чи ни ли 
Цр но гор ци, Тур ци, Ци га ни и дру ги. Број ста нов ни ка у По кра ји ни 
се од за вр шет ка ра та ви ше не го удво стру чио (1948. го ди не је би ло 
727.820 ста нов ни ка), и то углав ном за хва љу ју ћи нат про сеч но ви со-
ком при ра шта ју Ал ба на ца. 
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Њи хов број је од 498.242, од но сно 68,5%, ко ли ко их је би ло 1948. 
го ди не, по рас тао за два и по пу та, док је број ност срп ског ста нов-
ни штва опа ла (1948. го ди не је из но си ла 171.911 или 23,6%). Од нос 
град–се ло сли чан је као у Ал ба ни ји: 1981. го ди не је 67,5% ста нов ни-
штва Ко со ва жи ве ло на се лу. Од то га су Ал бан ци чи ни ли чак 72% 
се о ског ста нов ни штва. Упр кос то ме би ла је по ја ча на ми гра ци ја у 
гра до ве, по себ но из па сив ни јих пла нин ских под руч ја, и то пре све га 
у При шти ну чи ји је број ста нов ни ка по рас тао на 130.000.

Ал ба на ца има и на под руч ју уже Ср би је: 1981. го ди не би ло их је 
72.484, тј. 1,3% укуп ног ста нов ни штва.

Још је дан део те ри то ри је бив ше Ју го сла ви је на ко јем жи ве Ал-
бан ци је сте Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, где су Ал бан ци 1981. го ди не са 
377.726 чи ни ли 19,8% укуп ног ста нов ни штва. Они на се ља ва ју углав-
ном њен за пад ни део, од гра ни це са Ал ба ни јом до глав ног гра да 
Ско пља, у ко јем је још у вре ме Ту ра ка жи вео ве ли ки број ал бан ског 
ста нов ни штва.

Ал бан ске ма њи не има и у Цр ној Го ри: 38.735 или 6,5% укуп ног 
ста нов ни штва, пре ма по да ци ма из 1981. го ди не.

Јед на са свим изо ло ва на ал бан ска ко ло ни ја жи ви у око ли ни За дра 
у Хр ват ској, где су се из ме ђу 1726. и 1733. го ди не на се ли ле из бе гли-
це из тур ске Ал ба ни је (Бор го Ерицо, да нас Ар ба на си, са став ни део 
За дра). Њи хо ви по том ци и да нас го во ре ал бан ски.

Грч ка

О бро ју Ал ба на ца ко ји жи ве у Грч кој не по сто је но ви ји ста ти-
стич ки по да ци. Исто та ко, нео п ход но је пра ви ти раз ли ку из ме ђу 
ал бан ских на се о би на на про сто ру Грч ке (Çam ëria, Ма ке до ни ја) и 
сред њо ве ков не ал бан ске ко ло ни за ци је у ју жној Грч кој (Ати ка, Бе о-
ти ја, Егеј ска остр ва, Пе ло по нез). Ди ја ле кат ових ра них до се ље ни ка 
(ар ва ни ти ка), чи ји су по том ци знат но до при не ли успе ху грч ке осло-
бо ди лач ке бор бе у 19. ве ку, да нас је пред из у ми ра њем.

Да ли у се вер ној Грч кој још има Ал ба на ца и у ко ли ком бро ју, ни је 
мо гу ће утвр ди ти. До вре ме на бал кан ских ра то ва (1912–1913), ка да су 
Епир и Ма ке до ни ја при па ли Грч кој, област ко ју су на се ља ва ли Ал-
бан ци про сти ра ла се на југ до за ли ва Ар та. Ве ћи на му сли ман ских 
Ал ба на ца се ве ро ват но исе ли ла или је би ла об у хва ће на раз ме ном 
ста нов ни штва с Тур ском. Пра во слав ни Ал бан ци ко ји су жи ве ли 
та мо још пре при кљу чења би ли су у ве ли кој ме ри по гр че ни. Пре ма 
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не зва нич ним грч ким из во ри ма у Грч кој је 1951. го ди не жи ве ло 
укуп но 23.000 Ал ба на ца.

Ита ли ја

Код Ал ба на ца ко ји жи ве у Ита ли ји (пре све га у Апу ли ји, Ка ла-
бри ји и на Си ци ли ји) реч је о до се ље ни ци ма из вре ме на Ту ра ка. 
Њи хов број про це њу је се на око 100.000. Оп ста нак њи хо вог је зи ка 
(ar bëresh), ар ха ич ног об ли ка то скиј ског ди ја лек та, угро жен је пре 
све га због те ле ви зи је и обра зов ног си сте ма ко ји су ис кљу чи во на 
ита ли јан ском. Као и у Грч кој, Ал бан ци ни су ни у Ита ли ји ужи ва ли 
ни ка ква ма њин ска пра ва ко ја би им га ран то ва ла др жа ва. 

По ред већ по ме ну тих обла сти, ал бан ског ста нов ни штва би ло је и 
у го то во свим зе мља ма на след ни ца ма Осман ског цар ства – у са мој 
Тур ској, у Бу гар ској (Ман дри ца), у Си ри ји и Егип ту. Ја ка ал бан ска 
ко ло ни ја жи ви и у САД. То су де ли мич но ста ри еми гран ти ко ји су 
се исе ли ли још пре осни ва ња ал бан ске др жа ве. Сма тра се да је пр-
ви ал бан ски до се ље ник до шао у САД 1876. го ди не. Цен тар у ко ји су 
се та да до се ља ва ли Ал бан ци био је Бо стон, ода кле су под вођ ством 
пра во слав ног све ште ни ка и ка сни је епи ско па Сти ли ја на Фана Но-
ли ја по че ли да раз ви ја ју зна чај не кул тур не и по ли тич ке ак тив но сти. 
Та ко је 1912. го ди не осно ва на и Све ал бан ска фе де ра ци ја „Огњиште“ 
(Vatra) ко ја по сто ји и да нас. Ал бан ски еми гран ти у Се вер ној Аме-
ри ци од и гра ли су не ма лу уло гу у ус по ста вља њу ал бан ске др жа ве 
на кон Пр вог свет ског ра та.

Мо ра мо по ме ну ти да и у бив шем Со вјет ском Са ве зу, у Укра ји-
ни, по сто ји ко ло ни ја ста рих ал бан ских еми гра на та (њих око 4.000 
на во ди ал бан ски као свој ма тер њи је зик). Њи хо ви пре ци бо ри ли 
су се на ру ској стра ни у ра то ви ма с Тур ском у пе ри о ду 1768–1774. и 
1787–1791, на кон че га су се исе ли ли у Ру си ју.
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Про стор ко ји на се ља ва ју Ал бан ци око 1900. го ди не


