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church In con tem Po rary 
se cu Lar ser bIan so cI ety

Alek san dar Đa ko vac
Uni ver sity of Bel gra de, Fa culty of Ort ho dox The o logy,
Bel gra de

Sum mary: Se cu la rity is one of the ba sic po stu la tes of 
con tem po rary de moc ra tic so ci e ti es. The con sen sus re
gar ding the es sen tial de ter mi na tion of this con cep tion, 
or the fi nal im pli ca ti ons it has on so cial re la ti on ship, 
still do es not exist in the ory nor in prac ti ce. Alt ho ugh 
the no tion of se cu la rism is not fully ela bo ra ted or de
fi ned, mo dern so ci ety is, not wit ho ut re a son, ta ken to 
be postse cu lar. The re la ti on ship bet we en chur ches and 
re li gi o us com mu ni ti es is par ti cu larly bur de ned with mi
sun der stan ding in postcom mu nist co un tri es in clu ding 
Ser bia, due to two fold ten den ci es which oc cur in tho se 
co un tri es. Sin ce both chur ches and re li gion com mu ni ti es 
we re op pres sed for de ca des, the dow nfall of com mu nist 
dic ta tor ship was fol lo wed by an un der stan da ble need for 
re li gion to as su me its po si tion in so ci ety. The re are a lot 
of con trary opi ni ons and prac ti ces re gar ding the po si
tion of re li gion. The aim of this ar tic le is to po int out 
exi sting pro blems and to gi ve so lu ti ons for the ir over co
ming in the fu tu re.

Key words: Ser bian Ort ho dox Church, se cu la rism, 
postse cu la rism, re li gion, po li tics.
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крИ тИ ка на во да о ал бан цИ ма  
у уџ бе нИ ку Исто рИ ја за 6. раз ред 

основ не шко ле

Ап стракт: На *Ко со ву се во дио и во ди ин фор ма
циј ски рат ка ко би се до ка за ло да нај ве ће срп ске 
све ти ње при па да ју ал бан ској кул ту ри и тра ди ци
ји. У на шој на уч ној јав но сти и обра зов ном си сте му 
по ја вљу ју се по из ве сном ау то ма ти зму ста во ви ко
ји сво јом не до ре че но шћу или не до вољ ном на уч ном 
пре ци зно шћу иду на ру ку ал бан ском фал си фи ко ва
њу исто ри је, као нпр. уџ бе ни к Исто ри ја за 6. раз-
ред основ не шко ле, у ком се између осталог наводи 
да су Албанци староседеоци. Међутим, на Ко со ву и 
Ме то хи ји Ср би су пре о вла ђу ју ће ста нов ни штво до 
XVI II ве ка, и тек у XVI II, XIX, а на ро чи то XX ве ку, 
Ал бан ци из се вер не Ал ба ни је се у све ве ћем бро ју до се
ља ва ју на Ко со во и Ме то хи ју, све ви ше и ви ше ал ба
ни зи ра ју ћи и ис ти ску ју ћи Ср бе. У при лог то ме да је 
се ар гу мен та ци ја из на уч но не за ви сне ли те ра ту ре.

Кључ не ре чи: *Ко со во, Ал ба ни ја, фал си фи ко ва ње 
исто ри је, по ре кло Ал ба на ца, по ре кло ал бан ског је
зи ка, не ро ма ни зо ва ни Да ча ни, дач ки, не ро ма ни зо
ва ни Или ри, Сло ве ни, ал ба ни за ци ја Ро ма на, Сло ве
на и Ср ба, ис ти ски ва ње Сло ве на и Ср ба.

Увод

На *Ко со ву се во дио и во ди ин фор ма циј ски рат ка ко би се до-
ка за ло да нај ве ће срп ске све ти ње при па да ју ал бан ској кул ту ри и 
тра ди ци ји. Ипак, у на шој се на уч ној јав но сти и обра зов ном си сте му 
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исла ма као др жав не ве ре на *Ко со ву... Ме ђу на род на за јед ни ца је 
би ла про тив тог на цр та“, а Гри бо ски je био уве рен да ће „уко ли ко 
овај на црт бу де упу ћен скуп шти ни *Ко со ва на раз ма тра ње... УН-
МИК ин тер ве ни са ти ка ко би за шти тио де мо крат ска пра ва свих 
жи те ља *Ко со ва“, при че му je „нај ви ше за бри ња вао члан 9, тач-
ка 2, ко јим се зах те ва да сви вер ски по гла ва ри на *Ко со ву бу ду и 
гра ђа ни *Ко со ва“ (Гри бор ски 2005). Нај по сле, 2006. *ко сов ске ин-
сти ту ци је усво ји ле су За кон о сло бо ди ве ро и спо ве сти ко ји, пре ма 
из ве шта ју аме рич ке др жав не Кан це ла ри је за де мо кра ти ју, људ ска 
пра ва и рад, „де кла ри ше да не по сто ји зва нич на ре ли ги ја“ на *Ко-
со ву, не го „афир ми ше пра во на сло бо ду из ра жа ва ња, са ве сти и 
ве ро и спо ве сти свим ста нов ни ци ма без об зи ра на њи хо ва вер ска 
убе ђе ња... омо гу ћа ва ју ћи... јед на ка пра ва и оба ве зе свим вер ским 
за јед ни ца ма.“ (Из ве штај... 2007).1

Ме ђу тим, и пре и не за ви сно од све га то га, ка ко са зна је мо из 
са оп ште ња Епар хи је ра шко-при зрен ске СПЦ, на *Ко со ву се „во-
дио и во ди ин фор ма циј ски рат ка ко би се до ка за ло да нај ве ће 
срп ске све ти ње при па да ју ал бан ској кул ту ри и тра ди ци ји... По 
уче њу но вих ал бан ских исто ри ча ра и по но вим *ко сов ским уџ бе-
ни ци ма за исто ри ју, Бо го ро ди ца Ље ви шка (Shën-Мëria Le vis hka) 
се по ми ње као ‘јед на од нај ста ри јих ри мо ка то лич ких цр ка ва ко ју 
су Ср би на сил но пре тво ри ли у пра во слав ни храм’“. (Ја њић 2003). 
Др Шан Зе фи, за ме ник при зрен ског би ску па Мар ка Со пи ја, из-
ја вио је пред став ни ци ма „На ци о нал но о сло бо ди лач ког по кре та 
Ко со ва“, по на во ди ма при штин ских днев них но ви на Зе ри, да је 
„Срп ска пра во слав на цр ква по ди за ла сво је хра мо ве на ру ше ви-
на ма ал бан ских цр ка ва, чи ме су ду хов не вред но сти за ме њи ва не 
по ли тич ким“ (Зе фи 2003). На да ље, Епар хи ја ра шко-при зрен ска 
отво ре но je про те сто ва ла због вер бал ног исту па мон си њо ра Мар-
ка Со пи ја јер је он за књи гу Ме ђу ет нич ки ра то ви – не из бе жни или 
не? Је дан при мер – Ко со во (Gu er re et nic he: una fa ta li ta? Un esem pio – il 
Ko so vo) из нео тврд ње да су „цр кве ко је ви ди мо на кар та ма Ко со-
ва по сто ја ле и пре до ла ска Ср ба“, као и да су „пра во слав не цр кве 
ко је су у ско ри је вре ме гра ђе не уни ште не јер су пред ста вља ле 
по ли тич ку моћ Ср ба“ (Dal la Pel le gri na 2001). Оту да је ова „Со-
пи је ва тврд ња... пред ста вља ла са свим ја сну по ру ку и по у ку ал-
бан ским екс тре ми сти ма да до вр ше свој про цес уни шта ва ња или 
при сва ја ња срп ске кул тур не ба шти не ко ја је то бо же по диг ну та 

1 Видeти и *ко сов ски За кон о вер ским сло бо да ма: http://gzk.rks-gov.net/Ac-
tDo cu ment De tail.aspx?Ac tID=2442.

по ја вљу ју по из ве сном ау то ма ти зму и без не ке ло ше на ме ре ста-
во ви ко ји сво јом не до ре че но шћу или не до вољ ном на уч ном пре ци-
зно шћу иду на ру ку ал бан ском фал си фи ко ва њу исто ри је на *Ко со ву. 
У уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле ака де ми ка Ра де та 
Ми хаљ чи ћа у из да њу За во да за уџ бе ни ке у Бе о гра ду, у по гла вљу „Ју-
жни Сло ве ни и ста ро се де о ци“ сто ји: „Ме ђу тим, ста ро се де о ци ко ји 
су жи ве ли за јед но и чи ја су на се ља гру пи са на у ве ће ску пи не ни су 
сло ве ни зи ра ни. Оби ча је, је зик и дру га на род на обе леж ја са чу ва ли 
су Ал бан ци. Део на се ље них Сло ве на при мио је је зик и оби ча је Ал ба-
на ца и сто пио се са њи ма.“ Као и: „У ис точ ним Ал пи ма и на Бал кан-
ском по лу о стр ву Сло ве ни су за те кли ста ро се де о це, ко ји су по че ли 
да се по вла че у те шко при сту пач не пла нин ске пре де ле, или су се 
скла ња ли у утвр ђе не при мор ске гра до ве. Део ста ро се де ла ца сто пио 
се са Сло ве ни ма. Свој је зик и оби ча је са чу ва ли су Ал бан ци.“ Ме ђу-
тим, то не од го ва ра исто риј ским чи ње ни ца ма јер су Ал бан ци по ре-
клом не ро ма ни зо ва ни Да ча ни ко ји су се тек по на се ља ва њу Сло ве на 
до се ли ли на под руч је да на шње цен трал не Ал ба ни је, где су се ме-
ша њем са не ро ма ни зо ва ним Или ри ма, али и па ра лел но при ма ју ћи 
ро ман ске и сло вен ске ре чи, фор ми ра ли и као ет нос и у је зич ко-
ме сми слу у VI II ве ку, на чи нив ши сво је нај ста ри је на ци о нал но име 
Ар ба на си (Ал бан ци) од ро ман ског на зи ва ан тич ког гра да Al ba num. 
Ал бан ци су се по том ши ри ли ал ба ни зи ра њем Ро ма на и Сло ве на, 
али и ис ти ски ва њем Сло ве на и Ср ба. На Ко со ву и Ме то хи ји Ср би су 
пре о вла ђу ју ће ста нов ни штво до XVI II ве ка, и тек у XVI II, XIX, а на-
ро чи то XX ве ку, Ал бан ци из се вер не Ал ба ни је се у све ве ћем бро ју 
до се ља ва ју на Ко со во и Ме то хи ју, све ви ше и ви ше ал ба ни зи ра ју ћи 
и ис ти ску ју ћи Ср бе. У при лог то ме да је се ар гу мен та ци ја из на уч но 
не за ви сне ли те ра ту ре.

* * *

Го ди не 2005. по ја вио се на црт за ко на о вер ским сло бо да ма 
на *Ко со ву. Овај на црт за ко на је, по ре чи ма пред сед ни ка аме-
рич ког Ин сти ту та за вер ска и по ли тич ка пи та ња у Ва шинг то ну 
Џо зе фа Гри бо ског, „ства рао пре ди спо зи ци ју за de fac to усва ја ње 
чију су независност једнострано прогласили органи привремене управе под домина-
цијом Албанаца, у номенклатури светских држава пише се са звездицом, према До го-
вору о ре ги о нал ном пред ста вља њу и са рад њи; према па ра графу 3 поменутог Догово-
ра, фу сно та ко ја ће се при ме њи ва ти у ве зи са зве зди цом ће гла си ти: „Овај на зив је без 
пре ју ди ци ра ња ста ту са и у скла ду је са Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја 1244 и ми шље њем Ме ђу на род ног су да прав де о де кла ра ци ји о не за ви сно сти 
Ко со ва.“ У том смислу се у тексту користе појмови *Косово, *косовски итд.
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и тур ски исто ри ча ри не дво сми сле но све до че о срп ским ма на сти-
ри ма и срп ском цар ству Не ма њи ћа на те ри то ри ји Бал ка на, ако 
се ове ал бан ске ла жи стал но по на вља ју и про па ги ра ју на За па-
ду, јед ног да на мо гу и да ‘по ста ну’ исти на. За то је нео п ход но да 
ова др жа ва, као и сви на ши исто ри ча ри, ста ну у од бра ну срп ске 
исто ри је“, а та да шњи пред сед ник Ср би је, Бо рис Та дић, 2009. је 
оп ту жио *при штин ске вла сти за „по ку шај ис ко ри шћа ва ња срп ске 
ба шти не на *Ко со ву као пи о на у опа сној игри ства ра ња иден ти те-
та“. „Та кви по ку ша ји“, по ру чио је Та дић, „мо ра ју би ти нај о штри је 
осу ђе ни, а ни Ср би ја, ни УНЕ СКО и Са вет Евро пе не сме ју да оста-
ну па сив ни“ (Пре ле вић, Па лић 2009).

Ипак, у на шој се на уч ној јав но сти и обра зов ном си сте му по-
ја вљу ју по из ве сном ау то ма ти зму и без не ке ло ше на ме ре ста-
во ви ко ји сво јом не до ре че но шћу или не до вољ ном на уч ном пре-
ци зно шћу иду на ру ку на ве де ном ал бан ском фал си фи ко ва њу 
исто ри је на *Ко со ву.

У уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле ака де ми ка Ра де-
та Ми хаљ чи ћа у из да њу За во да за уџ бе ни ке у Бе о гра ду, ре цен зе на та 
ака де ми ка Си ме Ћир ко ви ћа и про фе со ра Би ља не Кр стић, у по гла-
вљу „Ју жни Сло ве ни и ста ро се де о ци“ сто ји: „Ме ђу тим, ста ро се де о-
ци ко ји су жи ве ли за јед но и чи ја су на се ља гру пи са на у ве ће ску пи не 
ни су сло ве ни зи ра ни. Оби ча је, је зик и дру га на род на обе леж ја са чу-
ва ли су Ал бан ци. Део на се ље них Сло ве на при мио је је зик и оби ча је 
Ал ба на ца и сто пио се са њи ма.“ Као и: „У ис точ ним Ал пи ма и на 
Бал кан ском по лу о стр ву Сло ве ни су за те кли ста ро се де о це, ко ји су 
по че ли да се по вла че у те шко при сту пач не пла нин ске пре де ле, или 
су се скла ња ли у утвр ђе не при мор ске гра до ве. Део ста ро се де ла ца 
сто пио се са Сло ве ни ма. Свој је зик и оби ча је са чу ва ли су Ал бан ци“ 
(Ми хаљ чић 2008: 42).

На тај на чин се Ал бан ци при ка зу ју као древ ни бал кан ски на род 
ко ји су Сло ве ни и Ср би по на се ља ва њу на Бал кан за те кли, а ал бан-
ски као древ ни бал кан ски је зик са ко јим су Сло ве ни и Ср би по на се-
ља ва њу на Бал кан до шли у до дир.

Ме ђу тим, то не од го ва ра исто риј ским чи ње ни ца ма јер су Ал-
бан ци по ре клом не ро ма ни зо ва ни Да ча ни ко ји су се тек по на се-
ља ва њу Сло ве на до се ли ли на под руч је да на шње цен трал не Ал-
ба ни је, где су се ме ша њем са не ро ма ни зо ва ним Или ри ма, али и 
па ра лел но при ма ју ћи ро ман ске и сло вен ске ре чи, фор ми ра ли и 
као ет нос и у је зич ко ме сми слу у VI II ве ку, на чи нив ши сво је нај-
ста ри је на ци о нал но име Ар ба на си (Ал бан ци) од ро ман ског на зи ва 
ан тич ког гра да Al ba num (Ста ни шић 1995: 9, 10: Al ba num > Ар ба на

на ру ше ви на ма ‘древ них ал бан ских цр ка ва’“ (Ја њић 2003), што се 
упра во и де си ло у Мар тов ском по гро му 2004. на Ко со ву. За пра-
во, нај са же ти је об ја шње ње ове и ова кве но ве *ко сов ске исто ри-
је дао је пр ви пред сед ник *Ко со ва Ибра хим Ру го ва, још 1995. за 
*Ко сов ски ин фор ма тив ни цен тар: „Ко со во је би ло на се ље но Ал-
бан ци ма од древ них вре ме на кра ље ви не Дар да ни је, ко ја је би ла 
у са ста ву Илир ске кра ље ви не. По сле то га, она је по ста ла рим ска 
про вин ци ја. За вре ме Ви зан ти је, сред њег ве ка и Осман ске им пе-
ри је, Ко со во је би ло са мо ста лан ен ти тет са по себ ним иден ти те-
том. Ма на сти ри и цр кве на Ко со ву би ли су пр во бит но ал бан ски 
и ка сни је су их оте ли Ср би ко ји су уни шти ли ве ли ки број ал бан-
ских ка то лич ких цр ка ва“ (Ko so va press 1995). Чак, пре ма ре чи ма 
Ср ђе Триф ко ви ћа, углед ног аме рич ког пу бли ци сте, „крај њи циљ 
при штин ских вла сти је сте ус по ста вља ње ‘Ко сов ске пра во слав не 
цр кве’“ (Триф ко вић 2009). A 2009. се у При шти ни одр жа ва про-
мо ци ја књи ге аме рич ке но ви нар ке-со ци о ло га Ане ди Ле лио Бој 
на Ко со ву 1389: ал бан ски еп (The bat tle of Ko so vo 1389: an Al ba nian 
epic), где уби ство тур ског ца ра Му ра та из вр ша ва ал бан ски ви тез 
„Ми лош Ко пи ли ћи“ (Mi losh Ko pi li qi) (Pro mo vo het… 2009; Di Lel lio 
2009).2 И не са мо то, не го је и при штин ски днев ни лист Епо ка e Ре 
сво је вре ме но об ја вљи вао фељ тон са тврд ња ма ка ко је по ро ди ца 
Не ма њић у ства ри „по ро ди ца Не ма ни ал бан ског по ре кла, а срп-
ска ква зи и сто ри ја је ка сни је ову ди на сти ју при пи са ла се би“ (Пре-
ле вић, Па лић 2009). *Ко сов ске вла сти су 2005. из да ле бро шу ру 
Спо ме ни ци Ко со ва у ко јој се ни јед ном реч ју не по ми њу Ср би, не-
го су уз фо то гра фи је пра во слав них срп ских ма на сти ра и цр ка ва 
„об ја шње ња“ да се ра ди о спо ме ни ци ма „ко сов ско-ви зан тиј ског 
сти ла“, на во де ћи да су се у цр ква ма мо ли ли „ко сов ски Ал бан ци-
хри шћа ни“ и чак пи ше да „бо гат ство *Ко со ва чи не цр кве не гра-
ђе ви не ко је по ти чу из па ле о хри шћан ских вре ме на. Са сто ји се од 
цр ка ва ко је су гра ди ли хри шћа ни, илир ско-ар ба на шко-ал бан ско 
ста нов ни штво, од IV до VI ве ка, а чи је ру ше ви не још по сто је на 
те ри то ри ји *Ко со ва. Од лич но су очу ва ни ма на сти ри и цр кве ко-
сов ско-ви зан тиј ског сти ла ко је су ко ри сти ли ал бан ски хри шћа-
ни“ (Пре ле вић, Па лић 2009).

На све ово, по зна ти срп ски исто ри чар Ра дош Љу шић упо зо-
ра ва да „при сва ја ње срп ске исто ри је пред ста вља за вр шну фа зу 
оку па ци ју Ко со ва и Ме то хи је“, до да ју ћи да „и по ред то га што чак 

2 Го ди не 2010. по ја вљу је се чак и срп ски пре вод: Di Le lio, Ana (2010), Bit ka na 
Ko so vu u al ban skom epu, Be o grad: XX vek.
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(код Стра бо на, Пли ни ја Ста ри јег и др.), ни су у ал бан ски при сти-
гли не по сред ним је зич ким кон так том – на и ме, хи по те за да су ови 
и ова кви на зи ви у упо тре би у ал бан ском не пре кид но од пред рим-
ских вре ме на до да нас пот пу но је не спо ји ва са чи ње ни ца ма ал-
бан ске исто риј ске фо не ти ке.

(б) Ла тин ски на зи ви ме ста у Ал ба ни ји раз от кри ва ју нам по ре-
клом ла тин ске, тј. дал ма то ро ман ске спе ци фич не је зич ке цр те, а 
ни ка ко ал бан ске – дал ма то ро ман ски, од но сно за пад ни бал ка но ро-
ман ски, ко ји се раз вио на ба зи илир ског је зич ког суп стра та знат но 
се раз ли ку је од ру мун ског или ис точ ног бал ка но ро ман ског.

(в) У про шло сти, оба ла Ја дра на ни је би ла за хва ће на ал бан ским 
на се ља ва њем – на и ме, ал бан ска по мор ска и ри бар ска тер ми но ло ги-
ја је сте скуп по зај ми ца.

(г) Ре ла тив но ма ли број ал бан ских по зај ми ца из ста ро грч ког 
пред ста вља још је дан ар гу мент про тив, ко ји нас са још не ким дру-
гим за кључ ци ма во ди прет по став ци да се ал бан ско на се ља ва ње на 
под руч је са да шње Ал ба ни је, ко је се гра ни чи са Грч ком, из вр ши ло у 
ка сни ја исто риј ска вре ме на.

(д) Не ма исто риј ских по ме на Ал ба на ца на те ри то ри ји да на шње 
Ал ба ни је пре IX ве ка н. е., док су с дру ге стра не на зи ви ме ста и 
лич на име на с це лог под руч ја да на шње Ал ба ни је за бе ле же ни у до-
ку мен ти ма од IV ве ка н. е. па на да ље.

(2) Из вор но ста ни ште Ал ба на ца би ло је с јед не стра не бли зу из-
вор ног ста ни шта ру мун ског на ро да, а с дру ге стра не ни је би ло у 
пот пу но сти осло бо ђе но ути ца ја грч ког је зи ка:

(а) ... по сто ји ве ћи број гла сов них про ме на ко је су свој стве не и 
ал бан ском и ру мун ском и дач ком...

(б) Нај ста ри ји ла тин ски је зич ки еле мен ти у ал бан ском по ти чу 
из про то ру мун ског, од но сно из ис точ ног бал ка но ро ман ског, а не из 
дал ма то ро ман ског, од но сно из за пад ног бал ка но ро ман ског... Сто га, 
ал бан ски ни је на стао на илир ској осно ви.

(в) Па ра лел но по сто ја ње ла тин ских ре чи у ал бан ском и ру мун-
ском ука зу ју на чи ње ни цу да се у ра спо ну од IV до V ве ка н. е. ал-
бан ски раз вио као је зик на истом про сто ру у ко ме се и ру мун ски 
као је зик по ја вио – на и ме, ра ди се при бли жно о те ри то ри ји ан тич ке 
Дар да ни је (при бли жно те ри то ри ји ко ја об у хва та да на шњи Ниш, Со-
фи ју и Ско пље).

(г) У ру мун ском има око 70 ре чи ко је има ју па ра ле ле у ал бан-
ском, ме ђу тим фо нет ски об лик ових ру мун ских ре чи је спе ци фи-
чан до те ме ре да се оне не мо гу об ја сни ти као по зај ми це из ал-

си (Ал бан ци)). Ал бан ци су се по том ши ри ли ал ба ни зи ра њем Ро-
ма на и Сло ве на, али и ис ти ски ва њем Сло ве на и Ср ба. На Ко со ву 
и Ме то хи ји Ср би су пре о вла ђу ју ће ста нов ни штво до XVI II ве ка, и 
тек у XVI II, XIX, а на ро чи то XX ве ку, Ал бан ци из се вер не Ал ба ни-
је се у све ве ћем бро ју до се ља ва ју на Ко со во и Ме то хи ју, све ви ше 
и ви ше ал ба ни зи ра ју ћи и ис ти ску ју ћи Ср бе.

У при лог то ме мо же мо да ти сле де ћу ар гу мен та ци ју из на уч но 
не за ви сне ли те ра ту ре:

I) Бу гар ски ака де мик, ин до е вро пе и ста, ети мо лог и бал ка но лог 
Вла ди мир Ге ор ги јев у сво јој књи зи Увод у исто риј ску гра ма ти ку ин
до е вроп ских је зи ка (In tro duc tion to the hi story of In doEu ro pean lan
gu a ges) у по гла вљи ма „Од нос дачк(оме зијск)ог, илир ског, трач ког, 
ал бан ског и ру мун ског“, „Ком па ра тив но-исто риј ска фо не ти ка дач-
ко(ме зиј ско)г и ал бан ског“ и „По ре кло Ал ба на ца и њи хо вог је зи ка“ 
ка же: „Одав но тра је ве ли ка рас пра ва о то ме је ли ал бан ски је зик 
по то мак илир ског или трач ког... Ме ђу тим, са да ка да је еви дент но 
да су дачк(оме зијск)и и трач ки два раз ли чи та ин до е вроп ска је зи ка, 
про бле ма ти ка по ре кла ал бан ског је зи ка дâ се са гле да ти из пот пу но 
дру гог угла. Дачк(оме зијск)и је је два по све до чен је зик, али на осно-
ву ба зич них осо би на ње го вог фо но ло шког си сте ма де фи ни тив но се 
мо же по ка за ти да је фо но ло шки си стем ал бан ског је зи ка по те као 
из дачк(оме зијск)ог као и то да су из ве сне спе ци фич не осо бе но сти 
исто риј ске фо не ти ке ру мун ског је зи ка по ре клом из дач ко га суп-
стра та. Сто га, ал бан ски је зик је ре цент ни по то мак дачк(оме зијск)
ог, док сâм дачк(оме зијск)и пред ста вља нај ста ри је ста ње раз во ја 
ал бан ског је зи ка из ин до е вроп ског... Хирт, Јокл, Вај ганд, Скок, Де-
чев, Ба рић, Ши ад беј, Ге ор ги јев, По по вић и дру ги др же се те зе да је 
из вор но ста ни ште Ал ба на ца сре ди шњи део се вер ног Бал ка на, тј. ис-
точ ни део про вин ци је Гор ње Ме зи је и за пад ни део про вин ци је До ње 
Ме зи је или при бли жно про вин ци је Дар да ни ја, Ме ди те ран ска Да ки-
ја и При о бал на Да ки ја. Све му ово ме ва ља сад да до да мо и из ве сне 
но ве чи ње ни це и за кључ ке, од ко јих је нај ва жни је то да је фо нет ски 
си стем ал бан ског је зи ка ди рект ни по то мак дачк(оме зијск)ог. Нај-
ва жни је чи ње ни це и за кључ ци за од ре ђи ва ње по ре кла и из вор не по-
стој би не Ал ба на ца су сле де ће:

(1) Ал бан ци ни су ау тох то ни на под руч ју да на шње Ал ба ни је:
(а) Древ ни (илир ски) на зи ви ме ста у Ал ба ни ји (или ба рем на 

се ве ро за па ду, за па ду и ју гу Ал ба ни је), ко ји су до нас до спе ли из 
Ан ти ке, као нпр. Shkodër од Sco dra (код Ли ви ја), To mor или To ma rus 
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са свим оста лим је зи ци ма, укљу чу ју ћи илир ски“. Исто гле ди ште 
о по ре клу ал бан ског је зи ка за сту па и ин до е вро пе и ста и ал ба но-
лог Аг ни ја Де сниц ка, „по ко јој је на ста нак ал бан ског је зи ка по-
сле ди ца ме ђу је зич ког про жи ма ња ста ри нач ког и ро ма ни зо ва ног 
бал кан ског ста нов ни штва на тлу Ал ба ни је у пр вим ве ко ви ма н. 
е... услед че га је на стао та кав спој ста рог и но вог у ко ме ла тин ска 
лек си ка пред ста вља суп страт ни еле мент но вог је зи ка но во га на-
ро да... На су прот ла ти ни зми ма, сло вен ски еле мен ти, ко ји су у ал-
бан ски по че ли да ула зе нај ра ни је од VI I –VI II ве ка, пред ста вља ју 
ла ко уоч љив по зајм ље ни слој већ уоб ли че ног ал бан ског је зи ка“ 
(Ста ни шић 2006: 85, 91).

III) Го ди не 1986. одр жан је на уч ни скуп Оде ље ња исто риј ских 
на у ка СА НУ на те му од но са Или ра и Ал ба на ца, што је и уоб ли-
че но у на уч ни збор ник Или ри и Ал бан ци ко ји је по стао и остао 
цен трал но де ло на ше и свет ске не за ви сне исто ри о гра фи је на ову 
те му. Ода тле пре но си мо на во де из члан ка „Ал ба ни ја у ка сној ан-
ти ци“ Вла ди сла ва По по ви ћа, свет ског струч ња ка за ар хе о ло ги-
ју ка сне ан ти ке и ра ног сред њег ве ка на Бал ка ну, чла на СА НУ и 
ака де ми ка Фран цу ске ака де ми је на у ка и умет но сти: „Бал кан ске 
про вин ци је на ју жном Ја дра ну пру жа ју уо чи сло вен ских ин ва-
зи ја сли ку обла сти ко ја се од ли ку је моћ ним по мор ским лу ка ма 
на оба ли, про стра ним на се љи ма у уну тра шњо сти зе мље и ни зом 
утвр ђе ња, твр ђа ви ца и при бе жи шта рас по ре ђе них сву да око гра-
до ва и дуж са о бра ћај ни ца. Ван ове зо не, ко ју са чи ња ва ју рав ни це 
у при мор ју и реч не до ли не у уну тра шњо сти, на ла зе се ши ро ка 
пла нин ска под руч ја. На овом ме сту по ста вља се пи та ње ет нич ког 
са ста ва и го вор ног је зи ка овог ста нов ни штва, без сум ње ве ћи ном 
хри шћан ског, ко је је у ка сној ан ти ци на ста њи ва ло гра до ве и се о-
ска на се ља. Епи граф ска све до чан ства ука зу ју да ве ћи на ра ни јих 
ла тин ских нат пи са по ти че са те ри то ри је рим ских ко ло ни ја и му-
ни ци пи ја где је, су де ћи пре ма оно ма сти ци, ста нов ни штво у пр-
вим ве ко ви ма но ве ере би ло пре те жно итал ског, а у ма њој ме ри 
ори јен тал ног и илир ског по ре кла. Из епо хе ка сног цар ства и из VI 
ве ка, не ма мо до вољ но епи граф ских до ку ме на та ко ји би до пу сти-
ли да се утвр ди сте пен ро ма ни за ци је или хе ле ни за ци је ло кал ног 
ста нов ни штва, пре све га оног ко је је жи ве ло ван гра до ва. Пре ма 
то ме, не ма мо ни ка кав ди рек тан на чин да са зна мо у ко јој се ме ри 
илир ски је зик још увек го во рио, или ни је, у ма њим на се љи ма у 
рав ни ци и дуж реч них до ли на. У овом тре нут ку чи ни нам се мно-
го ва жни је да уста но ви мо, у све тло сти епи граф ских до ку ме на та, 

бан ског. Ове ре чи, на и ме, при па да ју дач ком суп стра ту ру мун ског 
је зи ка, док су њи хо ве ал бан ске па ра ле ле ди рект но на сле ђе не из 
дачк(оме зијск)ог.

Упра во су за јед нич ки еле мен ти ру мун ског (од но сно дач ког суп-
стра та) и ал бан ског још је дан ва жан до каз за чи ње ни цу да је ал бан-
ски по те као из дачк(оме зијск)ог.

(3) ... (в) Сре ди шњи део се вер ног Бал ка на је сте област где су 
је зик древ них Ал ба на ца и је зик древ них Ру му на би ли у нај бли жем 
ме ђу соб ном је зич ком кон так ту.

(4) Има ва жних чи ње ни ца ко је ја сно по ка зу ју да је ал бан ски 
про ис те као ди рект но из дачк(оме зијск)ог:

(а) Ал бан ски фо нет ски си стем пред ста вља да љи раз вој дачк(оме-
зијск)ог фо нет ског си сте ма. Ова је чи ње ни ца од ве ли ког зна ча ја: 
по ка зу је да је дачк(оме зијск)и је зич ки пре дак ал бан ског.

(б) Упр кос оскуд но сти дачк(оме зијск)ог је зич ког ма те ри ја ла 
по сто ји не ко ли ко вр ло ва жних па ра ле ла са ал бан ским и ово је до каз 
за бли зак срод нич ки од нос ал бан ског и дачк(оме зијск)ог...

(в) Ге о граф ска ди стри бу ци ја ти пич но дачк(оме зијск)их на зи ва 
ме ста на -da va раз от кри ва оп шти мо дел ра за сти ра ња Да ча на (Да ко-
ми зи ја ца), тј. Про то ал ба на ца по Бал ка ну, при бли жно на ис то ку оне 
обла сти ко ја је ка сни је про зва на Гор ња Ме зи ја, тј. Дар да ни ја, Ме ди-
те ран ска Да ки ја и При о бал на Да ки ја.

(г) Ал бан ска лек си ка има од свих је зи ка нај ве ћи број ре чи 
срод них са бал то сло вен ским. Ова чи ње ни ца ја сна је је ди но у слу-
ча ју ка да се ал бан ски са гле да ва као је зик про ис те као из дачк(оме-
зијск)ог јер је дачк(оме зијск)и био у не по сред ном је зич ком кон-
так ту са бал то сло вен ским.

Ал бан ски је зик је сто га по те као из дачк(оме зијск)ог. Njегов од-
нос са дачк(оме зијск)им је по пут од но са ро ман ског са ла тин ским. 
Та ко ђе, по сто ји и илир ска ком по нен та у ал бан ском је зи ку, али је 
ње на је зич ка ба за дачк(оме зијск)а.

Дач ка (да ко ме зиј ска) пле ме на за у зи ма ла су сре ди шњи део се-
вер ног Бал ка на, при бли жно те ри то ри ју про вин ци је Дар да ни је у не-
ка вр ло дав на вре ме на. Ода тле су они по ступ но ми гри ра ли на те ри-
то ри ју са да шње Ал ба ни је“ (Ge or gi ev 1981: 133–143).

II) По ре чи ма не мач ког ин до е вро пе и сте Вал те ра Пор ци га, 
„ал бан ски је зик се не мо же раз ма тра ти као не по сред ни пред став-
ник илир ске гра не, већ се мо ра упо ре ђи ва ти као са мо ста лан је зик 
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Та ко је грч ки су збио ла тин ски и по но во из био на по вр ши ну у 
овом ју жном де лу Ал ба ни је где је ур ба ни за ци ја и с тим и хе ле ни-
за ци ја Или ра у пред рим ско до ба има ла ста ри је и ду бље ко ре не од 
се вер ног де ла зе мље (уп. сл. 13). Иа ко у се вер ној Ал ба ни ји и Цр ној 
Го ри ни су број ни ра но хри шћан ски нат пи си, они су прак тич но сви 
ла тин ски, са име ни ма ла тин ског или хри шћан ског по ре кла (сл. 2).

ко је је, не за ви сно од ет нич ког пи та ња, би ло под руч је рас про сти-
ра ња грч ког и ла тин ског го во ра уо чи сло вен ских на је зди. Гра нич-
на ли ни ја из ме ђу два је зи ка, ко ју су на уч ни ци из про шлог ве ка 
ста вља ли уз ре ку Дрим, пру жа ла се от при ли ке дуж Шкум би ја и 
Via Eg na ti-је . Би ла је то у су шти ни ма ње лин гви стич ка и ет нич ка 
гра ни ца, а мно го ви ше де мар ка ци о на ли ни ја две ци ви ли за ци је, 
грч ке и ла тин ске. У вре ме ка сног цар ства грч ки нат пи си се по но во 
ја вља ју у знат ном бро ју ју жно од Шкум би ја и Во ју ше, на те ри то-
ри ји рим ских ко ло ни ја Би ли са и Бу тро ту ма (сл. 1).

Сл. 1. Распрострањеност 
латинских и касноантичких 
грчких натписа у Албанији 

(према S. Anamali, Iliria,  
5, 1976, p. 36–37,  
cartes № 1 et 2)

Сл. 2. Распрострањеност ранохришћанских латинских  
и грчких натписа у Старом Епиру (XIII), Дарданији (XVI) и Превалитани (XVII)
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на Кр фу или у Ка ши ћу и Сто ну у Дал ма ци ји, све до чи о ње ној ши рој 
рас про стра ње но сти од под руч ја ко је су за у зи ма ли сред њо ве ков ни 
Ар ба на си, те се сто га не мо же за кљу чи ти да је она би ла ве за на за 
јед ну од ре ђе ну ет нич ку гру пу, по го то во не за про то-ал бан ску или 
ал бан ску... Из у зев ши не кро по ле у Афи о ни, на Кр фу, код Охри да и у 
При ле пу, у грч ком кул тур ном кру гу, под руч је ши ре ња кул ту ре Ко-
ма ни-Кро ја у се вер ној Ал ба ни ји и Цр ној Го ри по ду да ра се са те ри-
то ри јом на ко јој се, пре ма по ме ну тим епи граф ским до ку мен ти ма, 

Из у зе так чи не два грч ка епи та фа из ко смо по лит ске лу ке 
Дра ча. Ла тин ски ка рак тер ан тро по ни ми је у ка сно рим ској и ра-
но ви зан тиј ској епо хи у Пре ва ли та ни и на се ве ру Но вог Епи ра 
по твр ђу ју име на епи ско па и кли ри ка, ко ја су ла тин ског или хри-
шћан ског по ре кла, ре ђе грч ког. Упр кос ма лом бро ју рас по ло жи-
вих епи граф ских до ку ме на та мо гу ће је ипак за кљу чи ти да је, пре 
ве ли ких сло вен ских про ва ла, је зик у упо тре би у на се љи ма се-
вер но од Via Eg na tia-јe  био пре све га ла тин ски, што не ис кљу чу је 
a pri o ri мо гућ ност да се ау тох то ни је зик одр жао у пе ри фер ним 
под руч ји ма и на ро чи то у пла ни на ма. Сло вен ске на је зде до ве ле 
су до ду бо ких про ме на у ал бан ским про вин ци ја ма, а пр ви та лас 
Скла ви на до про је до Дра ча 548. г. Ме ђу тим, тек су ка сни је про-
ва ле, с кра ја VI и из VII ве ка, до ве ле до уни ште ња ве ли ког бро ја 
ра но ви зан тиј ских гра до ва у Пре ва ли та ни и оба Епи ра. Пр ва од 
ових ве зу је се за не у спе лу оп са ду Со лу на 586. г., ко јој је 587–588. 
г. сле ди ло осва ја ње Грч ке за јед но са Ста рим Епи ром, о че му све-
до чи по зна та Мо нем ва сиј ска хро ни ка. Да ова на је зда ни је би ла 
огра ни че на на обла сти са мо ју жно од Во ју ше ука зу је пи смо па пе 
Гр гу ра I у ко ме ве ли да је епи скоп Ље ша мо рао да на пу сти сво ју 
ди је це зу и скло ни се у Ита ли ју, где се на ла зио у ју ну 592. г. Љеш 
је ка сни је, не сум њи во, био по но во пре у зет, но да тум овог до га ђа-
ја ни је нам по знат. С дру ге стра не, уни ште њем по след њих ви зан-
тиј ских гра до ва у се вер ном Или ри ку око 615. г. од стра не Ава ра, 
омо гу ће но је у ве ли кој ме ри на ста њи ва ње Скла ви на у Дар да ни ји 
и у до бром де лу Пре ва ли са, ода кле су ла ко мо гли да про ди ру у 
се вер ну Ал ба ни ју. Нај зад, тре ћи та лас Сло ве на, до ко га је, пре-
ма но ви јим ре зул та ти ма, до шло нај ра ни је три де се тих го ди на VII 
ве ка, озна чио је по ја ву ду кљан ских Ср ба у Цр ној Го ри. Ово пр во 
сло вен ско за о кру же ње не ка да шњег илир ског под руч ја ја сно се 
огле да у ал бан ској то по ни ми ји, у ко јој су ве о ма број на сло вен ска 
име на ме ста (сл. 3)...

Ови то по ни ми, ко ји по ти чу из ис точ ног ди ја лек та ју жно сло вен-
ског је зи ка, све до че да је ан тич ко име па ло у за бо рав и да су Сло ве-
ни из пр вих на је зди на ста ни ли ова на се ља или њи хо ву око ли ну пре 
до ла ска Ар ба на са... Ма те ри јал на кул ту ра VII и VI II ве ка, рас про-
стра ње на на су же ној те ри то ри ји две ју се вер них про вин ци ја, нај бо-
ље нам је по зна та пре ма са др жа ју не кро по ла ти па Ко ма ни-Кро ја... 
Кул ту ра Ко ма ни-Кро ја је да кле ур ба на, по стан тич ка, ре тар ди ра на 
рим ско-ви зан тиј ска и пре вас ход но хри шћан ска. От кри ће гро бо ва 
са иден тич ним са др жа јем ван драч ке обла сти, на при мер у Афи о ни 

Сл. 3. Приближна 
концентрација словенских 

топонима у Албанији 
(према А. M. Селищев, 
Славянское население 
в Албании, Издание 

Македонского научного 
института, София 1931)
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ла тин ски го во рио у рав ни ци и реч ним до ли на ма (уп. сл. 13–14). 
Ка ко не кро по ле ни су, сва ка ко, би ле ни сло вен ске ни авар ске, мо-
же се у но си о ци ма ове кул ту ре без ус те за ња пре по зна ти јед на ро-
ма ни зо ва на или про то-ро ман ска по пу ла ци ја... Про то ро ман ски или 
пред ро ман ски ка рак тер кул ту ре Ко ма ни-Кро ја у Ал ба ни ји и Цр-
ној Го ри по твр ђу ју ре ла тив но че сти то по ни ми ла тин ског по ре кла 
у овој обла сти. По ред ве ли ких при о бал них гра до ва и ре ка, чи ја су 
се илир ска име на са чу ва ла, по сред ством Гр ка и Ри мља на, у ал бан-
ском и сло вен ском го во ру до на ших да на, сре ће мо и низ име на ма-
ње ва жних ме ста ко ја по ти чу од ра ни јег на зи ва по зна тог у пи са ним 
из во ри ма, или од не ких осо бе но сти те ре на... По сма тра ни у це ли ни, 
ви ди се да су ла тин ски то по ни ми нај број ни ји у обла сти Ска дар ског 
је зе ра, у до ли на ма Дри ма и Фан ди ја, дуж ста рог рим ског пу та Ље ш–
Ул пи ја на, али су при сут ни и у до ли на ма Ма ти ја и Цр ног Дри ма. 
Та ко за па жа мо ка ко по сто ји под руч је на ко ме су би ли ра ши ре ни 
ла тин ски то по ни ми ко ји се мо гу пре по зна ти у на зи ви ма да на шњих 
ме ста, под руч је ко је се у глав ним цр та ма по ду да ра са те ри то ри-
јом ко ју су за у зи ма ли но си о ци кул ту ре Ко ма ни-Кро ја, чи ји по стан-
тич ки ка рак тер, ка ко смо већ под ву кли, ар хе о ло шки по да ци ја сно 
по твр ђу ју. Ова област се до бро раз ли ку је од те ри то ри је ју жно од 
Шкум би ја, где је при мет на ја ка кон цен тра ци ја сло вен ских хи дро-, 
оро- и то по ни ма, чак и он да ка да се од ових по след њих узму у об зир 
са мо они ко ји се од но се на на пу ште не ан тич ке гра до ве (сл. 4).

Ако прет по ста ви мо, с јед не стра не, да је ка рак тер кул ту ре Ко-
ма ни-Кро ја у сво јој би ти рим ско-ви зан тиј ски или већ про то ро-
ман ски и сва ка ко хри шћан ски, и с дру ге стра не, ако од ба ци мо 
хи по те зе о ње ној сло вен ској или авар ској при пад но сти, при мо ра-
ни смо та ко ђе да на пу сти мо гле ди ште ко је ње не но си о це иден ти-
фи ку је са не ро ма ни зо ва ним Или ри ма, или тач ни је са Ар ба на си-
ма или њи хо вим не по сред ним пре ци ма. Овај за кљу чак се за сни ва 
на до ка зи ма ка ко ар хе о ло шке, та ко и исто риј ске и лин гви стич ке 
при ро де. Под Ар ба на си ма се под ра зу ме ва ет нич ка гру па ко ја го-
во ри ал бан ски, је дан ин до е вроп ски је зик са соп стве ним реч ни-
ком, мор фо ло ги јом и фо нет ским за ко ни ма. Су прот но ру мун ском, 
ал бан ски ни је ро ман ски је зик, не го пот пу но по се бан го вор ко ји 
са др жи по зај ми це из ла тин ског, сло вен ског и дру гих је зи ка. Ми-
шље ња струч ња ка о ње го вом по ре клу знат но се раз ли ку ју. Пре ма 
јед ни ма, ал бан ски пред ста вља по след ње остат ке трач ког је зи ка, 
по дру ги ма илир ског, или је ме ша ви на јед ног и дру гог, или је чак 
мо жда да ко-ми зиј ски. Без об зи ра на ре ша ва ње овог фи ло ло шког 

Сл. 4. Распрострањеност налазишта културе Комани–Кроја,  
латинских топонима и словенских топонима који се односе на напуштене локалитете
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три раз ли чи те лин гви стич ке гру пе: Ар ба на си, Ро ма ни и Сло ве ни. 
По се бан про блем пред ста вља уби ка ци ја ениг ма тич ког Ар ва но на 
(Άρβανον), пр во бит ног чвр стог је згра Ар ба на са, чи ји се по мен 
ја вља код Ане Ком ни не, опи су ју ћи су ко бе Алек си ја I и Нор ма-
на... Но ви ја ис тра жи ва ња, ко ја пре све га у Ар ва но ну на зи ру ви ше 
област не го ли је дан од ре ђе ни град, осла ња ју се на ар гу мен та ци-
ји са свим раз ли чи те при ро де. По јед ни ма, то се под руч је мо ра ло 
на ла зи ти где су би ли нај сла би ји ути ца ји стра них кул ту ра, би ло 
рим ске, ви зан тиј ске, ра но сло вен ске, зет ске или ра шке, чи ме је 
уна пред би ла пред о дре ђе на област Ма ти ја у цен трал ној Ал ба ни-
ји. Пре ма дру гом ми шље њу, ко је за по ла зну тач ку узи ма основ не 
прав це вој них опе ра ци ја во ђе них то ком ви зан тиј ско-нор ман ског 
ра та, Ар ва нон се, бар сво јим нај ве ћим де лом, на ла зио ју жно од 
ве ли ке оку ке Шкум би ја, при бли жно из ме ђу Де во ла, не да ле ко од 
Охрид ског је зе ра и Ел ба са на (сл. 5).

про бле ма, ко ји да ле ко пре ва зи ла зи на ше лич не ком пе тен ци је, 
оно не ће ба ци ти но ву све тлост на пи та ње ет нич ке при пад но сти 
но си ла ца кул ту ре Ко ма ни-Кро ја. Са сво је стра не, ме ђу тим, ал-
бан ски реч ник је по себ но по у чан. Он от кри ва у ве ли кој ме ри при-
род не, еко ном ске и дру штве не усло ве у ко ји ма су се Ар ба на си 
фор ми ра ли пре њи хо ве по ја ве на исто риј ској по зор ни ци у XI ве ку. 
На ро чи то су број не по зај ми це из ла тин ског и сло вен ског је зи ка. 
Пр ве, до ста уоп ште ног ка рак те ра, од но се се на град ски жи вот, по-
ро дич не ве зе, по љо при вре ду, биљ ке и во ће из ни ског и мо чвар ног 
по ја са. Дру ге, пре ци зни је, ве за не су за ви до ве ста но ва ња, зе мљо-
рад њу, сто чар ство и дру ге де лат но сти. На осно ву име на би ља ка 
мо же се за кљу чи ти да су Ар ба на си и Сло ве ни ус по ста ви ли ве зу у 
су вом шум ском по ја су на ви си ни из ме ђу 600 и 900 m. На про тив, 
ал бан ска име на би ља ка су из ви шег и алп ског по ја са, као и из ра зи 
ко ји се од но се на млеч не про из во де. У су шти ни, ал бан ски лек сич-
ки фонд ода је се ми-но мад ски и чо бан ски на род ко ји је за вре ме 
хлад не се зо не на ста њи вао кон ти нен тал ни по јас бре жу ља ка, где је 
ус по ста вљао до дир са ста нов ни штвом из ни жих пре де ла, а пре ко 
ле та од ла зио пре ма па шња ци ма ви со ких пла ни на... У VII и VI II 
ве ку, или тач ни је у пре ла зном пе ри о ду из ме ђу про цва та ра но ви-
зан тиј ске кул ту ре у про вин ци ја ма Пре ва ли та ни и Но вом Епи ру, и 
фор ми ра ња драч ке те ме, при ме ћу је се на раз ли чи те на чи не па ра-
лел но по сто ја ње одво је них ет нич ких и со ци јал них це ли на. Кул-
тур на гру па ти па Ко ма ни-Кро ја, као што је већ на гла ше но, не-
по сред ни је про ду же так оста та ка ро ма ни зо ва ног ста нов ни штва, 
ко је је у ка сном цар ству на пу сти ло отво ре на на се ља и скло ни ло 
се на бо ље за шти ће на ме ста. У вре ме сло вен ских ин ва зи ја у VII 
ве ку, њи ма су се ве ро ват но при дру жи ле из бе гли це из Дар да ни је и 
Дал ма ци је, о ко јим из ри чи то го во ри Кон стан тин Пор фи ро ге нит. 
Са сво је стра не, сло вен ски зе мљо рад ни ци за у зи ма ли су рав ни це 
и до ли не сву да око њих, па чак и ве ро ват но уну тар њи хо вог под-
руч ја. У пла ни на ма, или тач ни је из над ове зо не ко ју су на ста њи-
ва ли Про то-Ро ма ни и Сло ве ни, одр жа ло се сто чар ско ста нов ни-
штво, ко је је мо гу ће озна чи ти као Про то-Ал бан це, без об зи ра шта 
су они у ужем сми слу. Пре ма све му оно ме што је ре че но, мо же се 
за кљу чи ти да из ме ђу кул ту ре Ко ма ни-Кро ја, у оној ме ри у ко јој је 
она би ла са ста вље на од дав но ро ма ни зо ва них до мо ро да ца, и Ар-
ба на са, под усло вом да су ови дру ги за и ста оста ци не ро ма ни зо ва-
них Или ра, по сто ја ла јед на, мно го ви ше ге нет ска, а мно го ма ње 
кул тур на ве за. Овај за кљу чак се де ли мич но по ду да ра са сред њо-
ве ков ним до ку мен ти ма у ко јим се у ска дар ском под руч ју по ми њу 

Сл. 5. Једна од могућих 
локација Арбанона  

у XI–XII в. (према A. 
Ducellier, Travaux et 

Mémories, 3, 1968, p. 354)
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Ме ђу тим, чи ни нам се да је, ка да се већ по ста вља пи та ње нај-
ра ни јег та ла са ши ре ња Ар ба на са си шав ших са пла ни на, од го вор 
дао је дан углед ни ал бан ски фи ло лог. Осла ња ју ћи се и кар ти ра ју-
ћи ал бан ске то по ни ме са су фик сом -esh (сл. 6), ко ји по ти че вр ло 
ве ро ват но од ла тин ског -en sis, од но сно вул гар ног ла тин ског -esis, 
он је утвр дио, ка ко из гле да, окви ре тог нај ра ни јег та ла са, чи ја се 
кон цен тра ци ја мо же пра ти ти од Ел ба са на на ју гу, пре ко Ти ра не, 
до Кро је на се ве ру.

Сто га је по треб но под ву ћи да пи та ње уби ка ци је Ар ва но на у XI –
XII ве ку, као цен тра јед не од ре ђе не мо ћи (сл. 23) не тре ба иден-
ти фи ко ва ти са под руч јем пр во бит не ин фил тра ци је гор штач ких 
Ар ба на са ко је је мо гло да за поч не пре тог вре ме на. У овом пр вом 
на ле ту пла нин ских сто ча ра на зи ру се под сти ца ји све сна жни је 
се дан те ри за ци је, ал ба ни за ци је, од но сно де ро ма ни за ци је и де сла-
ви за ци је се вер ног под руч ја Ал ба ни је. У раз до бљу ко је сле ди, рав-
ни чар ски Ар ба на си при хва та ју хри шћан ство, би ло ла тин ско или 
грч ко, на се ља ва ју се у гра до ви ма, где де ле суд би ну ла тент но при-
сут ног ро ман ског, грч ког и сло вен ског ста нов ни штва. Као што су 
не ки пре да ва чи већ при ме ти ли, по ја ва сред њо ве ков них Ар ба на са 
ван гра ни ца Ал ба ни је, нпр. у Грч кој и у Дал ма ци ји, ве ћим је де-
лом ве за на за ну жну ми гра ци ју иза зва ну пре на се ље но шћу јед не 
не плод не те ри то ри је и ни ка ко се не мо же об ја сни ти као исто риј-
ски фе но мен ре ин те гра ци је не ка да шње илир ске пра по стој би не. 
Дру гим ре чи ма, до ла зи до укла па ња јед ног сло ја Ар ба на са у кул-
тур на кре та ња ко ја сле де из дан ци ста ре рим ско-ви зан тиј ске ци-
ви ли за ци је, огр ну ти у ис точ но или за пад но ру хо... Све у све му, 
од не стан ка Или ра из исто ри је и по ја ве Ар ба на са, по сто ји јаз од 
око осам ве ко ва, че му тре ба до да ти при бли жно исти пе ри од до 
вас кр са Или ра, оте ло тво ре них у Ар ба на си ма, као про из вод на-
га ђа ња фи ло ло га до бро об у че них у не мач ким шко ла ма. Из све га 
што је до са да ре че но, сло бод ни смо да за кљу чи мо да ал бан ски 
про блем ни је ни ет нич ки, ни на ци о нал ни, већ пре вас ход но по ли-
тич ки, кул тур ни и со ци јал ни. Мла да ал бан ска на у ка, у чи јим се 
ре до ви ма сва ка ко на ла зе на да ре ни ис тра жи ва чи, и ко ја у ро ман-
ти чар ском по ле ту ко ји рас ко шно обо га ћу је ета ти стич ка при во ла, 
без ре зер вно де кла ри ше до са да на уч но не до ка за ни и по свој при-
ли ци не до ка зи ви кон ти ну и тет од Или ра до да на шњих Ар ба на са, 
на не ла је се би, и да ље на но си, ште ту чи ји ће дуг, с те шком му-
ком и по ви со кој це ни мо ћи да от пла ти у бу дућ но сти“ (Га ра ша нин 
1988: 222–234, 238–242, 244–250).

Сл. 6. Распрострањеност албанских топонима са суфиксом – esh  
(према E. Çabej, Studia Albanica, 9–2, 1972, p. 37)
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сред њо ве ков но ста ње одр жа ва углав ном кроз цео XV и XVI век. 
Из то га вре ме на је већ до вољ но исто риј ских из во ра, па се мо же 
по у зда но зна ти: ма да су се сра змер но ве ли ке ма се срп ског... ста-
нов ни штва се ли ле пред Тур ци ма то ком чи та вих сто ти ну го ди на 
по сле Ко со ва, још у овим обла сти ма не ма бит ног по ме ра ња и за-
ме не на род но сти... Тек се дам де се тих го ди на XVI ве ка огла ша ва-
ју се у исто риј ским из во ри ма пр ви озбиљ ни ји пљач ка шки упа-
ди Ал ба на ца у око ли ну При зре на, Ђа ко ви це и Пе ћи у Ме то хи ји, 
на го ве шта ва ју ћи сек тор и пра вац глав ног про до ра на ис ток, али 
још увек без на се ља ва ња... Ве ли ка се о ба Ср ба под Ар се ни јем III 
Чар но је ви ћем... тај кру пан исто риј ски до га ђај, у ко ме су се по-
кре ну ле и пре ме сти ле ве ли ке ма се на ро да, отва ра ју ћи про стор 
за још суд бо но сни је про ме не на ет но граф ској кар ти Бал ка на... 
ни је за хва ти ла чи та во под руч је Ко со ва и Ме то хи је и ни је ство ри-
ла пра зан про стор у ко ји би се он да уба ци ли му ха ме дан ски Ар ба-
на си, не го је срп ски на род на тој те ри то ри ји ипак остао и по том 
је на си љем исла ми зи ран и по ар ба на шен... ан тро по ге о граф ска 
ис тра жи ва ња по твр ђу ју чи ње ни цу ве ли ког ет нич ког по ре ме ћа ја 
кра јем XVII ве ка, али не и прет по став ке о пот пу ном пра жње њу 
ко сов ско-ме то хиј ског под руч ја. Исе ља ва ње срп ског на ро да 1690. 
за хва ти ло је са мо оне кра је ве ко ји су се на ла зи ли на уда ру, а уз 
то би ли ком про ми то ва ни уче шћем у устан ку. У сле де ћим ра то-
ви ма до ћи ће до сла бље ња и сма њи ва ња ове још ни ка ко не ма ле 
ет нич ке ма се, али Ал бан ци ни та да не си ла зе у ис пра жњен, на-
пу штен про стор. Уме сто то га ко ло ни за ци ја Ал ба на ца те ћи ће у 
XVI II ве ку нај пре спо ро, ин фил тра ци јом у по сто је ћа на се ља и 
ис ти ски ва њем срп ског ста нов ни штва, а не на се ља ва њем пра зног 
про сто ра... ‘Тај срп ски пра во слав ни жи ваљ ни је ис пра знио те рен 
гра нич ни са Ар на у ти ма, не го је, под ле гав ши си ли, био под врг нут 
бр жем му ха ме да ни зи ра њу и ар на у ће њу, што је за срп ску на ци-
о нал ну иде ју зна чи ло исто што и не ста нак срп ског жи вља’... то 
је... нов, до се ље нич ки и бр ђан ски еле ме нат, за чи је се ми гра ци је 
од мах ве зу је и исла ми за ци ја. Ста бил на ет нич ка гра ни ца Ср ба и 
Ал ба на ца... по чи ње се на ру ша ва ти... да би до ве ћих по ре ме ћа ја 
до шло тек у XVI II и XIX, а на жа лост до нај ве ћих и суд бо но сних 
– у на шем ве ку и на шим да ни ма“ (Бог да но вић 1985: 54, 57, 58, 67, 
68, 78, 79, 80).

На го ре по ме ну ти на чин се сли ка о са вре ме ним Ал бан ци ма, 
као но си о ци ма ал бан ског иден ти те та, у умо ви ма уче ни ка још 
основ не шко ле про јек ту је у дав ну ан тич ку про шлост. За пра во, 

IV) Го ди не 1985. СА НУ је об ја ви ла књи гу јед ног од нај зна чај-
ни јих про у ча ва ла ца срп ског сред њег ве ка, срп ског исто ри ча ра 
књи жев но сти, исто ри ча ра и чла на СА НУ Ди ми три ја Бог да но ви-
ћа, Књи гу о Ко со ву, ко ја пред ста вља објек ти ван чи ње ни чан при каз 
исто ри је Ко со ва и Ме то хи је. Ди ми три је Бог да но вић о од но су срп-
ског и ал бан ског ет но са на Ко со ву и Ме то хи ји кроз исто ри ју ка же 
да „област Ко со ва у нај ши рем сми слу ре чи, све до кра ја XV ве ка 
при ка зу је исто ри ја као чи сто срп ску зе мљу... сваг да и без ика квих 
огра да срп ску. Ни јед ном се у овом пре лом ном исто риј ском раз-
до бљу Ко со во не ја вља као ал бан ска зе мља, ни ти се дâ на слу ти ти 
да би оно мо гло то да по ста не. На ста ње но Ср би ма, са бе зна чај но 
ма лим про цен том не срп ског ста нов ни штва (ме ђу ко ји ма су и Ал-
бан ци), са нај моћ ни јим, нај ак тив ни јим и нај ва жни јим цен три ма 
срп ске ду хов но сти, кул ту ре и по ли тич ког про гра ма за бу дућ-
ност, Ко со во је у XV ве ку кла сич на срп ска зе мља... ан тро по ни-
миј ска про у ча ва ња из вор них тур ских по пи са из XV ве ка по ка-
зу ју да је ли ни ја да на шње др жав не гра ни це углав ном по ду дар на 
са та да шњом ет нич ком ме ђом Ср ба и Ал ба на ца. На под руч ју да-
на шње по кра ји не Ко со во Ал ба на ца има та да са мо око Ђа ко ви це, 
Ср ба има и у ал бан ском де лу Ал ти на, док чи тав оста ли про стор 
‘Обла сти Бран ко ви ћа’ на се ља ва ју, прак тич но, са мо Ср би... Су де-
ћи пре ма... лин гви стич ким и исто риј ским по да ци ма, Ко со во је у 
нај ши рем сми слу ре чи то ком це ло га XV ве ка би ло срп ска зе мља, 
са пот пу но за не мар љи вом ал бан ском (па и то – хри шћан ском) 
ма њи ном. Ни ка квог осно ва не ма ју про из вољ не тврд ње да тур ски 
деф те ри то бож очи глед но до ка зу ју да је ста нов ни штво Ко со ва у 
XIV и XV ве ку (!) још увек у су шти ни ‘ал бан ско и хри шћан ско’... 
Сло вен ска име на су три де сет се дам пу та број ни ја од ал бан ских... 
ни у јед ној... на хи ји ни је би ло се ла са чи сто ал бан ским име ни ма, 
али је за то у пећ кој би ло 94 се ла са чи сто сло вен ским име ни ма, 
у ву чи трн ској 5, у при зрен ској 7. Би ло је и се ла са ме шо ви тим са-
ста вом име на, али су и у њи ма пре о вла ђи ва ла сло вен ска, осим 
у 15 на се ља пећ ке на хи је, где су ал бан ска име на... би ла у ве ћи-
ни... Чи ње ни ца је... да се срп ски на род по је ди нач но и ма сов но, 
под при ти ском ра та, а не ‘при род но’ се лио већ у XV ве ку... Би ло 
би по гре шно, ме ђу тим, тра жи ти већ у том раз до бљу по чет ке ма-
сов них ми гра ци ја Ал ба на ца из се вер но ал бан ских пла ни на у ме-
то хиј ске и ко сов ске рав ни це, као што се то по не кад упро шће но 
пред ста вља. Упр кос свим не во ља ма и се о ба ма, ет нич ки и де мо-
граф ски од но си ни су се на срп ско-ал бан ској ме ђи та ко бр зо ме-
ња ли. Ана ли за тур ских деф те ра по ка за ла је, по ред оста лог, да се 
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Ре зи ме

На *Ко со ву се во дио и во ди ин фор ма циј ски рат ка ко би се до-
ка за ло да нај ве ће срп ске све ти ње при па да ју ал бан ској кул ту ри 
и тра ди ци ји. Ипак, у на шој се на уч ној јав но сти и обра зов ном си-
сте му по ја вљу ју по из ве сном ау то ма ти зму и без не ке ло ше на ме-
ре ста во ви ко ји сво јом не до ре че но шћу или не до вољ ном на уч ном 
пре ци зно шћу иду на ру ку ал бан ском фал си фи ко ва њу исто ри је на 
*Ко со ву. У уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле ака де ми-
ка Ра де та Ми хаљ чи ћа у из да њу За во да за уџ бе ни ке у Бе о гра ду, у 
по гла вљу „Ју жни Сло ве ни и ста ро се де о ци“ сто ји: „Ме ђу тим, ста-
ро се де о ци ко ји су жи ве ли за јед но и чи ја су на се ља гру пи са на у 
ве ће ску пи не ни су сло ве ни зи ра ни. Оби ча је, је зик и дру га на род на 
обе леж ја са чу ва ли су Ал бан ци. Део на се ље них Сло ве на при мио 
је је зик и оби ча је Ал ба на ца и сто пио се са њи ма.“, као и: „У ис-
точ ним Ал пи ма и на Бал кан ском по лу о стр ву Сло ве ни су за те кли 
ста ро се де о це, ко ји су по че ли да се по вла че у те шко при сту пач-
не пла нин ске пре де ле, или су се скла ња ли у утвр ђе не при мор ске 
гра до ве. Део ста ро се де ла ца сто пио се са Сло ве ни ма. Свој је зик и 
оби ча је са чу ва ли су Ал бан ци.“ Ме ђу тим, то не од го ва ра исто риј-
ским чи ње ни ца ма јер су Ал бан ци по ре клом не ро ма ни зо ва ни Да-
ча ни ко ји су се тек по на се ља ва њу Сло ве на до се ли ли на под руч је 
да на шње цен трал не Ал ба ни је, где су се ме ша њем са не ро ма ни зо-
ва ним Или ри ма, али и па ра лел но при ма ју ћи ро ман ске и сло вен-
ске ре чи, фор ми ра ли и као ет нос и у је зич ко ме сми слу у VI II ве ку, 
на чи нив ши сво је нај ста ри је на ци о нал но име Ар ба на си (Ал бан ци) 
од ро ман ског на зи ва ан тич ког гра да Al ba num. Ал бан ци су се по-
том ши ри ли ал ба ни зи ра њем Ро ма на и Сло ве на, али и ис ти ски ва-
њем Сло ве на и Ср ба. На Ко со ву и Ме то хи ји Ср би су пре о вла ђу-
ју ће ста нов ни штво до XVI II ве ка, и тек у XVI II, XIX, а на ро чи то 
XX ве ку, Ал бан ци из се вер не Ал ба ни је се у све ве ћем бро ју до се-
ља ва ју на Ко со во и Ме то хи ју, све ви ше и ви ше ал ба ни зи ра ју ћи и 
ис ти ску ју ћи Ср бе. У при лог то ме да је се ар гу мен та ци ја из на уч но 
не за ви сне ли те ра ту ре. Сто га пред ла же мо да се по ме ну ти на во ди 
у уџ бе ни ку „Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле“ ака де ми ка Ра-
де та Ми хаљ чи ћа у из да њу „За во да за уџ бе ни ке“ у Бе о гра ду, у по-
гла вљу „Ју жни Сло ве ни и ста ро се де о ци“ из ме не да гла се (из ме не 
су по де бља не): „Ме ђу тим, ста ро се де о ци ко ји су жи ве ли за јед но 
и чи ја су на се ља гру пи са на у ве ће ску пи не ни су сло ве ни зи ра ни. 
Оби ча је, је зик и дру га на род на обе леж ја чу ва ли су но мад ски Да
ча ни, Или ри и Ро ма ни. Ме ша њем но мад ских Да ча на са за те

то би исто би ло као да до ка зу је мо исто риј ско-по ли тич ки кон-
ти ну и тет од ан тич ких ма ло а зиј ских Гр ка до са вре ме них Ту ра-
ка, про јек ту ју ћи та ко ово вре ме не те ри то ри јал не пре тен зи је у 
без вре ме ност. Узев ши у об зир то да уче ни ци основ не шко ле без 
од го ва ра ју ћег зна ња и кри тич ке зре ло сти не мо гу да аде кват но 
про бле ма ти зу ју сло же на пи та ња ет но ге не зе, а на осно ви гор њих 
на во да из уџ бе ни ка исто ри је о на вод ној ап со лут ној ау тох то но-
сти ал бан ског ет но са и њи хо вој те ри то ри јал ној не по мич но сти, у 
обра зов ном се про це су пер пе ту и ра јед на иде о ло ги ја кр ви и тла 
ко ја је мо тор агре сив ног ро ман ти чар ског за но са са те ри то ри јал-
ним пре тен зи ја ма код но си ла ца са вре ме ног ал бан ског иден ти те-
та. На тај на чин, што је нај ап сурд ни је, оправ да ва ју се ве ли ко ал-
бан ске те ри то ри јал не пре тен зи је у очи ма де це оног на ро да ко ји је 
упра во ње го ва нај ве ћа жр тва!

Сто га пред ла же мо да се го ре по ме ну ти на во ди у уџ бе ни ку 
Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле ака де ми ка Ра де та Ми хаљ-
чи ћа у из да њу За во да за уџ бе ни ке у Бе о гра ду, у по гла вљу „Ју жни 
Сло ве ни и ста ро се де о ци“ из ме не да гла се (из ме не су по де бља не): 

„Ме ђу тим, ста ро се де о ци ко ји су жи ве ли за јед но и чи ја су 
на се ља гру пи са на у ве ће ску пи не ни су сло ве ни зи ра ни. Оби ча-
је, је зик и дру га на род на обе леж ја чу ва ли су но мад ски Да ча ни, 
Или ри и Ро ма ни. Ме ша њем но мад ских Да ча на са за те че ним 
Или ри ма на ста ли су Ал бан ци и њи хов је зик у VI II ве ку. Ал
бан ци су се ши ри ли ал ба ни зи ра њем Ро ма на и већ на се ље них 
Сло ве на, али и ис ти ски ва њем Сло ве на и Ср ба. На Ко со ву и Ме
то хи ји Ср би су пре о вла ђу ју ће ста нов ни штво до XVI II ве ка, от
кад се Ал бан ци из се вер не Ал ба ни је у све ве ћем бро ју до се ља
ва ју и све ви ше и ви ше ал ба ни зи ра ју и ис ти ску ју Ср бе.“ Као и: 
„У ис точ ним Ал пи ма и на Бал кан ском по лу о стр ву Сло ве ни су за-
те кли ста ро се де о це Ро ма не, ко ји су по че ли да се по вла че у ма ње 
при сту пач не пла нин ске пре де ле, или су се скла ња ли у утвр ђе не 
при мор ске гра до ве. Део ових ста ро се де ла ца сто пио се са Сло ве-
ни ма. Свој је зик и оби ча је чу ва ли су но мад ски Да ча ни, Или ри 
и Ро ма ни. Ме ша њем но мад ских Да ча на са за те че ним Или ри ма 
на ста ли су Ал бан ци и њи хов је зик у VI II ве ку. Ал бан ци су се 
ши ри ли ал ба ни зи ра њем Ро ма на и већ на се ље них Сло ве на, али 
и ис ти ски ва њем Сло ве на и Ср ба. На Ко со ву и Ме то хи ји Ср би су 
пре о вла ђу ју ће ста нов ни штво до XVI II ве ка, от кад се Ал бан ци 
из се вер не Ал ба ни је у све ве ћем бро ју до се ља ва ју и све ви ше и 
ви ше ал ба ни зи ра ју и ис ти ску ју Ср бе.“
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че ним Или ри ма на ста ли су Ал бан ци и њи хов је зик у VI II ве ку. 
Ал бан ци су се ши ри ли ал ба ни зи ра њем Ро ма на и већ на се ље
них Сло ве на, али и ис ти ски ва њем Сло ве на и Ср ба. На Ко со ву и 
Ме то хи ји Ср би су пре о вла ђу ју ће ста нов ни штво до XVI II ве ка, 
от кад се Ал бан ци из се вер не Ал ба ни је у све ве ћем бро ју до се
ља ва ју и све ви ше и ви ше ал ба ни зи ра ју и ис ти ску ју Ср бе.“, као 
и: „У ис точ ним Ал пи ма и на Бал кан ском по лу о стр ву Сло ве ни су 
за те кли ста ро се де о це Ро ма не, ко ји су по че ли да се по вла че у ма
ње при сту пач не пла нин ске пре де ле, или су се скла ња ли у утвр ђе-
не при мор ске гра до ве. Део ових ста ро се де ла ца сто пио се са Сло-
ве ни ма. Свој је зик и оби ча је чу ва ли су но мад ски Да ча ни, Или ри 
и Ро ма ни. Ме ша њем но мад ских Да ча на са за те че ним Или ри ма 
на ста ли су Ал бан ци и њи хов је зик у VI II ве ку. Ал бан ци су се 
ши ри ли ал ба ни зи ра њем Ро ма на и већ на се ље них Сло ве на, али 
и ис ти ски ва њем Сло ве на и Ср ба. На Ко со ву и Ме то хи ји Ср би су 
пре о вла ђу ју ће ста нов ни штво до XVI II ве ка, от кад се Ал бан ци 
из се вер не Ал ба ни је у све ве ћем бро ју до се ља ва ју и све ви ше и 
ви ше ал ба ни зи ра ју и ис ти ску ју Ср бе.“
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ans.“ Ho we ver, this ex pla na ti on do esn’t cor re spond to 
hi sto ri cal facts, for Al ba ni ans ori gi na ted from nonRo
ma ni zed Da ci ans which only af ter Slavs ha ve mi gra ted 
to the area of no wa days cen tral Al ba nia min gled with 
nonRo ma ni zed Illyri ans. At the sa me ti me they ab sor
bed the Ro man and Sla vic lan gu a ge vo ca bu lary for ming 
thus so cal led Al ba nian na tion and Al ba nian lan gu a ge 
in VI II cen tury. The na me Al ba nian ori gi na tes from the 
old Ro man word for the an ti que town of Al ba num.

The Al ba ni ans af ter wards ex pan ded by al ba ni zing 
pre vi o usly set tled Slavs and the Ro man po pu la tion, but 
al so by ex tru ding the Slavs and Ser bi ans. Serbs ma ke for 
a pre do mi nant po pu la tion un til XVI II cen tury in Ko so vo 
and Me toc hia and in XVI II, XIX and par ti cu larly XX 
cen tury Al ba ni ans from nort hern Al ba nia ever mo re nu
me ro usly mi gra ted to Ko so vo and Me toc hia, ever mo re 
al ba ni zing and ex tru ding the Serbs. All abo ve in di ca ted 
facts are ba sed on ar gu ments ori gi na ting from in de pen
dent sci en ti fic li te ra tu re. The re fo re we sug gest that the 
abo ve men ti o ned sta te ments from Ser bian „Ele men tary 
school sixth gra de hi story“ tex tbo ok, writ ten by Ser bian 
aca de mic Ra de Mi halj čić and pu blis hed by „Tex tbo ok 
bu re au“ from Bel gra de, in chap ter „So uth Slavs and au
toc htho no us pe o ple“, un der go mo di fi ca tion so as to be as 
fol lows (emen da ti ons are bol ded): „On the ot her hand, 
au toc htho no us pe o ple who li ved to get her and who se set
tle ments we re gro u ped to get her in lar ger gro ups we re 
not Sla vi ci zed. Pe o ple who pre ser ved it’s et hnic cu stoms 
and ot her et hnic tra its are no ma dic Da ci ans, Illyri
ans and the Ro man po pu la tion. No ma dic Da ci ans, 
ha ving min gled with au toc hto no us Illyri ans emer ged 
the Al ba ni ans and the ir lan gu a ge in VI II cen tury. Af
ter wards Al ba ni ans ex pan ded by Al ba ni zing the Ro
man po pu la tion and pre vi o usly set tled Slavs, but al so 
by ex tru ding the Slavs and Ser bi ans. Serbs ma ke for 
a pre do mi nant po pu la tion in Ko so vo and Me toc hia 
un til XVI II cen tury, from which ti me Al ba ni ans from 
nort hern Al ba nia ever mo re nu me ro usly set tled down 
to Ko so vo and Me toc hia, ever mo re al ba ni zing and 
ex tru ding the Serbs“. The re sho uld be as well writ ten: 
„In ea stern Alps and in Bal kans Slavs en co un te red au
toc hto no us pe o ple, the Ro man po pu la tion, who be gun 
to haul in less ac ces si ble mo un tain re gi ons or hi de them
sel ves in for ti fied co a stal ci ti es. Part of tho se au toc htho

crI tIcs of sta te ments  
abo ut aL ba nI ans In ser bIan 

ElE mEn tary school sixth 
gra dE hi story tex tbo ok

Žar ko B. Velj ko vić
Educational center GITA, Belgrade

Mi lu tin Mi ćić
ROorto 3D Digital, Belgrade

Sum mary: *Ko so vo has ul ti ma tely been a su bject to an 
in for ma tics war ai med at sho wing that most holy shri
nes of the Ser bian na tion ma ke an in te gral part of Al ba
nian cul tu re and tra di tion. Ho we ver, Ser bian sci en ti fic 
com mu nity and edu ca ti o nal system ta ke an at ti tu de, by 
cer tain ro u ti ne and wit ho ut any bad in ten tion inac cu
ra te and not fully sci en ti fi cally pre ci se – which gre atly 
gre ets the Al ba nian fal sifying  of *Ko so vo hi story. A Ser
bian tex tbo ok na med „Ele men tary school sixth gra de hi
story“, writ ten by a Ser bian aca de mic Ra de Mi halj čić 
and pu blis hed by „Tex tbo ok bu re au“ from Bel gra de, in 
chap ter „So uth Slavs and au toc htho no us pe o ple“ po ints 
out: „On the ot her hand, au toc htho no us pe o ple who li ved 
to get her and who se set tle ments we re gro up ped to get her 
in lar ger gro ups we re not Sla vi ci zed. The Al ba ni ans we
re the ones who pre ser ved a lan gu a ge, et hni cal cu stoms 
and ot her tra its. A part of Slavs who set tled he re adop ted 
the lan gu a ge and cu stoms of Al ba ni ans and mer ged with 
them“, as well as: „In ea stern Alps and in Bal kans Slavs 
en co un te red au toc htho no us pe o ple, who star ted to haul 
in hardly ac ces si ble mo un tain re gi ons or hi ded them sel
ves in for ti fied co a stal ci ti es. Part of the au toc htho no us 
pe o ple mer ged up with the Slavs. Pe o ple who pre ser ved 
it’s et hnic cu stoms and ot her et hnic tra its we re Al ba ni

* This designation is without prejudice to positions on 
status, and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion 
on the Kosovo declaration of independence.
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УДК: 

no us pe o ple mer ged with the Slavs. Pe o ple who pre ser ved 
it’s et hnic cu stoms and ot her et hni cal tra its are no ma dic 
Da ci ans, Illyri ans and Ro man po pu la tion. No ma dic 
Da ci ans, be ing mi xed up with au toc hto no us Illyri ans 
emer ged the Al ba ni ans ha ving the ir own lan gu a ge 
in VI II cen tury. Al ba ni ans sfter wards ex pan ded by 
trying to al ba ni ze the Ro man po pu la tion and pre vi
o usly set tled Slavs, but al so by ex tru ding the Slavs 
and Serbs. Ser bis ma ke for a pre do mi nant po pu la tion 
in Ko so vo and Me toc hia un til XVI II cen tury, from 
which ti me Al ba ni ans from nort hern Al ba nia ever 
mo re nu me ro usly set tled down to Ko so vo and Me toc
hia, ever mo re al ba ni zing and ex tru ding the Serbs.“

Key words: Ko so vo, Al ba nia, fal si fi ca tion of hi story, 
the ori gin of the Al ba ni ans, Da ci ans, Illyri ans, Slavs, 
et hni cally and lin gu i sti cally mix of Da ci ans and Illyri
ans, Al ba ni za tion.


