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ПРОФ. ДР  РАДОМИР Д. ЂОРЂЕВИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

КОНТРОВЕРЗЕ О ИДЕНТИТУ АЛБАНАЦА У 
СРПСКОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ2

САЖЕТАК. Раздобље наше новије историографије оптерећено је, умногоме, поли-
тичким дискурсом нових власти3 и са којима је отпочео тзв. период
„братства и јединства” у некадашњој СФРЈ. У том периоду, али и после
сламања социјализма 1989. године, стање опчињености у српској исто-
рији југословенством је и даље присутно. Скоро да и нема уџбеника
или монографије, која је критички сагледавала несхвaтљиви догматски
начин мишљења у нашој историјској науци. Нарочито се то односи на
проблем етногенезе Албанаца и њиховог присуства на Балкану. Усваја-
јући наметнуто мишљење да су Албанци аутохтоно становништво, на-
ши историчари су директно подржавали овакво мишљење и нанели не-
сагледиву штету српском народу. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: наши историчари, српска историографија, порекло Албанаца, етноге-
неза народа Балкана, Илири.

1 radomir.djordjevic@hotmail.com
2 РаM је Vримљен 30. марFа 2013, а Vрихваћен за оXјављивање на сасFанку РеMакције ЗXорника

оMржаном 1. јула 2013.
3 Мисли се на VериоM сFварања социјалисFичкоC MрушFва, Vочев оM завршеFка ДруCоC свеFскоC

раFа.
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„Нај.ољи начин �а униш�и�е је�ан наро� је �а @ориче�е и униш�и�е
ње/ово разумевање со@с�вене ис�орије.”

Џорџ Орвел

„Косово и Ме�охија су @ос�али @ро.лем @осле значајних исељавања Ср.а
и �осељавања Ал.анаца у ову о.лас�. После �о/а никакво/ @ро.лема није

.ило – сем у /лавама лоших ис�оричара.”

АкаMемик Михаило Марковић

УВОД

Иако се, увелико, све мењало у земљи, MрушFву и у свеFу, крајем
MевеMесеFих CоMина MваMесеFоC века, наши, официјелни исFори-
чари су оVсFајали уVорно у својим схваFањима Mа су њихове Mо-
FаMашње моноCрафије о Vореклу алXанскоC сFановнишFва на
Балкану и Mаље валиMне, оMносно, Mа су „изMржале VроXу време-
на”. Таква, њихова исFоријска CлеMања на живоF VојеMиних наро-
Mа Балкана, нарочиFо су Mолазила Mо изражаја, каMа се исFражи-
вала сFарија исFорија нароMа Балкана (анFички VериоM), и у којој
се чак није осFављала ни VоFенцијална моCућносF, Mа је у Fом Vе-
риоMу и срVски нароM Xио VрисуFан.

Наши VризнаFи исFоричари XX века и сVецијалисFи за сFари и
среMњи век, чини се, Mа су своја исFоријска заVажања, о нароMима
Балкана умноCоме, смаFрали увелико завршеним и Mа је њихово
Vорекло у VоFVуносFи исFражено. ПослеMица свеCа FоCа је, Mа се
наMаље, у свом раMу, нису мноCо FруMили Mа своја исFоријска ис-
Fраживања оXоCаFе новијим али и сFаријим изворима, већ су се
VреVушFали соVсFвеној леFарCији и конформизму онMашњеC и
саMашњеC сисFема. ОFуMа не изненађује шFо смо, на крају XX и на
VочеFку XXI века, као нароM, ушли са нерашчишћеним исFориј-
ским сазнањима и VоCлеMима на еFноCенезу Xалканских нароMа.
Као резулFаF свеCа FоCа, сусFиCле су нас несаCлеMиве VослеMице.
И Mок су се сви осFали „новоформирани” нароMи на Балкану, Fо-
ком MваMесеFоC века веома Xрзо VрилаCоMили новим VолиFич-
ким оMносима који су захваFали ЕвроVу, као и своју MоFаMашњу
исFорију VрилаCоMили у склаMу са „захFевима” времена, MоFле је
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срVска исFориоCрафија као и срVска VолиFичка елиFа и Mаље
оMлучно исFрајавала на уFаXаном исFоријском VуFу.4 

На основно VиFање, како је Xило моCуће извесFи Fзв. „Велику
сеоXу Словена” крајем VI и VочеFком VII века, а Mа VриFом Mомо-
роMачко сFановнишFво нимало није реаCовало на „уљезе” са
сFране, ниFи им је Vружало Xило какав оFVор5, наши исFоричари
за сFари и среMњи век су уVорно ћуFали, VриFом, не схваFајући Mа
ће Fо њихово ћуFање MовесFи Mо каFасFрофалних VослеMица Vо
срVски нароM.6 

То је Vак за VослеMицу имало Mа каMа је у VиFању исFраживање
еFноCенезе и Vорекла АлXанаца, Mа је ово сFановнишFво Mанас
уверено Mа воMе Vорекло оM сFарих Илира, Vа је и земља коју на-
сFањују њихова оMвајкаMа. Наша Mржавна исFориоCрафија се Vо
Fом VиFању уоVшFе није оCлашавала или, ако је Fо и чинила увек
је Xила на сFрани алXанскоC нароMа. Зачуђујуће у најмању руку!
Не, ми MоMајемо, монсFруозно, и на шFеFу срVскоC нароMа и њеCо-
вих инFереса.

АКАДЕМИК МИХАИЛО МАРКОВИЋ О НЕКИМ ОПРЕЧНИМ 
ЧИЊЕНИЦАМА ПОЈЕДИНИХ СТРАНИХ ИСТОРИЧАРА О АЛБАНЦИМА

Али, Vођимо реMом: наш исFакнуFи акаMемик, Михаило Марко-
вић, закључује слеMеће: Да су Mва швеMска инFелекFуалца, Јан

4 ЗаVањујући VоMаFак нам Mаје уCлеMни Vрофесор СрXољуX Живановић, ан-
FроVолоC, Vрофесор лонMонскоC УниверзиFеFа, члан КраљевскоC анFроVо-
лошкоC инсFиFуFа, Mа се Немачка акаMемија наука оMрекла своје неFачне
Cерманско-норMијске исFориоCрафије још 80-Fих CоMина VрошлоC века, и Mа
је о Fоме изMаFа и књиCа. КњиCа се може наћи и у нашим XиXлиоFекама, али
Mа наши званични исFоричари ћуFе о Fоме. Уколико се зна Mа је немачка
исFориоCрафија фалсификовала најсFарију исFорију Словена и СрXа, Fим
више, морамо Mа се заVиFамо зашFо наши Mржавни исFоричари ћуFе о свему
и не оMричу се (не)VосFојеће школе. /Извор VоMаFка: http://youtube.be/
EnhrKNamtU, као и: http://www.youtube,com/ 

5 „Право је чуMо Mа Fолико извора уVућује Mа су Словени сFаросеMеоци Бал-
канскоC VолуосFрва, а Mа званична исFорија исFрајава Mа су Mошли у време
визанFијскоC цара Ираклија, не оXјашњавајући шFа је Xило са сFаросеMеоци-
ма на Fако оCромном VоMручју ако они нису Словени.” СлоXоMан Јарчевић:
„СFаросеMеоци Балкана су Словени”, СлоXоMан Јарчевић у: Ј. ДереFић, Д. Ан-
Fић, С. Јарчевић: Измишљено �осељавање Словена, Еколошки VокреF CраMа Но-
воC СаMа, Нови СаM, 2008, сFр. 191.

6 Шире о овоме у: мр ДраCољуX АнFић, „Долазак СрXа на Балкан – СFварносF
или заXлуMа”, (Ниш : Глас Сер.оне, 2003).
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МирMал и Гун Кесле7, сFављајући се на сFрану ’малоC ДавиMа Vро-
Fив CолемоC, злоC ГолијаFа’, Vоверовали у Vричу својих алXан-
ских Mомаћина и у својој књизи „НеVослушна АлXанија” наVиса-
ли Mа су: 

„АлXанци – VоFомци VраисFоријских Илира, који су у исFочном
Mелу ЈаMрана сFворили Mржаву већ у V веку Vре наше ере. У сеMмом
веку ову су оXласF Vокорила словенска Vлемена. Само су алXанска
Vлемена усVела Mа сачувају свој еFнички иMенFиFеF и Mа са зака-
шњењем развију своју нацију. Они су Велшани или Баски или Ла-
Vонци Балкана.”8

Марковић иVак исFиче Mа су ови ауFори у креирању своје хиVо-
Fезе заMржали извесну Mозу скеVFицизма, смаFрајући је VроXле-
маFичном. То се Vре свеCа оMноси на чињеницу Mа нема ни јеMноC
извесноC Mоказа Mа АлXанци MоисFа VоFичу оM Илира а још мање
оM Трачана.9 Михајловић, оFуMа закључује:

„Али заFо има мноCо Mоказа Mа АлXанаца у среMњем веку није Xи-
ло на Косову и МеFохији. Apropos, иMеолошка је измишљоFина Mа
су на Косову VреFхоMно живели АлXанци, Vа су касније (у VII веку)
Mошли СрXи и VреоFели Cа.”10

У свом заMњем раMу који је VоMнео на Научном симVозијуму у
Косовској МиFровици, VоM називом „Косово и евроVска цивили-
зација” Марковић наVомиње и слеMеће:

„Ма колико аVолоCеFи Fе VолиFике и фалсификаFори исFорије
FврMили суVроFно, несумњива је исFоријска исFина Mа је Косово
Xило Mео сFаре срVске Mржаве Vре неCо шFо су АлXанци уоVшFе Mо-
сVели на Балкан. До XI века, каM су СрXи већ имали своје Mве Mржаве

7 Jan Murdal & Gun Kessle, Albania Defiant, (Whithstable, Kant: Withstable litho
ltd. 1978).

8 Михаило Марковић, „Еволуција косовскоC VроXлема и моCућносFи њеCовоC
решења”, у: Научни скуV, СрXи на Косову и МеFохији, КњиCа CXII, БеоCраM,
2006, сFр. 212.

9 „Ову Fезу креирао је линCвисF Хенрик Барић а још мање Mа АлXанце можемо
VовезиваFи са ПелазCима или ДарMанцима и шFо су криFички већ исVиFива-
ли и уFврMили Милан БуMимир и Павле Илић.” Према: Михаило Марковић,
исFо, сFр. 212.

10 „То је Xио хомоCени Mео срVске Mржаве (у време Часлава 927–950, заFим кон-
Fинуирано оM краја XI века). Тако Vрема Повељи манасFира Дечана оM 1.266
сеоских кућа само је 44 Xило алXанских и оне су се налазиле у Vланинама
око Mанашње срVско-алXанске Cранице.” /Михаило Марковић, исFо, сFр.
212./
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– ЗеFу и Рашку, АлXанци су живели у АлXанији на оXали КасVијскоC
мора.”

НаMаље, Марковић закључује: 

„ […] Доказано је, Mакле, Mа АлXанци немају никакве CенеFске и је-
зичке везе с Илирима и Mа ни у ком случају нису сFаросеMеоци на
Балкану, оMносно ни VоFомци Илира, оMносно ДарMана, шFо су, у
јеMном VериоMу, у XX веку, VоM VриFиском Cерманске исFориоCра-
фије, Xили сVремни Mа им Vризнају неки срVски исFоричари, чак и
чланови СрVске акаMемије наука и умеFносFи (на Vример, акаMе-
мик Сима Ћирковић).” 11 /ПоMвукао Р. Ђ./

АЛБАНЦИ, ЊИХОВО ПОРЕКЛО, И КАКО ЈЕ ОНО 
ТУМАЧЕНО ОД СТРАНЕ НАШИХ ИСТОРИЧАРА

Несумњиво, Mа каMа овакво размишљање исказује јеMна, научно
уважена личносF, и којој је Fешко Xило шFа замериFи у научном
VоCлеMу12, осFаје нам Mа сVоменемо и оне наше исFоријске VреCа-
оце, али не Fолико Vо ономе чиме су MоVринели у свом знању,
разјашњењу најсFарије исFорије своCа нароMа, већ, у наMасве Fвр-
Mокорним сFавовима којих су се Mржали. НажалосF, неки оM њих,
и VриVаMници новије Cенерације срVских исFоричара,13 Fо и Mа-
нас чине, не VиFајући се VриFом, нимало, Mа ли су њихови Mоса-
Mашњи сFавови MирекFно уCрожавали еCзисFенцијално Xиће срV-
скоC нароMа. Они су, својим FврMокорним исFоријским сFавови-
ма више нашкоMили неCо ли VомоCли у разумевању наше најсFа-
рије VрошлосFи. 

Као VослеMицу њихове научне неMоMирљивосFи, срVски нароM,
за разлику оM MруCих, њему Xлиских нароMа, Fек Mанас мора науч-
но Mа Mоказује своју Mалеку VрошлосF, а која је веома XиFна у са-
CлеMавању саMашње VолиFичке и исFоријске сиFуације у којој се
налази срVски нароM. Мишљења смо Mа не FреXа осуђиваFи a
priori све оно шFо је научно VозиFивно и шFо је на неки начин из-
Mржало VроXу времена у њиховом научном оVусу. Овом Vрили-
ком усреMсреMићемо се на криFичко саCлеMавање коM оних на-
ших исFоричара, и Fо само на она мишљења, који су MирекFно Mо-

11 Mихаило Марковић, „Косово и МеFохија у цивилизацијским Fоковима”, у:
„Косово и евроVска цивилизација”, у: МеђунароMни FемаFски зXорник,
КњиCа 4, СоциолоCија и MруCе MрушFвене науке, Филозофски факулFеF, Ко-
совска МиFровица, 2010, сFр. 9–10. 
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Vринела срозавању наше исFоријске науке и чиме су нанели
неVроцењиву и ненаMокнаMиву шFеFу срVском нароMу.

ИсFоријска сазнања о Vореклу АлXанаца су минимална и неMо-
вољно Vрофилисана, а Fиме и веома неVоузMана, а чињеница Mа
се у новијем VериоMу налазе на Fлу Балкана (Vочев оM Vрве Vоло-
вине XI века), изазвала су оVречна мишљењаизазвала су оVречна мишљењаизазвала су оVречна мишљењаизазвала су оVречна мишљења о њиховом Vореклу.
МноCи сFарији евроVски научници склони су Mа њихово Vорекло
вежу за ауFохFоносF осFалих нароMа Балкана и Fиме им Mају еF-
нички суVсFраF ауFенFичносFи. ИVак, Vо VиFању еFникума АлXа-

12 Михајло Марковић сVаMа у реM наших врхунских научника филозофске ори-
јенFације. Такође је VознаF и ван Cраница наше земље. ИVак, мало је VознаFо
Mа се Марковић Xавио исFоријском науком. У Fом VоCлеMу, Марковић је нај-
више MоVринео у својсFву VреMсеMавајућеC на Научном скуVу у САНУ 21. jуна
2007, који се оMржавао VоM називом: „МеFоMолошки VроXлем исFраживања
Vорекла АлXанаца”. АкаMемик Марковић је на научном скуVу изложио свој
раM VоM називом „Смисао исFраживања Vорекла АлXанаца и њиховоC шире-
ња Vо Балкану”. Из овоC рефераFа изMвојићемо слеMеће мисли акаMемика
Марковића: „ПиFање Vорекла АлXанаца нема само сазнајни каракFер. Таква
врсFа VиFања у нормалним Vриликама има значаја само за науку: исFорију,
линCвисFику, археолоCију, CенеFику, иFM. ПоM нормалним Vриликама FреXа
VоMразумеваFи јасан и несVоран сFаFус јеMноC нароMа, FериFорије на којој
живи и Cраница њеCове VолиFичке орCанизације – Mржаве. […] ДруCи још ам-
Xициознији VројекаF јесFе иMенFификација с Илирима (мисли се на АлXан-
це, Vрим. Р.Ђ.) и заVосеMање свих FериFорија на којима су некаMа живели
Илири. У Fој сиFуацији VиFање Vорекла није научно, већ иMеолошко. Дру-
Cим речима, не FраCа се за исFином, за ваљано Vровереним чињеницама…
УмесFо FоCа, VројекFује се Fеорија, чији је основни циљ Mа заMовољи оMређе-
ни VосеXни еCоисFички инFерес, измишљају се и фалсификују VоMаци, који
Fакве Fеорије VоFврђују. […] Из свеCа овоCа моCу се извесFи слеMећи закључ-
ци: 1. АлXанци не воMе Vорекло ни оM Илира, ни оM MруCих сFаросеMалачких
нароMа. Тај неCаFивни суM VоFврђују све расVоложиве исFоријске, археоло-
шке, линCвисFичке и MруCе чињенице. 2. Нема никаквих VоMаFака Mа су Ал-
Xанци уоVшFе Xоравили на Балкану све Mо среMине XI века. ИсFраживања ру-
ских научника АрFаманова, ПлеFњове и MруCих, као и Xројне сFаре маVе ло-
цирају их у VоMручле КасVијскоC језера. […] 5. Смисао исFраживања Vорекла
АлXанаца у Fоме је Mа се MефиниFивно сруши јеMан исFоријски фалсификаF,
јеMан иMеолошки миF, којим FреXа Mа се оVравMа и леCиFимише оFимачина
Fуђе земље, у овом случају уVраво земље, која има неVроцењив исFоријски,
кулFурни и CеосFраFешки значај за срVски нароM, и које се он никаMа неће
оMрећи”, Михаило Марковић, „Смисао исFраживања Vорекла АлXанаца и
њиховоC ширења Vо Балкану”, у: ЗXорник, Ал.анци лажни Илири, БеоCраM,
„Пешић и синови”, 2007, сFр. 9–13.

13 Свакако, овMе FреXа сVоменуFи Vроф. Mр РаMивоја РаMића и Mр ТиXора Жив-
ковића, као највеће ексVоненFе у оMXрани сFаријих исFоријских VоCлеMа о
најсFаријој исFорији СрXа, као и схваFањима и VоCлеMима њихових сFаријих
колеCа. 
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наца има веома оVречних мишљења. ИзCлеMа Mа је у исFорији
ЕвроVе XX века заузеF VрећуFни сFав Mа се АлXанци VроCласе ау-
FенFичним сFановницима Балкана, у чему се нарочиFо исFиче
заVаMна исFориоCрафија, а којој се Vрикључила и наша савреме-
на исFориоCрафија. 

МоCло Xи се консFаFоваFи Mа је ова VрисFрасносF у најмању ру-
ку неоXична, јер сасвим искључује и занемарује низ исFоријских
и чињеничких арCуменаFа у вези са Mанашњим еFничким Vро-
сFором АлXанаца. Иако су Vо свему реFроCраMни, Fо нимало није
смеFало Mа се усFали MоCмаFско мишљење Mа су АлXанци Mео кор-
Vуса Xалканских и евроVских нароMа. КаMа је о нашим исFорича-
рима реч а који су размишљали на начин евроVских исFоричара
исFакнимо слеMећа имена: ВлаMислав ПоVовић у свом раMу Ал.а-
нија у касној ан�ици излаже слеMеће размишљање: 

„ПоM АрXанасима се VоMразумева еFничка CруVа која Cовори ал-
Xански, јеMан инMоевроVски језик са соVсFвеним речником, мор-
фолоCијом и фонеFским законима. СуVроFно румунском, алXански
није романски језик, неCо VоFVуно VосеXан Cовор који саMржи Vо-
зајмице из лаFинскоC, словенскоC и MруCих језика. Мишљења
сFручњака о њеCовом Vореклу знаFно се разликују. Према јеMнима,
алXански језик VреMсFавља VослеMње осFаFке FрачкоC језика, Vо
MруCима уFисак је Mа су АлXанци илирскоC Vорекла, или је и Vи-
Fању мешавина јеMноC и MруCоC, или је чак можMа Mако-мизиј-
ски.”14

Иако MоFични ауFор у осFалом Mелу FексFа веома оVрезно и
оXазриво закључује о еFникуму АлXанаца, вероваFно Mа није мо-
Cао или није хFео Mа се оFрCне уFиску Mа су АлXанци сFаросеMеоци
ЕвроVе, Vа Fиме и Балкана. Како се коM овоC ауFора звучно исFиче
Fзв. „инMоевроVски језик”, већ се са слеMећим закључком заVаMа
у VроFивречносF, каMа се FврMи Mа је алXански језик „[…] језик са
со@с�веним речником, морфоло/ијом и фоне�ским законима”. ИсFо-
времено се FврMи Mа алXански језик саMржи Vозајмице „из ла�ин-
ско/, словенско/ и �ру/их језика”. ЗаисFа, VроFивречносF у свему. Не
може се исFовремено XиFи ИнMоевроVљанин и ауFономан, Vосе-
Xан у језичком смислу. ОM овоC закључка није Mалеко и сFав Mа су
АлXанци VосеXан нароM на Балкану (шFо и јесу – Vрим. Р. Ђ.), али
и FврMња која АлXанце силом сврсFава у ИнMоевроVљане. 

14 ВлаMислав ПоVовић: „АлXанија у касној анFици”, у: ЗXорник, Илири и Ал.ан-
ци, САНУ, Научни скуVови, КњиCа XXXIX, OMељење исFоријских наука,
БеоCраM, 1988, сFр. 242.
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Наши исFоричари новијеC времена Fакође немају Vрецизно
исFоријско мишљење о Vореклу АлXанаца, чему FреXа MоMаFи не-
ке оM личних оXмана акаMемика МилуFина Гарашанина у њеCо-
вом FексFу „Нас�анак и @орекло Илира”: 

„Тек су Xурна и комVликована зXивања касне анFике и сеоXе на-
роMа са Mосељавањем Словена Mовела највећим Mелом Mо VоFVуноC
несFанка сFаросеMалачкоC сFановнишFва, иако се и у касније време
сиCурно консFаFује њихов Mелимични Mаљи живоF. У Fоме оквиру,
наравно, VосFавља се и VиFање АлXанаца, о чијем @алео.алканском
@ореклу не може .и�и сумње    (VоMвукао Р. Ђ), иако је оно у смислу
суXсFраFа, за који се везују и FериFорије на којој су насFали, VреM-
меF Xројних Mискусија и VоMељених мишљења.”15

Веома је VроXлемаFично мишљење акаMемика МилуFина Гара-
шанина, каMа FврMи Mа су АлXанци VалеоXалканскоC Vорекла, у
чему како исFиче, „не може .и�и сумње”. Он FврMи Mа АлXанци во-
Mе Vорекло са Балкана, Xез икаквих сFварних Mоказа о Fоме. ТреXа
исFаћи чињеницу Mа су АлXанци, VореM Грка, вероваFно јеMини
нароM који је Vо мишљењу званичних исFоричара, Vреживео сву
Xурну VрошлосF Балкана, Mок су сви осFали сFаросеMеоци: Илири,
Трачани,ТриXали, ДарMани, МакеMонци и осFали неFраCом не-
сFали. Како је моCуће Mа јеMна мала еFничка CруVа – „АлXанци”
(каква је вероваFно Xила у VрошлосFи), у VоFVуносFи сачува своју
ауFенFичносF и Mа се у каснијем VериоMу Vојави ниоFкуMа, Vри-
Fом формирајући свој еFнички VросFор? 

ТреXа указаFи и на неоVравMано VоисFовећивање АлXанаца и
Илира. Иако разлози оваквом мишљењу леже у заVаMној исFо-
риоCрафији, Fа исFа исFориоCрафија – Cоворећи о Vојави АлXана-
ца на исFоријској сцени, уCлавном исFиче време Vрве Vоловине
XI века (1043. CоMину) шFо и јесFе Fачно. ИVак, алXански исFори-
чари, корисFећи илирски археолошки суVсFраF на свом саMа-
шњем VросFору, „уFврђују” Mа је њихово Vорекло илирско.16

И VореM очиCлеMносFи Mа VореM линCвисFичких, ономасFич-
ких и ороCрафских Mоказа17 Mа саMашњи АлXанци немају никакво
Xлиже оMређење са Илирима, уVорно се исFрајава на Fоме Mа се
исFоријске чињенице VроCласе неисFиниFим и усвоје мишљења
алXанских исFоричара. Уколико се у све ове FврMње уCраMи и Vо-
лиFички факFор (на Балкану веома VрисуFан), онMа можемо
схваFиFи VослеMице уVорноC насFојања алXанских исFоричара у
креирању своје VрошлосFи. Говорећи о алXанским исFоричари-

15 МилуFин Гарашанин, „НасFанак и Vорекло Илира”, исFо, САНУ, сFр. 75.
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ма МилуFин Гарашанин је иVак нешFо оXјекFивнији у научном
смислу јер исFиче: 

„НеMослеMносF коM њих насFуVа онMа каMа не разликују еFнички
Vојам ’Илири’ оM аMминисFраFивноC ’Илирик’, Fе Fако FериFорију
Илира шире Mо Саве, Vа чак и Mо Паноније, а на исFоку јеMносFавно
иCноришу археолошке арCуменFе о сиFуацији на ценFралном Бал-
кану, Fе Илирима Vрикључују ДарMанце и Пеонце.”18 

Иако смо навели само неке каракFерисFичне сFавове о АлXан-
цима, може се закључиFи Mа о њиховој Cенези нема чињеница
које Xи нас увериле о њиховом ауFохFоном Vореклу на Балкану,
или Vореклу оM Илира. ИVак неки наши исFоричари су VоMлеCли
заVаMној исFориоCрафији и уVорно Vласирају Fезе о ауFохFоно-
сFи АлXанаца. Такве Fезе VоFом су захваFиле и наше школсFво
које Mеценијама FрVи Vраву Mуховну FорFуру оM сFране VојеMи-
них наших исFоричара, каMа је реч о Vореклу АлXанаца. Тако је,
на Vример, у изMању „ЗавоMа за уџXенике и насFавна среMсFва” –
БеоCраM, Vо ко зна који VуF се шFамVа уџXеник за исFорију (шесFи
разреM), у коме ауFор Mр РаMе Михаљчић износи невероваFне Vо-
MаFке о АлXанцима. Након оVиса Mоласка Словена на Балкан и
сукоXа са сFаросеMеоцима, ауFор уџXеника навоMи:

„[…] међуFим, сFаросеMеоци који су живели зајеMно и чија су на-
сеља CруVисана у веће скуVине нису словенизирани. ОXичаје, је-

16 Ана Mи Лелио (Ana di Lelio) нам у својој књизи „Косовска XиFка у алXанском
еVу” Cовори Mа се Први Fом исFорије АлXаније, који се Vојавио 1959. CоMине,
Xавио VериоMом оM анFичких времена Mо среMине XIX века и VреMсFавља
„[…] велики VоMухваF заснован на озXиљном изучавању Cрчких, лаFинских,
визанFијских и Fурских извора. НаCласак на ауFономном каракFеру АлXана-
ца као јеMиних VоFомака Илира, на VосFојању алXанске Mржаве у XII веку и
алXанске нације као ауFономноC енFиFеFа у османлијској ери – све су Fо еле-
менFи националне консFрукције и, на крају крајева, чине сасFавни Mео Vро-
цеса националне иMенFификације, али нису сасвим Xез основа.” /Ана Mи Ле-
лио, „Косовска XиFка у алXанском еVу”, БиXлиоFека XXI век, БеоCраM, 2010,
сFр. 30./; Такође, алXански исFоричари Pollo, Buda, Frasheri i Islami (1959),
Vрема: Ducellier (1987), који је Vисао о алXанској исFориоCрафији као и Енвер
Хоџај (Enver Hodžaj) који исFиче: „[…] Mа раM ових исFоричара не усVосFавља
увек јасну разлику између миFа и науке, али је оM кључне важносFи за конс-
Fруисање националноC иMенFиFеFа”, (2008: 65–82). /ИсFо, сFр.30./ У сваком
случају, Енвер Хоџај је у Vраву, јер сва саMашња алXанска исFориоCрафија је
исконсFруисана у циљу осFваривања VолиFичких циљева саMашњеC алXан-
скоC нароMа, VоMсFичући Fиме националну иMенFификацију.

17 ВиMи шире у: ОлCа Луковић Пјановић, „СрXи… нароM најсFарији”, (БеоCраM,
Том 2, „Мирослав”, 2003), сFр. 5–10.

18 МилуFин Гарашанин, исFо, сFр.75.
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зик, и MруCа нароMна оXележја сачували су АлXанци. Део Mосеље-
них Словена Vримио је језик и оXичаје АлXанаца и сFоVио се са њи-
ма.”19 

У нареMној верзији уџXеника у реченици које нема у саMашњој
верзији, ауFор закључује:

„АлXанци воMе Vорекло оM сFаросеMелаца на Балканском Vолу-
осFрву, највероваFније Илира, романизованих у мањој мери. Са
њима су се мешали сFари Грци, Словени и MруCи нароMи.”20

После оваквоC сазнања, нема смисла VриCовориFи АлXанцима
на својаFању Косова и МеFохије, срVских манасFира и кулFурне
XашFине. Они су ионако Xалкански сFаросеMеоци а СрXи су узур-
VаFори. „[…] АлXанци не узимају срVску земљу, већ враћају своју
наFраC…” 21 Овај наш исFоричар оFворено FврMи Mа су АлXанци Vо-
Fомци Илира, чиме је VосреMно уFицао на оFворене Fежње АлXа-
наца Vрема FериFорији Косова и МеFохије и оFимачини срVске
земље. И VореM FоCа шFо је још раније уFврђено Mа АлXанци не-
мају речи за Vоморску FерминолоCију, о чему Cовори и немачки
линCвисFа, акаMемик, Vроф. Mр ГусFав ВајCанM (G. Weigand, 1860–
1930) (чиме се и Mоказује Mа АлXанци нису Илири), у нашој исFо-
риоCрафији се уVорно исFрајавало на сFаријим и веома VроXле-
маFичним евроVским исFоријским схваFањима, нарочиFо каMа
је реч о еFноCенези АлXанаца. ИVак, Mр РаMе Михаљчић је и Mаље
исFрајавао на свом риCиMном мишљењу. 

„КоCа XриCа за карFу ЕвроVе из 814. CоMине на којој се јасно виMи
срVска Mржава на Балкану и алXанска која се Cраничи са Јерме-
нијом и АзерXејџаном.”22

Да су изречене мисли о нашим исFоричарима Fачне као и њи-
хова размишљања о сFаријој исFорији Балкана, ево још неких
мишљења из Vера нашеC исFоричара СFаноја СFанојевића и њеCо-
ве „Ис�орије ср@ско/ наро�а”. Већ на самом VочеFку, у Cлави „Бал-
канско @олуос�рво @ре �оласка Словена”, унаVреM се суCерише чиFа-
оцу Mа су Словени Mошли касније на Балкан. Да Xи у FексFу који
слеMи, ауFор наVисао и слеMеће: 

19 Према: Милан Дамјанац, „СрVска исFорија у уџXенику за шесFи разреM ос-
новне школе”, Ниш, Глас Сер.оне , Бр. 23/2010, сFр. 16. 

20 ИсFо, сFр. 16.
21 ИсFо, сFр. 16.
22 ИсFо, сFр. 17.
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„У MоXа каMа су СрXи, зајеMно са осFалим словенским Vлемени-
ма, сFановали у мочварним равницама око CорњеCа ДњеVра, (VоM-
вукао Р. Ђ.) живели су на Балканском ПолуосFрву Јелини и разна
Fрачка и илирска Vлемена. Јелини су сFановали на јуCу, Трачани на
исFоку, а Илири на заVаMу, Fако Mа су CоFово све земље, у којима са-
Mа сFанује срVски нароM, заузимали Илири. (sic)”23 (VоMвукао, Р. Ђ.) 

ЗаFим, „Илири и Трачани су @рово�или живо� /о�ово у с�алној .ор-
.и и у не@рес�аним сео.ама […].24 ИсFо Fако и: „Снажењем и ширењем
јелинске кул�уре јачао је и снажио се с�ално и �ај у�ицај на @олу-
�ивља @лемена у уну�рашњос�и Балкана.”25 Да Xи већ у слеMећем
Vасусу закључио: „Првих и @рими�ивних заче�ака ма�еријалне кул-
�уре .ило је ко� Илира и Трачана већ и @ре �оласка Јелина.”26

Не можемо а Mа не VримеFимо и ујеMно VиFамо, како је у јеM-
ном VоCлеMу ауFор закључио Mа су Илири и Трачани VровоMили
живоF у сFалним сеоXама а Mа VоFом закључи Mа су Илири и Тра-
чани имали Vрве зачеFке кулFуре Vре Mоласка Јелина, иако су ова
Vлемена, како каже ауFор, Xила VолуMивља. ИзузеFно је Fешко Mа
Vлемена осFварују и унаVређују своју кулFуру каMа су сFално у
VокреFу. 

Уколико Vажљиво саCлеMамо слеM ових навеMених реченица
уочићемо Mа је ауFор наVравио низ VревиMа каMа су у VиFању сFа-
ри нароMи Балкана. Занимљиво је и Fо Mа СFанојевић у својој књи-
зи уоVшFе не Cовори о АлXанцима као нароMу најXлискијем срV-
ском, већ их сVомиње Fек каMа Cовори о VериоMу Цара Душана, и
Fо само узCреM и у конFексFу нечеC MруCоC. Назива их АрXанасима
и АлXанцима, али им не Mаје никакву важносF у исFорији Балка-
на. Иако је СFанојевић VрисFалица Fезе о Mоласку Словена на Бал-
кан, чуMно је Mа се о АрXанасима и њиховом месFу у исFорији
Балкана не изјашњава ексVлициFно.

За VрисFалице срVске самороMне (ауFохFоне) исFоријске шко-
ле ово је значајно, јер је међу срVским исFоричарима можMа Xило
и оних који су и схваFали „VроXлем” еFноCенезе АлXанаца, али Cа
нису умели Mа оXјасне Mо краја. Са MруCе сFране, они су веома рев-
носно „схваFали” Fумачење и изјашњавање „о Mоласку” Словена
на Балкан, и Fо оне школе (норMијске), које су се и њени саMашњи

23 СFаноје СFанојевић, Ис�орија ср@ско/ наро�а, (БеоCраM, ИзMавачка књи-
жарница, „НаVреMак”, Треће изMање VоVрављено, 1926), сFр. 1. 

24 ИсFо, сFр. 1.
25 ИсFо, сFр. 1.
26 ИсFо, сFр. 1.
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научници Fакође оMрекли а која је усVосFављена Vосле Берлин-
скоC конCреса 1878. CоMине.

ЗАКЉУЧАК У раMу смо извели криFичку анализу Mела VојеMиних наших ис-
Fоричара новијеC времена а који су, на неки начин, VреMсFавни-
ци наше Mржавне исFориоCрафије, и скренули Vажњу на VроXлем
еFноCенезе АлXанаца и њиховоC VрисусFва на Fлу СрXије – VосеX-
но на Mелу Косова и МеFохије. Показана анализа VојеMиних Mела
наших исFоричара уверила нас је Mа су VојеMини наши исFорича-
ри VрихваFали мишљење FаMа MоминанFне немачке исFорио-
Cрафије или Fзв. „норMијске” исFоријске школе (Xез Mовољно соV-
сFвеноC криFичкоC сFава), а која је оFворено FврMила Mа АлXанци
воMе Vорекло оM Илира. ЗаVањујуће је у којој су мери наши исFо-
ричари VрихваFали оMреMXе ове исFориоCрафије, не уVушFајући
се VриFом у анализе и Vромишљања, како Xи моCли Mа Mају Xило
какве своје криFичке сFавове на мишљења норMијских исFорича-
ра. ПрихваFајући нарочиFо сFавове ове исFоријске школе,
мишљења смо Mа је и Fо MоVринело мноCим каснијим национал-
ним и VолиFичким несVоразумима међу СрXима и АлXанцима.
То је Vак у савременом MоXу кулминирало оFвореним раFом
(1999. C.) на Косову и МеFохији. 
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SUMMARY THE IDENTITY CONTROVERSIES 
ABOUT ALBANIANS IN SERBIAN HISTORIOGRAPHY

The period of our new historiography is mostly burdened by a po-
litical discourse of a new establishment, with which the so called pe-
riod of “brotherhood and unity” began in the former Yugoslavia. In
that period of time, but also after the fall of socialism in 1998, fascina-
tion with Yugoslavism is still present in the Serbian history. There are
almost no textbooks or monographs in which a dogmatic way of
thinking is critically reviewed as incomprehensible in our historical
science. This is especially related to the problem of Albanian ethno-
genesis and their presence in the Balkans. By adopting this imposed
opinion that the Albanians are a native population, our historians di-
rectly made an immense damage to the Serbian people.
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