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ВоведНll белеШКll

1.
1.1.

Во рамките на бројни студии. реализиранп во областа

на раЗЛПЧНII наУЧНII дисциплини во врска со глобалната

тема албанската култура и

општество. не остана недо

прено и неистражено прашањето за социокултурното ин

тегрирање на Албанците мегу двете светски војни. Дури
не недостасуваа ни напори за извлекување фОРУlулации

со предикативна вредност за овој проблем. Општо кажа
но. литературата што на еден илп на друг начин се одне
сува на нашата тема може да се подели во две групи: од
една страна можат да се истакнат ПIIшувањата са претен

зии за разрешување на сите проблеуги и дилеми, кои ја

изрекуваат

.,дефинитивната

ВlIстпна"

за

социокултур

ното интегрирање на Албанцпте мегу двете светски во

јни; од друга страна остануваат тне ,.ригорозни" научни
СТУДШI што за овој проблеу! зборувале толку колку што
за тоа

IIМ дозволувале

НПВН!Iте

надлежности

п нивната

,.научна дисциплпнарност". Нашата студија поаfа ТОКМУ
од незадоволството и од

.. дефпнитивните

вистини". па ду

ри и од ..парцпјаЛНIIте ВИСТIIНI!" за социокултурната пн

теграција на АлбаНЦIlте во текот на перподот мегу двете
светски ВОЈНП.

Незадоволството од СТУДIIСКОТО рюшиште. од прп
одите и од нивнпте резултатп имплицира потреба од една

5

нова студија што гп надминува дефинитивноста и парци

П.

јалноста на досегашните студии. Се поставува праша·,
њето: во рамките на која наука е можно да се изврши

П.l. За да зБОРУВЮlе

ова а работа. односно. во рамките на која наука на поце

јава!! за патот по кој се одп (и се отвора!) нејзпната ре

лосен начин би можело да се проучува проблемот на со

ализација. обврзанн С:-'lе накратко да се осврне:-'lе на не

ЦllОКУЛТУРНОТО интегрирање на Албанците помеfу двете

светски војни?

кон поважнп

.. поконкретно"

за целта на СТУДII

формулаЦШI и катеГОрШI што тука се упо

требуваат. Употребата на овие катеГОрПII п фОр'vlулащш

.

е тесно поврзана со значењето на ПОI1?'.ЮТ култура во

Не сакајки да учествуваме во поделбата на правата и

овој труд. па затоа ке почнеме од овој ПОП.\l. Веднаш

надлежностите мегу науките и научните дисциплини (да

треба да се каже дека илуминацистичкиот поп?'.! на кул

кажеме дека овој проблем й припаfа само на оваа наука.

турата не .\южеше да Юl одговори на барањата на на

а тој проблем на

таа наука!). си дозволуваме да се при

шиот труд не само поради неговата ограниченост (главно

сетиме на кажувањето на еден познат социолог: "Пове

етичко-естетичка концепција) туку п поради тоа што

1.2.

-

ке сакам да зборувам за плодовите на познавањето на

овој концепт й припаfа само на вредностите на такана

наддсициплинските пстражувања. Бе'3 оглед на овој по им

речената западноевропска култура. Уште ПО:-'1аЛКУ :-.юже

проблемот останува, а тој е како што следува: најголе

ше да најде место во овој труд 'Западноевропското 'Зна

мата можност за создавање на есенцијално нови дела ја

чење на културата како култура рСП' с;н?1!епсс што ПI не

има научникот тогаш кога излегува вон рамките на една

гира раЗЛИЧНIIте патишта на КУЛТУРНIIОТ Ра3виток (зна чп

дисциплина и на тој начин се ослободува од институцио

II

нализираната рутина. којашто ја жртвува инвенцијата со
чита од Бауман е како на99UСЦllйлинска синiПеза која

нија овој развиток. од најниските стадпуми до највисо
ките стадиуми: секако. гледајки го центарот на Европа
како највисока точка на овој развиток и гледајки ги од

што е можна во рамките на синiПе~UllзuрачкmТlа наука

таа

методолошки конформизам".l Студијата што се претпо

како што Соколов ја нарекува културологијата.

различните култури) кога ке се погледне во права лп·

.. точка"

другите народи како повеке или помалку

примитивни. или целосно приыитивни. во зависност од

Оттука културолошкиот пристап кон проблемот на

тоа колку тне биле далеку (различнп) од

.. кулминантната

соцпокултурното интегрирање на Албанците мегу двете

точка" на западноевропската култура. Не е ыожно да се

светски војни, спор ед тоа не е пожелен само како прва

употреби овој поны на културата во нашпот труд затоа

работа во нашите рамкп. туку претежно како можност

што Албанците. спор ед него. би произглеле како

не за да се согледат КУ,lтурните факти во рамките на

lt"y.llТlypeH НЩЈО9 шш како народ во зачетоцпте на култу

една потесна емпириска концепција на културата. туку за

рата, Ова не е едннствената ни главната прпчпна зошто

да се согледа НIIВНОТО функционирање на формите

про

западноевропсКlЮТ попы на културата не е употребен во

цеспте. на правците. на резултатите на активностите Т.е.

наШl!ОТ труд. ПрПЧl!ната леЖJI во нанвноста на глеДIlШ

на интегралната целина.

тата за еден едпнствен пат (бпло да е тој крпв пат. П:Ш н

II

пара

да е Дпсконтупран) на ку.1ТУРН!ЮТ развиток. Науката
(особено

I l.igrnund Ваиrnап. KII/IIII'G i сЈn/Љ'о, Pros\'eta. Beograd. 1984. сТр. 23,
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најнов!!те

аНТРОПОЛОШКII студии

но И

архео

лошките открптпја п етнографски истражувања) во не-

..,
I

колку наврати потврдија дека постојат различни патиш
та

на културниот развиток. според тоа и различни кул

тури.

I!

дека е прашање на UНluелеюuуален канuбалuза.н

(израз презеыен од Клод Леви Штрос) да се зборува за
Ра3личните култури и да се вреднуваат истите спореду

вајки ги п мерејки ги со аршините на вредностите на на

соцumсулlТlурно llНlllе2Ј)Црање со којашто започнува и
неговото фОР:-'lулирање. Ке се задржю!е тука толку. кол

ку да кажеме дека под оваа синтагма никако не треба да
се

подразбере

прилагодување

на

културата

кон

еден

одреден општествен систем: тоа значи дека споменатата

синтагма не треба никако да ја сугерира само функцион

шата култура. Кој би обрнал внимание на овој интелек

алноста на културниот систе"I во ра:-'Iките на еден одре

туален канибализам да не постоеја примерите на негово

ден општествен систе:-'l. како што се познати слични СТУ

рационализирање во степен на стравично дејствување за

фузија со насилство на народи и култури во име на нивни
Ако во овој труд не било можно да се употреби по
юют на културата како култура рш ехсеIlепсе , значи, ако
c:V1e ги прифатиле различните патишта на културниот
и

различните

култури,

не

сме

отишле

многу

далеку во овој правец, дури и не таму каде што стигнале
релативпстпте, кои. гледајки ги КУЛТУРНIIте и опште с
твените промени, тековите и различните ориентации на

културите. да го видат како невозможно културно-исто

риското единство на

човештвото.

Секако, ова ,.един

ство" би било опасно и смртоносно кога би се реализи

рало како насилна фузија на културните променливости.

мегутоа не и невозможна кога би се спровела како КУЛ~
mурна зае9Нllца

како

взаемно континуитивно дејству

вање помеfу посебните култури, до кое не би се допрала
сувереноста на нпедна од ннв, туку напротив. секоја од

ннв би се збогатила од слободните и спонтаните' кон
такти. од процесите на културното мегудејствување соз
дадени при таквите контакти. Како што може да се види.
во поиыот на културата што се употребува во нашиот
труд се содржани и вреднувачката

.. страна"

и нејзината

дескриптивна страна. се со стре:-'lеж кон севкупноста на

пробле\lOТ што се разгледува овде.

П.2. Сакајки да го

.. објасниме"

нашето гледиште за кул

турата во овој труд, ке се задржиме малку кај синтагмата

8

каде што поюют култура е редуцпран на

.. елемент"

на

општествениот систем и каде што и поимот општество е

спас од подивување и варварство!

развиток

дИИ во социологијата и антропологијата на културата

редуциран на "систем" на социјални околности. Со другп
зборови. социокултурното интегрирање на Албанците
мегу двете светски војни не треба да се сфати како пра
шање

на

прилагодување

и

на

нивно

поставvвање

во

функција на постоечкиот општествен систем B~ текот на
овој период. туку како процес на создавање заеДНIIЧКИ
кадар

во

чин

йpelТlclТlaвyвa

рамки

9елу.\tно

постоечкиот

општествен

реаЛllЗllрање

на

систем

лtOЈ/СНOl710

а

не

завршена целина. Интегрирањето во овој труд не значи
претопување или спојување на деловите (про:ченлпвос
тите. конфлпктите) за создавање на поголем дел. туку
значи процес на создавање заедннчкп кадар. на поста ву

вање однос помеfу делови те со којшто деловите не се
супримираат, туку во целост се 90ЙолнувааlТl. На ПОИМОТ
иHlТleгpupaњe во овој труд му одговара концептот заед

ница: затоа. кога зборуваме за проблемот на

социокул

турното ннтегрирање на Албанцпте мегу двете светски
војни, истовре\fено зборува:v!е за процес!!те на создавање
на

нивната

овој

општествено-културна

заеДН!Iца во текот

на

период. Од една таква констатација може да се

постаВ!I следното прашање: заре:-.! АлбаНЦI!те досега не

ыале н!!вна општествено-културна заеднпца? Толку зачу
дувачката конотација на прашањето го претпоставува
објаснувањето на концептот зае9НlЩCi со 1C0jalllluo 11090цна са.\I(IlПа

йО

себе

се 06јаснува

11 Сllнй1аг.\шlТlа ку.7-

9

LП)'РНО~ОЙlllLПесLПвена зее9Нllца. Концептот на заеДНIIцата

.. односно

во оваа СТУДИја е земен ограничено како

кон

ТIIНУIIТИВНО дејство,'.2 што значи дека заеднпцата не
~юже да биде

.. нешто·'

што се поставува еднаш засеко

штество":

.1

СО други зборови. не е ~leCTa ту ка да дискути

рауlе за тоа дали имале право. на пример. Тејлор, Боас !!
Малиновски кога го нарекува култура тоа што Конт.
Спенсер. Вебер. ДYPKxej~l го нарекуваа апштество. TY~y

гаш. и останува непроменета и константна. А вистината

да кажеме дали правнме или не прав!!ме

е. дека константна е само нејзината промена. Спо-ред

овие

ова. прашањето дали Албанците имале нивна културно

разлика. да кажеме која е таа.

поими

во

нашиот

труд.

Н.

ако

разлика мегу

правиме

таква

општествена заеДНIIца пропзлегува дека е апсурдно. Се

Културата I! општеството не се гледаат како две

работи за процес на постојаното создавање на оваа заед
ница. која, бпдејки е во /(ОНLПUНУULПllвно 09НОСНО 9 еј

ригорозно поделени стварности шта мегу себе се спро
тивставуваат. туку како два аспекти на истата стварност.

СlПвување. е промена на самата себеси. значи п на де

Нашиот труд се стрe.vш кон

ловите што неа ја создаваат. ТОКу1У поради поставува

нејзиниот

њето на новиот однос помеtу нив. што претпоставува и

види употребата на кованицата СОЦllО-КУЛLПурно во неЈЗе.

создавање на новите

Оваа кованица. не саую што

нешната

висност туку и COOДHOCH~Ta фун~~ионалност помеtу КЈЛ

.. елементи". Кога велиме дека де
клутурно-општествена .. состојба" на Албанците

.. стварноста'· а не само кон
.. аспект". така што во ова смисла треба да. се
.. сугерира"

структурна за

е одредена од страна на нивната вчерашна општествено

турата и општеството. Ке го oOJacНIEy1e малку подооро

културна

горенаведеното: кога веЛИ~lе дека културата и општес

.. состојба"

и обратно. никако не можеме да

кажеме дека се работп за псти

.. состојби·'.

туку го имаме

преДВI!Д токму меtусебнато КОНТIIНУИТIIВНО дејствување

од коешто .,састојбите" се одредуваат. иако се различни.

П.З. Кога при саыото формулирање на нашата тема се
употребува

кованицата

СОUЦО-А.у.1LПурно

создадена

твото се два аспекта на истата стварност. под тоа треба
да се подразбере не само дека

.. стварноста·'

не може да

биде само со едниот .,аспект'· туку и тоа дека самите

.. аспекти"

не можат да постојат еден без друг. Културата

е производ на општеството така како што и.општеството

од

е производ на културата. Последица на ОВОЈ однос е упо

концептите ойшLYiесLYiво и куЛLYiура во нпвното атрибу

требата на кованицата соцuокулLПурно во нашпот труд.

тивно значење. не се сака да се сугерира

Ова ннкако не значи 9ека целаLПа албанска кулlYiура ,негу

дека во овој

труд не се прави нпкаква разлика мегу овпе два поими.

Тука не е
што

се

!v!eCTO да се заДРЖlше на .. недоразбпрањата"

однесуваат

9ругllОLП на

на

пошште

употребувањето

.. култура"

п

на

e<)HllolYi-за-

.. општество"

во оп

штествеНl!те науки. ниту да каже~lе што. на пример. ет

С}веLПе свеlПски војни бllла во фую(цuја на албанClШLПо

~nIШLПесlYi(Ю IЮ lYiе/.;'О/П на тој йерио() исlПо /,'ШСО ZlllПО не
значи 1I

()е/ш

целО/ПО албанско

ОйllllПесlПво Ои.'јО

во

фУНIй~llјана К}'.zLПураlYiа .. Во еден друг контекст Клад
Леви

Штрос

га

рекол

следното:

.,Кажувањето

дека

.. култура":

при

општеството кога функционира претставува еден трун

ближно ИСТЈЮТ концепт соцполозпте го нарекле

.. оп-

за~l држи. додека констатацијата дека сето тоа што во

нолозите

и

антрополозпте

нарекуваат

едно одредено општество функционира претставува еден

: Споре:! 010 Ваllег, Po/itic'ka misao. 1.1983. сТр. 101.
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) Споре дп со Е. У. Sokolo\. лu/uго i

!it7I0S1. Pгosyeta

- B<?ograd. 1976. сТр.

50.
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апсурд".~ Во нашпот контекст ова значи дека без ме

З3 албанскатз културз п општество во еден одреден вре

tусебната функционалност ~leГy една одредена култура п

менски период. забележувзме дека во конкретниот слу

едно одреде но општество. не би можеле да постојат ни

чај структурната зависност и ыеtусебната функцпонал

тоа

ност мегу ови е две категории се поголемп во споредба со

општество

ниту

таа

култура.:

1-.1еГутоа.

оваа

соод

носна функционалност не подразбпра дека се нешто (се
кој културе н II општествен еле~lент) функционира за таа

тоа на што БаV~!аН I\ШСЛI! воопшто.

култура и за тоа општество. 3игмунд Бауман го појас

алност ыегу албанската култура и општество во голема

нува горе реченото на следниов начин:

.. Системот

Структурната зависност и ыеtусебната функцион

на оп

ыера сме ГII забележале особено гледајКII ПI фОРI\!Ите !I

во однос на

социокултурните интегративни единици на Албанците на

културата тогаш кога на луtето им овозможува да ги дос

народното ра~1Ниште. Ова рамниште на социокултурно

тигнат добрата. потребата кон коп ги насочува нивната
култура. Тој е нефункционален толку колку ШТО им доз

интегрирање на Албанците пред и по перподот за кој се

волува на сите индивидуи. пл!! на поголе~шот нивен дел.

јсилниот разлпкувачки белег на албанската култура !l

штествените

зависности е

функционален

зборува ја претставува главната карактеристика и на
,pf:._ општество. Оттука п~опзлегува потребата за објаснува-

однесување во согласност со мотивите што ги присвоиле

преку културата. Оттука. постојат најмалку толку не

функционални општества и аспекти на општествените
структури колку П нефункционални култур!! п културни

...

.п на оваа катеГОрПЈа.

...;

с:.

.

елемеНТl!. (Щ) Поради тоа. дали е подобро. во согласност
со

реалната

СИI\lетрпчност

на

КУЛТУРНIIОТ

и

К3.тегорпј3.та Н3 РЮ1Нпштата Н3 СОЦПОКУЛТУРНО ИН

егрирање

c~!e ја презеле од Џулија Стјуард. се како

општес

модпфицирајки ја за потребите на нашиот труд. Поиыот

твениот аспект на човеКОВIIОТ живот. да се зборува за

наРО9НО ра.\lНlllиmе на соцuок}'лmурноmо uнmегрuрање

меtусебната функционалност или за меtvсебната не

на Стјуард потполно й одговара. како што вели

функционалност. Овој втор попм. претст~вува едно с

Il

самиот

автор на Теорuјаmа на кулlТiурншuе [{РОЈ/ени на поимот

тавно едно друго именување за појавата на поделба и на

наРО9НО ойиuПесmво U наРО9на ,,·улm}ра на Роберт Ред

релативна аВТОНОI\шја на двата аспекти, појава што го

филд чии што карактеристики се опишуваат приближно

следи човештвото во текот на поголемпот дел на ИСТО

на следниот начин: мали општества. поделенп (ВО смисла:

ријата. Фрустрацијата. автоно~шјата. општествеНIIОТ
кон-фликт и другите дисфункционални ПС!IХИЧК!I состо
јбll !I однесувања колку што се резултат на нефункцион

посебни). хомогени. ориентиранп тнвко да прпмаат одре

алноста на културата. толку I! резултат на неФункцпон

општество од страна Н3 Редфилд за Стјуард е дефи

денп

цели

и

вредности

испреплетени

со

општото

суе

верје. 6 Ваквото карактерпзирање на народната култура и

алноста на општеството".:i Ова I\!Нение на БаУ~јан е зе

нпрање на еден одреде н стадиум на социокултурното ин

мено преДВl!Д во текот Юl нашиот труд. но со оглед на тоа

тегрпрање

дека не зборувю!е З3 општзта култура II општество. туку

ТfЮДIЩШI.

што

е

пост!!гнат

OBU .. ниво"

со

посредство

на

раЗЛIlЧНII

на Ilнтегрllрuње тој го нарекува

IШРО9НО ра.\tlllllllLПе на I.:ОЦllm;У.llТtурноmо 11I1lТteгpupaњe .

.: ( lalldc I.С\ i-Str<lllss. SrmkIllm!lIa аIlU'п!ю!пgliа St\ аП1Оst - 7:agrcl1. СТГ. 17:
ZigI11l1пd ВаНI11аll. IЩТ. дсло. СТГ . 69.
5 7:igI11l1пd ВаllI11ап. ЦПТ. ::\СЛО. СТр. 71-72.
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DZL1lijall

Stјllагd. Tcol'ija kulшmе р,'оmеl1С, ВIGZ

ВсоgП!d.

1981

СТр.91.
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На ова рамнпште општеството ја достпгнува структурата

Државата за Албанците бнп а странска: странскн биле и

што му одговара на одреден вид меtусемејни односи што

државната контрола II раководството. На Албанецот му

се развиваат во културата на тоа општество. Во ваквите

било потребно да се буни. да стане и сlТiраlllен, за другите

општества и КУЛТУРИ се војува борба против општес

I! за себеС!l. затоа што постоела само уште една можност:

твеното водство и контрола. Единството се постигнува

да остане засlТiраlllен. како што би рекол Сартр.

со посредство на заеДНl!чките договори. коишто ги дик

s

Општествената и културната ориентација на Ал

тираат потребите на заедничката работа и живот. а тоа

банците

се зацврстува со посредство на ритуалите и на заеднич

против совојувачите (ОДл1азда што. кога не можела да се

ките свечености. со посредство на формираните видови

оствари се влtеlIiнала BHalIipe, во самите Албанци), се гле

на проширените родбпнски односи И преку различните

да јасно во народните форми и во единиците на нивното

форми на зеДНl!чката забава. 7 Во нашата студија народ

како

затворање

и

отпор.

но

и

како

одмазда

ници на соцпокултурното интегрирање кои се развиени

СОЦJlОКУЛТУРНО интегрирање. Овие форми и единици. без
сомненпе. биле .. проблематични (ниту малку не се иг
норпраат странските фактори) за создавањето на албан

надвор

ската држава

ното рал1НIIште ПI И:V1енува сите процеси. форми и еди

од

државните

институции

и

од

НИвните

меха

НlIЗМН. значи кои се развиле врз НG]ЈО9на основа.

Самото постоење на албанската култура и оп
штество. покрај ".шогувековните освојувања, зборува за
еден висок степен на социокултурно интегрирање на Ал

банците на народното раI\шиште. Интегративните про
цеси. форми и еДИНИЦII на народното рамниште, поради

освојуваЧКIIте околности на АлбаНЦl!те. се доста карак

:vrety

двете светски војни. Државата што им

доагаше на Албанцпте.

Jl

покрај фактот што се викаше

а.16анска 9Р)јсава, беше туга за нивната општествено

културна интеграција. неспосбна :за остварување на МНО
гувековннте асшrрацшr на Албанцпте. неангажирана за

р'ешавање на постоечкпте проблеми и како таква неспо
собна за поставување на социокултурното интегрирање
на

Албанцпте

на

сво ето

рамниште

-

на

нацuонално-

теристични. Тпе се создале главно како опозиција, како

9ржавноlIiО ра.ltншшие на ова интегрирање. Судирот на

отпор. како затворање кон културите што со себе ги но

овне две интеграциони единпцп (народното со државното

селе и што сакале да им ги налlетнат со насилство нив

paI-.!Ниште) како два типа на култура. орпентациски спр.о

ните освојувачи и окупатори. Ова рамниште на социо
културно интегрирање кај Албанците произлегува. не

како најНIIСКО ниво на интегрирање туку како различен и

тивнп. на обусловени процеси на културна интераКЦИЈа,

копшто се обидовме да ГII разгледаме

II

да ги класифици

раме во наШIIОТ труд.

спротивен вид од државното рамниште на социокултурно

интегрнрање. ПрПЧIIната за ова е од историска природа:

албанското општество
го

Bpe:vre

!! култура во текот на .У1Ногу дол

биле експонирани на силата на странски др_

)каВНII IIНСТ!lТУЦ!IИ. За СПрОТ!Iвставување на аси:vшлаци

јата ТlIе требало да се органпзираат II да презе1\ШТ
раЗЛIlЧНII ориентации. знач!! н СПРОТIIВНИ во однос на нив.

Ибид. сТр .
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94-95.

, Zl1Ш1 Роl Sагtгi. Panilfliilli~. по КНl!гата: Ггапс !'·Ш1Опi. Т!! llIаf!kuшil с Ьоliis,
Riliпdја. Ргis!1tiпt:. 1984. сТр. 1б
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ЈН.

лични

култури.

што

како

последица

вање. конзервација. загуба и замена

ПI.l. На албанската култура и се атрибуира една древна
традиција што има вредност. и "наспроти Балканот", за
ретроспективно

претставување

на

старите

давање

на

конститутивните

предизвикале

чу

Т.е. постојано соз

-

карактеРИСТIIКИ

на

нивната

култура.

индоевропе-

Овие процеси на културно мегудејствување созда

мегутоа карактеристпките што во целост ја сочину-

дени од општествените и културните контакти на Ал

ваат ова а култура не I\южат да бидат изградени неза

банците не можеле да бидат само зе.нање ц 9авање на

висно од КУЛТУРНl!те

процесите на кул

културните елементи, а не биле ниту само земање или

турно мегудејствување создадени од овие контакти. Бак

само давање на овие елементи, туку биле многу повеке

вите процеси, иако не се развиле по права линија туку

од тоа

биле многустрани и комплексни. :-южат да се пр ет поста

визаЦIIJа на постигнатото, на отпор, на

•

ЈЦН.

q

-

контакти

и од

-

процеси на затворање, на секундарна примити з
селектирање, на

ват и со некое недоволно сведоштво. можат да се следат

повторно толкување на културните елементи и појави. во

до предбалканскиот период на оваа култура. Бо завис

зависност од природата на контактите. Дали биле тие

ност од општествените и псторискпте околности и во за

слободни и спонтани контакти што се создале врз основа

висност од географските фактори овие процеси често

на приртелството и на

биле доста интензивни. дури и завршпле со еродирање на
крајните ПОЧВИ ИЛИ со деЛУМНl! асимшrации (главно од

ципрочна почит или биле насилни контакти што се раз

општествената и културната ре

виле врз основа на почптувањето. дали биле тпе

кул

страната на еЛИТllте). затоа, констатацијата ОКОЛУ пер

тури-и контакти и блиски ориентации или биле културни

манентната изолација. или за акултуративната патоло

контакти

гија на Албанците на ниво на ксенофобија се покажува

спротивни

со

сосема

различни

културни

ориентации.

ориентации?

па

Разбирливо

дури

е

II

дека.

како арбитрарна и се должи не само на причините на

според

познавањето, туку и на предрасудпте.

такти

Самата географска позиција (еден периферен агол
на Балканот. но. истовремено, и негов централен агол,

ворање, на секундарна примитивизација на постигнатото

ако се зеые предвид дека служел како преоден мост за

Апенинскиот Полуостров и ако се знае добро дека наро

ова,

за

културата

поголемо

е

во опасност

остварување

на

од

насилните

процесите

на

кон

зат

и на културниот отпор. Заради фактот што на Албан
ците историски им ,.се случи" многу векови да бидат под
ОСВОЈувачки

околности.

се

должат.

главно

разликувач

дите на овпе два полуострови долго време имале раз ви

ките карактеристики на албанската култура. Ова теж

ени стопаНСКII п ТРГОВСКП односи). П !IСТОРПСКlIте окол

нееме да го кажеl\Iе во нашава студија: да го кажеl\lе не

ности (да ги спо\!енеме само l\1Ногувековните владеења
на голе\ште I!\шерш!

-

грчката. р!!мската, впзантпската,

во смисла на тоа дека албанската култура остана не
променета и со "недопренп" традиции од

.. старинското"

османлпската) овоЗ\!Ожпја Албанците да се изложат на

време, како што често се вели без размислување за оваа

интензивни општествеНI1 и културни контакти: да се ис

култура, туку во с:-шсла дека

преплетуват

исти

йре9лvзи

е9НU

вра

9ругu

низа

раз-

разликувачките

карактер

истикп на албанската култура се тесно поврзанп со

ос

војувачките и окупационите околности на нашиот народ

Споредп со: Ог ЕL1Гсll1 ('аЬсј. S/ш!imе g/ullёsо/·е. Rilindja - Ргis!нiпё. 1975.
том 5. стр. 101
.

и дека врз промените на овие околности. мегу остана

'!
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тото, ВЛИЈаеле и самите промени на овие околности.
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Оттука. таканаречената културна I! општествена

тие јасните

1I

од усните до носните гласови".IО Во духот на

,.изолација" на Албанците не е и не :-.юже да се објасни

оваа мнение. се поставува следното прашање: што ке се

како последица на недостпгот од контакти. зашто имало

случеше со албанската култура ако таа го употребуваше

доста напори, туку. наспроти тоа, треба да се гледа како

поголещют дел (нема да велиме сите!) културни еле

резултат на нивните II30билни општественп и културни

менти коп ги избрала, обработила и создала во рамките

контакти. Овој "резултат"' не бил непроменлив и не оста

на раЗЛИЧНIIте времиња и простори. да речеме, од Илир

нал ист засекогаш. затоа што албанската култура. на

ите па наваму? Сигурно дека една ваква "култура" не

крајот на краиштата, како п секоја друга култура, не сп

маше воопшто да се спознае затоа што немаше да биде

го одземала својот динамичен карактер и во текот на

способна за избор на своите доминантни вредности во

прилагодувањето кон средината.

11

во текот на прилаго

дувањето кон освојувачките околности. Зачудувачкп. во

едно

одредено

време

и

простор,

ВО

ЧIIИ

рамки

рецп

прочниот однос би се воспоставил со елементите и со

еден добар дел на пишувањата за албанската култура

вредностите

речиси не се видени процесите на нејзината динамика

други зборови, токму способноста на изборот на домп

на

раЗЛIIчните

времиња

и

простори.

Со

кога се истакнуваа "непроменливите традиции" на таа

нантните вредности во одредени времиња и простори е

култура од времето на Илирите до денеска. Нема со:-.!

таа што создала нови рецппрочни односи помегу култур

нение во тоа дека не може да се игнорира историскиот

ните елементи во склопот на целосноста. изменувајки го

факт во секоја култура затоа што процеспте на кул

на тој начин функционирањето на елементите, оставајки

турниот развиток не се супститутивни процеси, како што

неколку од нив "на тне места" каде што не се бара ни

се процесите на органската еволуција. туку се адптивни

какво нивно функционирање и ставајки нови елементи

процеси, затоа за таков развиток може да се зборува во

што и одговара ат на целосноста во релација со времето и

албанската култура од времето на Илирите И, ако са

со социолошките и историските околности.

~aMe. и пред нив; меГутоа. ако овој историски слој вли

Без едно вакво ограничување на културата. значи

Јаел од поколние на поколенпе. не значи дека создал исти

без една повторлива трансформација на вчерашното кул

II

турно, не е возможно да се зборува за денешното кул

поколеНПЈа.

што

значи

дека

и

културните

елементи

процеси биле разлпчни. затоа што. како што Рут Бене

турно не е возможно да се зборува за културНIIОТ иден

дикт забележал. со културата е исто како со јазикот:

титет на еден народ. Зигмунд Бауман ова а би го појаснил

така како што е. праКТ!IЧНО. неограничен бројот на гла

на слеДНIlОТ начин: .,Ако е ВПСТIIна дека денешнината е

совите што човекот ыоже да ги произведе со посредство

материјал на :-,шнатото. тогаш исто така е вистпна дека и

на

свопте

културата

гласни ЖИЩI и

.. треба

на

своите

други

органи.

п

во

да за:-.шсшше една шпрока лепеза каде

што се наброенп можнпте интереСII кои ГlI НУДIJ времето,

МIIнатото е материјал на денеШНIIната.
случува

преку

перманентното

Историјата

lIспреплетување

се

преку

реципрочното спојување на денешнината II минатото".ll

шш ОКОЛНОСТlIте на среднната. или различните човекови

Ова постојано и реЦlIПРОЧНО испреплетување. оваа пос

активности. Културата што на ист начин би го употре

тојана ПОВТОРЛ!Iва трансформација на вчерашното до

била поголемиот дел на овие интереси би била нер
азБИРЛIIва како II јазикот што би ги употребувал

( ... ) сите

усни гласови. забни, вилични итн .. од тне безгласнпте до

18

10
11

Ruth Вспdikt. Obl'C/sci kll!llm;. PгosY<::ta
Zigmuпd Вашnап. ЦИТ. дело. сТр. 194.

Bcograd. 1976. сТр. 51.
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денешното не ни дозволува да зборува:-'Iе за

.. непроме

даЛIl е една култура .,вистинска"

Jlли е "паракултура"?

неТlIте" 1I "зачуваните" траДl!ЦИИ на албанската култура

Овпе и слпчнп прашања можат да се однесуваат на

од постарите перподи. Не нн дозволува затоа што го ус

вулгарен аксиологизам, од кој не се поштедени ни од

воив:-.хе ыислењето според кое во денешнината се форми

многу написи за албанската култура.

раат крптеРИУМIIте на пзборот на културнпте елементи и

тој

Една ваква гледна точка за културата не може да

се воспоставува реципрочната релација помеtу нив: се

доминира

создава системот на поракп за да се "разбере" и за да се

,.варијанта" што се однесува ток:-.!у на тој аксиологизю!.

"направи" интелигибилно вчерашното културно за да се

сега уште повулгарен: се вреднува културата почнувајкп

"структурира" мпсловната рефлексија на културата; на

од еден одреден пдеолошки 1<:09. и секое отстапување на

КУСО, за нејзпното "конституирање"; така како што го

културата од тој код се смета како

УСВОПВ:-'lе мислењето дека визијата на вчерашното кул

,.деструктивно". поради тоа. таа (културата) како таква

турно, откако

треба да се ,.елиминира"

биде создадено во општествената свест.

I<:e

во

овој

труд.

а

уште

.. поради

помалку

нејзината

•. безвредно"

тоа што" и

II како

.. поради

ин

не саыо што влпре врз !Iнтелектуалното претставување

терес" на самата култура! Во овој труд сме се потрудиле

на

да им го кажеме на таквпте становишта тоа што треба да

културната

денешнина

и

на

гносеолошки

премиси

туку влпјае и врз самото создавање на денешнината. Спо

и:м се каже.

ред ова. се работп за една серија на процеси на културно

ыеtудејствие, коп не :-.южат да се за:-.шслат без постојнпте
културни промени, како нивни резултат.

IП.2. Ако во нашпот труд. како што истакнавме и погоре
не сме се повлекле

од вредносниот

.. аспект"

на култу

рата. тогаш сме се потрудиле да не потпаднеме под по
зпц!ште на вулгарнпте аксиолоз!! и да одиме дотаму. да

исфрлиме се што и припаtа на албанската култура. а што
не е во согласност и не му се поставува на услуга на на

шпот /(09 на вредностите. Илузорна грешка е да се збо
рува за културата на еден народ од :vюментот кога ТОЈ

почнал да г!! употребува лажицата и В!Iљушката како

.. IIстегнување"
тој

почнал

наместо

на неговите раце. или од ;"Ю:-'lентот кога

да

.. усната

ја

развпва

својата

.. пишана
.. усната

култура". Зошто треба

култура"
култура"

да биде .,најниска фаза" шш да бнде ,.паракултурна сос

тојба" !I зошто треба во секој случај да бнде
развпена"

IIЛИ

.. поыалку

ко:vшлексна"

во

..поне

споредба

со

"ПlIшаната култура"? На крајот од краиштата. зошто

.. комплексноста"
20

дCl се зе:-.!е како основа за да се покаже

21

на различни начин!! помогнаа во текот на нашата работа.

IV.

Без нивната помош. овој труд ке иыаше недостаТОЦII.

IV.1.

Овој труд е поделен на три дела. но. секој од нив.

одделно за себе. е фраГ~fентарен п не ,\юже да стон над

вор од целосноста на овој труд. Првиот дел се однесува
на социокултурното интегрирање на Албанците на на

родното рамниште. но работите што се тука поставени се
пренесуваат и во другите делови на трудот. Во вториот

дел се зборува за општествено-националното рамниште
на социокултурното интегрирање на Албанците, кое во

периодот помеfу двете светски војни почнува да се фор
мира и да деЈствува

народното

како

рамниште.

Во

различен вид и

третиот дел

спротивен на

се

зборува

за

процесите на културно мегудејствување и за резултатите
на овпе процес!!. како последица на дејствувањето и на
судирот

на

овие

две

интегративни

единици.

од

ориен,

тацпона гn:една точка. Во овој дел има докази на класи

фикација на културните ориентации, така како што тие
се оркестрираат во албанскиот печат и во периодичниот

печат помеfу двете светски војни. Треба да се истакне
дека во текот на пишувањето на овој труд, се консултп

рани и се земени во обsир не само весниците. списанијата

и посебните изданија што се излезени во и надвор од Ал

банија во текот на овој временски период туку и мнош
тво публикац!!п и научни студии пред и по тој период за
коп сые биле на мнение дека се однесуваат на нашата

те~ш на дискусија. Недостигот од некои архивски ма
теријал!!. од посебни пуб.1IШ.ацш! и сппсанија. за коп сме
сн дозволиле понекогаш посредно да Г!I користиме. може

да се забележани во овој труд.

IУ.2. Сега ни преостанува да им заблагодариме од срце на
спте што најдоа значителен број весници. списанија и
другн IIЗданија што не можеа да се најдат во нашите на
родни библиотеки ниту во библпотеките на нашпте на
учни и образовни институции. како и на сите други што

Дел йрвu

А. КУЛТУРНОТО РАМНИШТЕ

НАСОЦИОКУЛТУРНАТА
ИНТЕГРАЦИЈА НА АЛБАНЦИТЕ

1. Инiueiрашuвнuше единици и фор.ми на
народношо раМНULUше
На албанската култура, дури до периодот за кој
зборуваме нпе, й одговара синтагмата наРО9на k:улlIiура
со

разликувачки

карактеристпки

главно

во

деЈствува

њето под освојувачки околности. Самото цврсто стоење
(и поднесување) на овие околности зборува за релативно
висока единица на достигнувања на социокултурното ин

тегрирање на Албанците, на којашто, непронаоfајки дру
ги зборови, й одговара Стјуардовата фОр~lулацпја: на

РО9НО ра.\tНllшlIiе на соцuО/(улlТlурноlIiо иHlТleгpupaњe.
На оваа рамниште. како еден

.. повеКесемеен

1

социокул

турен систем"." како една општествена п културна мегу
семејна и меfуроднинска целина. постоеше еден оптимум
на

вредности

и

на

идеални

однесувања

за

сите

што

се

нормираше и се дефинираше пеР~1анентно почнувајКI! од
однесувањата

II

разлпчнпте вредности !! деВlIјации кај

индивидупте. како и зе~raјI(И ги предвид окупаЦIIоните

околности и тпе на средпната. Околностпте во ра:vш.ите
на неКОII фор.ги на однесување врз основа на возраста се
раЗЛI1куваа. според роДот. понекогаш

1I

на професпјата и

на неко!! други улог и п ПОЗIЩШI во семејството и ПОШI!
роко.

\IefYToa

сите овпе дпференцпјаЦIIИ не можеле да й

I DZLllijan StјLlагd. Т I!(mја ku!шmе P"O/lle/ll! В1GZ - Beograd. 1981. сТр. 91.
2 Ибид., сТр. 92.
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го одземат хо\югеНlЮТ карактер на албанската култура,

делбп по\!еfу албанските кланови. да рече\!е Кел!\!енд и

со што таа не би била доволна на себесп.

Бериша. на таков начин како на приыер помеfу индијан

Социокултурното интегрирање на АлбаНЦl1те на

скпте кланови Пеулбо и Куакпулта. за што се обиделе да

оп

се заложат одредени написи за Албанците. Нема СОМ

штествена и културна целост што била одредена од ре

нение дека рпвалствата !I ваквите поделби главно биле

ципрочниот

народното

рамниште,

како

заедничка

ралlка,

како

со

обусловенп. IIницирани и СТlIмулирани од страна на оку

цио културни едпници (семеството, братството, селото.

пацпоните околности во чин ра\!ки Албанците живееле

кланот. бајракот, провинцпјата). П\I дало можност на

со векови. И:vшло паРТIIкуларизирачки активности, дури

Албанците да се манифестираат себеси на поцелосен

и такви што создале изолирани зони во рамките на

начин: тие не биле само членови на семејството, ниту

банското општество и култура. запирајки ги за подолго

однос

со

уште

потесните

интегративни

ал

само на селото, ниту само на кланот, туку. биле членови

вре\!е на овој начин ко\!унпкацпските односи помеfу ед

на народот и биле одговорни за него. Соцпокултурното

ните и ДРУПIТе и оставајки

I!нтегрирање

разлпчнпте егзистенцијални и конфесионални фактори

на

народното

рамниште

ги

изменило

по

ги под дејствувањето на

зицпјата и функционирањето на индивидуата во рамките

зашто албанското НИЕ

на

рецп

ра!\!ките на ПРОВI!нцијата. бајракот. селото или во раы

мегу

ките на братството. Со други зборови. народното рам

дејствување на народното рамниште ги ослободило по

НlIште на соцпокултурното пнтегрпрю-ье на Албанците

теснпте интегративни социокултурнп единици од некол

се

ку

одговорни

роко. било патентно и станувапо манифестно во завис

се пошироките општествени !I културни единици.

ност од окупационпте околности. За да се види појасно

потесните

прочен

однос

еДIIНИЦИ

помеfу

одговорности

кон

за

да

затоа

нив.

ги

што

се

создал

нов

Социокулутурното

направи

зависн!!

и

често останало изолирано

затворало и се отворало. станувало

во

потесно и поши

Ова не значи дека тне ги изгубиле сите НlIВни поранешни

меfудејствието на интегративните единици и форми на

функции. Напротив, тие зачувале многу нивни посебни

народното раыниште, ке се задржи\!е на некои разли

функции, мегутоа зачувувањето на овие фУНКЦИII немало

кувачки

за последица создавање на посебни начини на живеење,

волувајкп си претходно да дискутираме за некоп тези и

Т.е.

дадени информации за овој народ и за неговата култура.

супкултурна

поделба

помеfу

семејствата.

селата,

карактеристики

на

албанската

култура,

до з

братствата. клановите п бајраците: шалјаНIIте немале

Една од овие тези е таа за таканаречената а/СУ.liПу

разлпчен начин на живеење во споредба со красниките,

pтТi1l6Ha lIalТiОЛО211ја на Албанцпте. којашто била долго

ниту од Uолајпте или Uуфајпте. Нормпте и културните и

вреу!е присутна BO.1JIIТepaTypaTa за Албанцпте II којашто

општествен!!те функцпп. односно системот на вредности

дури

!l

во ова вре\lе на раЗЛПЧН1! начини се провлекува во

не бил ист за Бајракот на Мирдпта во споредба со Бајра

неколку наП!IСИ за овој народ. Изразите како .зmТiворен

кот на Ншшчп: тој постоел на ист начин за сите п се

fШlЈО9, 1I.1ll 911611 apHuylТill, луге со оlimlllШ (со опашкп се

обработувал постојано од страна на дејствувањето на

како. но треба да се опредеЛ!I дали се од овца ИЛI! од

раЗЛlIчните

коза!)~ п С:ШЧНI! на !шв ја открпв[taт крајната цел на оваа

општествеНII

и

културни

валствата I! недоразбпрањата ПО\Iеfу

околности.

ce\tejcTBaTa.

Ри

брат

ствата. кланов!!те и бајраЦ!lте не треба да бидат <јово.1аl
apгY,HeHlТl за да се видат културните II општествеНllте по-

28
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теза. Да ја оставюrе кра.1ната цел настрана и да Вlщиме

кои се

.. гносеолошките мотиви" за оваа теза!
.. најафирмативната" варијанта

Да почнеме од

оваа теза: АлбаНЦIIте
"ретроспектпвно

на

се стар народ и со вредност за

пресликување"

на

старите

индоевро

пејци. Бо рамкпте на нивната општествена и културна
изолаЦИја традицш!Те п општественпте п културните ин

ституции се зачувале

.. недопирливи"

и

.. непрекинати"

од

античкото Bpe~1e. Зачувувањето на античките работи ,.се
објаснува" со

.. карактерот

на местото". како и со ,.тена

цитетноста на житеЛlIте". Првпот фактор се дефпнира
како

.. географски

податок··. како "влијание на земјиното

ОфОР!\lување п на природата на местото врз животот и

врз дејствувањата на жителите".4 додека .,тенацитет

лен!!те

борби". на

востанија, на

.. насил

смрт. туку само убпвајI<Л се еден со друг. без некоја
причина. ИЛИ поради ривалство.

6

.

Бака убпваат и другите.

не знаејки зошто ја прават таа работа!
Наыерно ги заостривме неколкуте варијанти околу
тезата за акултуративната патологија на Албанците. за
да можеме да ги видиме на појасен начин "кансеквен
ците"

на таа теза, Да прадалжиме сега таму каде шта

запачнавме

да

.. афпрмативна"
пре ни"

сваите

збаруваме за

аваа

теза.

ад

нејзината

варијанта: Албанците ги зачувале ,.недо
обпчаи

и

традиции

од

нивните

први

предци. од најырачнпте и најстарите врем!!ња. Ова а .,ра

бата"

ја направиле поради ,.карактерот на ~leCTOTa" и

носта на жителите" останува саыостојно да се раз бере

свајот

како нешто што им припаtа на Албанците од времето

возможно

кога тне се појавиле на Земјината топка!

.. бесцелнпте"

НIIЧКIIте ~юртаЛlIтетп". Албанците не уыираат од обична

.. тенацитет".
да

се

.. неДОПИРЛ!Iвата"

Треба да се каже тука дека е не

зборува

за

изолација

во

смисла

на

Ј! •.постојаното" зачувување на обпча

за

ите и традицпите на еден народ. Потоа, са,мата изалација

"задоцнувањето" односно за .,културната и општестве

е последица на контактот. Да не пастоел контактот, не

Другата

варијанта

на

ова а

теза

причината

ната ретардација на Албанците". нивната "паракул-турна

состојба" ја гледа во ..природните особености". Оваа ку
лурна и општествена

.. ретардација"

на Албанците е во

алармантна фаза според културните народи затоа треба
да се направи се за тие да бидат ослободени од "оваа сос
тојба" преку нивната културација (а не се вели асимила

ција!) или. најмалку. треба да се држат под постојана
контрола за да не претставуваат опасност за Европа и

Балканот."
Спор ед една варијанта или трета подваријанта на
тезата за акултураТ!Iвната патологија на Албанците. овој
народ

според

тествен" и

својата

.. орпентација"

.. противкултурен".

е

.. противопш

Тој е народ на "бесмис-

., Ог ЕС1ГСПl ~abcj. SlllclilllL' gjuJ/dsoJ"i! 1'. IZiliпdја. 1975. сТр . 101.
; [)Г. Vl. Gcorgc\itc11. I~e:; .,lIhшшis I.!lles gl"Ш/сlеs Рllissш/сеs, Рш·is. 191'+. сТр.
255 и понапlМУ
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ке можеше да се зборува за појавата на изалација и
абратно. да не постаела !lЗалацијата Нб1аше да може да

се зборува праведно за контактат. ,.Бсушност. релатив
ната изалација и интензивните кантакти

-

се една пајава

што заедна се ;"1анпфестпра според едно правило .. ,' Од
друга страна ... месниот карактер"

како .,географски па

даток" не може да биде главен ниту одлучувачки фактар

за .абјаснување на општествената и културна та .,!lЗола
цир" на Албанците, ниту 'v10же да го објасни нивното
зачувување на нивнпте
лосно да го

.. старини". Са ова не сакаме це
I1гнорира;..!е .. меСНlIОТ карактер" како важен

фактор

создавање

за

на

културните

карактеристики.

:-'lегутоа ~lОжат да се најдат една низа СЛИЧНИ

u

.. ~lecНlI

СООI1. CarltOI1: Сагауаl1. ТЈ/е SIOI} ој IЈ/е

~ВI!ДИ:

V ~гa St

, Zigmuпd

.\Ii(Mle Easls. Ncv\ УогК. ] 961
SNI. Zagrcb. 1978. сТр. 80).
Prosvcta Beograd. 1984. сТр. 113.

ЕгlјС!1. С (1г1l.l'11"l1 S ('m:iekolll.
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карактери". можебп и исти. но со различни култури и

тација со општествено-културните контакти (не може да

општества.

.. толе

постои изолација без присутноста на контактите и не

рантна" за некои (колку сакате од ннв!) општествени и

може да се зборува за контактите без присутноста на

Нема

природна

средина

што

не

е

средината

една релативна изолација), а истото треба да го кажеме 11

никогаш не може да биде од тој степен да ги направи не

за општествено-просторната изолација, којашто е резул

возможни изменувањето и социокултурната динамика на

тат на културната изолација. "Многу карактеристики на

еден народ.

одреде ни

културни

системи.

Прилагодувањето

кон

Разликувачките карактеристики на албанската кул
тура не можат самостојно да се објаснат

ти ките на природната средина
затоа

што

произлегуваат

да се објаснат понатаму

(

граЦИЈа

и

на

несигурна

и

општества,
кругови,

дури
не

и

на

можат

целосните

да

се

интер

со карактерис

претираат просто само со карактеристиките на природ

на "месниот карактер"),

ната средина, туку преку еден посебен вид рамнотежа

за

помеtу таа средина и нејзините жители, како и преку

од една третина од

општествено-културната изолација што станала можна

ненадминливи

.. повеКето

населенпето". на овој народ што го

.

култури

општествено-културни

потешкотии

.. избра"
.

егзистеНЦИЈа

патот на ми-

надвор

од

своето

1'>lесто И од другите. ,.со по десетина илјадници", кои ги

во рамките

на

таа

рамнотежа,

којашто истовремено

создала кумулација и интензитет на посебните карактер

истики за едно подолго време".9

.. црните

Зошто Албанците "ги избрле" "црните планини",

планини" во текот на доагањето на Турцпте и на нивното

или "патот на Уlигрирањето". Одговор на тоа е ком

царување со Албанија. S Многу јасно е дека не направија

плексниот

Албанците

дејствување на многу фактори. Еден од тие фактори има

оставпја градовите и селата за да се одметнат во

толкав

,.пат" за да ги

зачуваат "на

верен

резултат

на

процесите

на

реципрочното

начин" СВОIIте обичаи и траДИЦИII и за нив да ги остават

врска

"недопирливи" така како што им ги оставиле нивните

достигнато

предцп.

турно интегрирање пред доагањето на Турците на ни в

Општествените

и

културните

променливости

со тоа дека Албанците веке требало да
еден

значителен

степен

на

свое

имаат

социокул

новите

ната почва. Ново создадените околности од новите ос

природни средини, било како прилагодување кон окупа

војувачи, насилните контакти со нив И со културата што

ционпте околности. не земајки го во обsир фактот дали

тие

биле тие процеси на затворање на секундарниот прими

процеси на културна интеракција чиј резултат биле пос

тивизам

тојаните

биле неизбежнп

на

било како прилгодување кон

достигнувањето.

на

отпор,

или

процеси

на

со

себе ја донеле.

промени,

причиниле

модификациите

доста

и

интензивни

создавањето на

обработување и на повторно создавање на културните

општествено-култруните институции на Албанцлте. Ме

елементи.

Гутоа. овие промени. овие процеси на транскултури

Не

останаа постојани

обичаите

и

опште с

твено-културннте установи на Албанците, но остана пос

зација не

тојана само нивната променливост.

спротивни насоки во споредба со тие на нивните осво

Како

турната

што

пстакнаВл1е

.. изолација"

погоре,

општествено-кул

на Албанците е заеДНIIчка манифес-

s l!isto/'ia е lеtё/'sisё slzqipc. J-II. Enti i teksteH: dlle i Mjeteve Мёsimоге i KSA
1975. сТр. 143,

забележувале затоа

што се развиле во

јувачи и на нивната култура. Оттука. Албанците сепак
остануваат

ваат",

tё Коsо\ёs. Ргishtiпё.

се

9

.. диви

.. варвари
народ" ... маса

арнаути",

"паракултурен

Zigmund Bauman. ЦИТ. дело. сТр. 102,

што не се поврзу

слична на живот-

r
ните", токму затоа што нивната култура била различна

знае зошто убива. Токму така: Албанците често пати не

од културата на тие што ја "вреднувале". Во мракот на

знаеле зошто биле убиени и не знаеле зошто убиваат!

непознавањето на албанската култура секој нејзин дел

Објаснувањето, мегутоа, постои: кога издржаниот гнев

изгледал црн. Народ со "акултуративна патологија'', за

не може да избувне, кога погледите на одмазда не можат

тоа

се

да се реализираат. тогаш за да се ослободат од ова, вели

развиле во различни насоки и биле спротивни од култу

Сартр, се оди "ДО таму да се убиваат мегу себе: клано

рата на нивните освојувачи. Народ што не е само ,лара

вите се борат еден со друг 'Затоа што не можат да се

што

акултуративните

процеси

на

културе н" туку и ,.противкултурен". И

оваа

култура

- со право! Ал

соочат со вистинскиот непријател

-

и можат да бидат

банската култура ги редефинираше своите разликувачки

сигурни дека колонијалната политика ке направи се што

карактеристики во спротивен правец од културите што

е можно за да ги поттикне нивните ривалства; братот,

со себе ги носеле нивните освојувачи.
Ориентацијата на Албанците да бидат "паракул

мисли дека на тој начин засекогаш ке го уништи

турен народ" или "противкултурен" народ, ориентаци

ниот заеднички имиџ на понижување и омраза".11 Целиот

јата на овој

овој проблем на Албанците не е "природна регулатива"

народ да ги

остави нивите и да

оди по

потегнувајки

го

ножот

против

својот

сопствен

брат,
ни в

планините несомнено е израз на една непожелна прово

на Албанците, не е ни ,.апсурдна бура", ниту

кација на која Албанците не можеле да й одговорат. По

вање на дивите инстинкти", туку е еден чекор кон ни в

раката:

ното повторно освојување, еден чекор кон повторното

"

избувну

поставување на сувереноста. Значи, на Албанците, како
Ти ја

што би рекол авторот што го цитиравме, им преостанала

oClllaBllB йланuнаmа

Да се 2pLDIClllll за син .нu lо

следната

алтернатива:

да

останат засmрашенu

или

да

станат засmраUlувачкu, значи да му се предадат на 9е

го синтетизира тоа што го рековме. Избрана е планината

сmрукtпуuрањеtпо на жuвойl0m или да го освојуваат нив

за да се порасне со силни ветрови и со опасности, за да се

ното родствено спојување. Го избрале ова последното,

сретнат лице в лице со волците од планината, за да бидат

иако другите НlIвните борби ги видоа како йобе9а на вар

во состојба да се бунат. за да го отстранат насилството

варсtпвоmо. Станаа засmраutувачr.:u затоа што само на

што влегло внатре од надвор. за да се ослободат од тоа

ОВОЈ начин можеа да не останат заСlПращуванu; само на

ТУГО насилство: избрана е планината како ЖI!ВОТ пол н со

овој начин .\южеа да йосmојаlП и можеа самите себеси да

опасности и неочекувани работи: избрана е смелоста

се спознаат како изгубе ни; сета тоа .\южеа повторно да

како културно-општествена вредност од прва рака: 'Зна

го усвојуваат: иеа

ЧИ, херојството е избрано како една од доминантните

lПОРUСf(и нароС). И

вредности на албанската култура. Но какви "доминанти

ист начин неопходни. не само за психоафективното ур-

вредности". каква ,.смелост'· и каква

ви бога. еден побунуваЧКIl народ?!

.. култура"

llсlПовре~нено 11 uсlПОРUСКll

-

и неuс

оваа liСlпорuја II неUСlПорuја беа на

пыа. жив

Еден побунувачкп

народ што се убпва мегу себе и ги убпва другите п не
11

10 слоб. превод. (Н. за6.).
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амнотежување на Албанците туку и за ..'здравјето на ин·

дивидуат~. на народот и на културата" - би додал Ниче.

l2

Смелоста на Албанецот е "да излезе на двобој за

бунувања на Албанците се завршија не еднаш во орган
изирани војни и со свест за сво ето национално ослободу

вање. кон честопаТI! станаа најсилната нивна социокул

секој случај зашто би !\южеле да ш\!аат потреба неговиот

турна

другар, населбата, селото, бајракот и, др."; ,.за Албанецот

нови перспективи и за поставување нови

е херојство да се остане во BojHa",l.' затоа оваа излегу

себеси и

вање на двобој за секој случај. но и ова останување во

П1ација на овие војни станува непобитна. Но и побуну

војна го тераа народот да се движи: да биде секаде каде

вањата

што се наога неговиот член да војува против непријате

значење: тие ги ослободуваа Албанците од освојувачките

лот. Се простува крвта и исчезнуваат ривалствата, затоа

неврози. ги ослободуваа од комплексот на инфериор

што тие се открива ат како навлегување на насилството и

носта и им ја вракаа самодовербата, којашто со толку

теророт на нивните освојувачи против нив. Се брише ис
торијата, се уриваат забраните затоа што да се убие еден

инсистирање тежнееја да ја урнат другите, нарекувајки

освојувач значи со "еден камен да се убијат две птици",
веднаш да се уништи еден притиснат и оној што го при

Ако не е

тиска: останува

слободен;

ности на Швајцарците II на Тиролците. ако и тој како и

живиот, којшто за прв пат ја чувствува сло609НaLuа на

тне е неуморен шетач на нозе. КОЈШТО со пушка на врвот

ционална йочва под петиците на нозете. Во тој момент,

на своето

нацијата не се оддалечува од него: таа се сретнува со него

планинпте. кај него се споени и ЖIIвоста п јужната снаод

каде п да оди, каде и да се наога

ливост со остроумноста и со нобичната присутност на

еден мртов

човек и еден

-

"кога веке не е далеку

интегративна

единица:

за другите.

без

некој

тоа

па затоа

,.конечен

е

начин

за

отворање

човешП1ва,

за

кулП1урнаП1а манифес

резултат" имаа

културно

ги луiе со ойашкu и 9uвu жuвоП1НU со човечко лuце. l6
го вели

.. конечен". истовремено, резултатот е и тоа што
Ами Буе: .. Ако Албанецот има физички особе

рамо.

се качува

!I

се

симнува по

врвовите

на

од него, таа (нацијата) се испретплетува со неговата сло

умот. Тие се народ со брзи и остри одговори рШ'

бода".l4 Еве ја "акултуративната патологија" на Албан-

Природната гордост на Албанецот се забележува во не

exellence.

ците, еве го ,.противопштествениот

Ф акт" и "противкул.. неангажпрани" културолози

говите најмали зборови. во неговата мимпка, во неговиот

турниот" факт!

лесен од. и можеме да кажеме. во театралноста. Него

и антрополози покажаа со прст. Токму тоа што во свет

вата храброст е вродена ... ".17 И оваа самоДоверба и оваа

лоста на

-

нивната

патологија" и

неколку
наука се

нарекуваше

.. протпвопштествен

.. акултуративна

факт" II . .протнвкул

турен". во

.. :"lракот" на албанската култура беше "по
п~тполна културна манифестација".l) Толку честите по-

,.храброст" беа .. протпвкултурнп факти" ... докази"
.. акултуративната патологија" на Албанците: што ке

беше на Нl1В храброста и самодовербата кога "овне ра
боти" не ги бараа нпвнпте освојуваЧII. На:"Iесто да ја
наведнат

Fridiril1 Nice . О kогiSli i .f1i![i iSI()/'iji!:::(1 _""i\'ot. Gгuf'оs BcogrHll. 1979. СТр.
10
'; Сноред i\Iuloki. SlijJini i slщiрlш·il, BoUl sllljiptare. ТiГНl1ё. 19-13. сТр. 347.
1-' 1tlШl-l'оl Sагtгi. ЦНТ де.l0. стр, 19.
, .. Мис.l!1ЫС дека оргаН!Јзнраната I! свеСНаЈ а војна што ја прсземu

1:

КО.l0нија.ll1зираНI!ОТ

народ

за

llOставување

на

сувереност а

на

една

нација ја создава најПОТПО;Јната КУ.lтурна манифестација што може да

36

на
им

главата

надолу

I!

со

прецизност

да

П!

пзвр

шуваат наредбите II задачите што им ги поставуваат нивпостои"'.

Франц

Прншт!!на. сТр.

Фанон

233 11

ПРUf,:u.IН\·fШНIIlГiI'

IШ

иЈс[Т!оm.

РI!:шндја.

понатаму

Според М. Крпежа. цит. де:ю. стр. 22611 понатаыу.
]о Атј Boue. La TIII"quie d 'ЕШ·ОIИ!. 1::\89, 1. стр. 380: според: Dr. ЕЧГеm С;:а

16

Ьеј. ЦИТ. де.l0. стр.

114-115.
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Ја

ако му Ја Сl1лува жената а тој проба да бега, ако му ги

начин.

посра~ютува оружјата на рамото или на ременот, ако му

Оваа нивно спротивно дејствување дали не е истовре

го зема лебот. ако му ја напаtа куката или татковината,

мено и противкултурно дејствување!?

колибата

ните

ОСВОЈувачи.

поткреваа

тие

главата

го

правеа

нагоре

и

токму

одговараа

спротивното:
на

остар

Сакајки патем да ги објасниме "познавачките при

во

дворот:

ако

му

го запираат долгот или

задачата. ако кога седнува да Јаде. му го одземаат редот

акултуративната пато

за мнење на рацете. или кога седнува да јаде по повод

логија на Албанците, којашто во различни форми и

свадба или смрт и др".IS Потоа, не можеш да бидеш хра

денеска е присутна во неколку написи за овој народ и за

бар а да не бидеш маж и: ,,Да бидеш маж не значи да го

неговата култура, на некој начин ние ја откривме и

покажеш

нејзината цел: некултурните треба да се културираат (во

пријателот.

смисла, другите да се спасат)

раководиш со са~fИОТ себе си. со честа поради себеси и

чини" и

мотивите

на тезата

за

-

се официјализираат при

тисокот и теророт (во името на хуманизмот и култу
рата)!
Сега да му се навратиме на проблемот за којшто

твоето

(... )

поведение

и

само

наспроти

не

Да бидеш иаж значи и да можеш да

другите. со мирот

работи

надвор

И трпението наспроти неочекуваните

опасностите,

со

ненаведливоста

наспроти

секаквите работи. За Албанецот мажественост е да се

ветивме дека ке зборуваме. Да се обидеме да ги видиме

остане во војна. да се одбрани тој што има за цел да ги

интеракциите на интегративните социокултурни единици

одбрани неговите права и тие на неговиот пријател, да му

на народното рамниште, застанувајки на некои разли

прости на непријателот. да не го фати за гуша послабиот

кувачки карактеристики на албанската култура. Да поч

кога некој ~fY ја кажува неговата слабост, да очекува и да

неме од "плаНlIната", која се спомна претходно, од "избо

испрака гости. да излезе в бој за се што е потребно за

рот" на животот со опасности и неочекуваНII работи, без

пријателот, населбата. селото. бајракот и др".19 Да бидеш

комфорност и раскош, како општествено-културна ори

храбар. значи истовремено да бидеш во состојба да ги

ентација на Албанците. Да се заземе ваква ориентација

очекуваш И да ги испракаш гостите со леб, еол и срце, но

значи да се постави смелоста како доминантна вредност,

најглавното е да го почитуваш пријателот, да го сметаш

на која треба да й се субординираат другите вредности.

како "домашен од стомак (срце)" ,20 ,.кој било И од каде и
да е". 21 да се жртвуваш за него.

Албанците ова а вредност ја нарекуваа "храбросй1", мегу
тоа храброста не беше изделена од целоста на опште с

,.КеКа Зека имаше деведесет и пет години кога

твено-културните вредности; таа не се издели за да стане

почина: пред да Y~fpe, го викна својот внук и мегу др у

чист квантитет "универзална" вредност што може да ги

гпте пораК!I што МУ ги кажа пред својата смрт ги кажа

замени

сите

други

вредности.

како

што

се

парите,

и

на

следните

зборови:

'Синко.

непријателот

срекно

дочекај го. дај му да јаде зашто Господ ти простил, не
гледајI(И го во кој праве Ц е, п каде се движи. Три пати

пример. во наше време. Јунакой1 е со чееноеiП и верноеiП

и 90бар јунак со Лlногу йрuјllluеЛll. Не може да биде јунак
тој чијашто чест му се одзема. таквиот "е мртов според

Канунот", а честа се одзема "ако му каже некој дека

!'

лаже сред мажи в нивен собир. ако плукне, ако се мери

1"

со некого, ако го турне или ако го удира некој; ако некој
му

38

го урива

посредството и

му Ја

поништува верноста,

СПОР"'д!! Maloki. цит Д"'ЛО. стр. 347.
Ибид. стр. 348.
д,ос:ювен превод од дијалектна јЮlIчна изрека (н . заб.)

:1 Ас Shtјеtеп Gjeyo\'. Buka. kl)pa е :еmт Bota slщiрtше, Тјгапё. 1943, стр.

355,
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ја изгорев кулата за пријатели и се угасна, но подобро
да згаснеш отколку да се докрајчиш себеси".22
Потоа не можеш да бидеш храбар ако не си 20СШО

убија

неколку

Шошоњи

чекаат Никајите

( ... )

што

биле

излезени

да

ги

Се слуш-нал гласот оддалеку, од

тие што го слушнале оџата што зборувал со кучето
Не поминало многу време, куката на бајрактарот,

й.рu.НЛ1l6, затоа што "најголемо нечовештво е да не си

( ... )

гостопримлив: таков човек не сме е да се појави на со

за да не го остави тој срам на себеси, убила двајца од

бири и нема што да бара помеtу пријателите; темна

Шошите, едниот поради оџата, а другиот

сенка тежи над него и над неговите брака до денот кога

кучето".27

-

поради

треба да си прости себеси и на својот другар, затоа што

Смелоста како општествено-културна вредност на

крвта со канун се простува, но честа на никого не му се

Албанците не е изделена и од една друга вредност што

г' ечов:" Канунот на

исто така била долго време доминантна во општеството

простува

,,'3
,-

или како што вели отец

Албанија, на овој плашливко ке му ја изгори куката, ке

и културата на овој

стар народ

од

-

чесниmu збор

го казни поради срамот што си го прави самиот себеси и

("бесаiUа") , којашто, како што вели Кадаре, "за долги

ке го избрка од бајракот, оставајки му го пусто земјиш

временски периоди" бил "еден механизам што конкретно

тето до пет или повеке години, а ке му ги исече и рас

дејствувал врз животот на Албанецот" и вака се прет

тенијата во неговиот ДBop".2~ Негостопримлив можеш да

ворил

станеш и "спомнувајки му го само името: негов пријател

зините правила и членови, со нејзината уставна мок и со

сум и кога сум бил кај вратата, ако некој го допре, да

нејзините интерпретатори".2S Смелиот човек е верен и

биде пријател на врата, а лицето да му се искриви".25
Потоа, "месен канун е ако на некој му го убие пријате
лот, крвта не ја бара куката на убиениот, туку негосто

смелиот човек има чесен збор ("беса"). Не може да се

примливиот. Кога негостопримливиот го убива убиедот

гробови се отворија. многу урнатини останаа како про

на пријателот. си се помирува со себеси и ја зема крвта
на пријателот: се поставуваат глава до глава со при
јателите и не побарува веке крв од ниеден·'.2б

тивспоменици на неверсШвоШО.

"Еден оџа од провинцијата на Гаковица тргнува за
Скадар. а со себе има едно куче СРт).

во

зборува

"една

за

вистинска

правна

смелост таму каде

ИНСТИТУЩI]а

што

чесниот

со

не]

збор

се

uзневерува. таму каде што постон неверсШвоЙl0. Многу

Како што сакавме да покажеме дотука. доминант

ните општествено-културни вредности на Албанците се
ограничувале од страна на нивната целосност и во рам

Кога стпг

ките на таа целосност тне останале како квалитет затоа

нува во ливадите на Шала се сретнува со неколку

што била невозможна нивната квантнфикација токму

овчари. почнува да стравува. и почнува да зборува со

ш)ради реципрочната релација поыеtу ови е вредности.

кучето за да слушнат овчарите: не плаши се, куче, за

Ова а реципрочна релација ги одредувала нив и не го доз

тоа што сме при:јатели на бајркатарот Шала

вопувала отстранувањето на некоја од нив со цел да се

( ... )

( ... )

Го

квантифицира п да стане унuверза.mа за да може да ги

:: Bcrnardin РаЈај . .\likёрt·itjа е male\'el, BOla slщiРlше, Гiгапё. 1943. сТр.
352. (Достовен превод од дијалектен јазик - н. заб.).
:Ј Ибид. сТр. 351.
с·: Ас . S!llicfen Gjer,:o\. ЦИТ. де.ТО. СТр . 356.
:- Вегпаdпdiп Pa!~j. ЦИТ. дело. сТр. 352, (досло ве н превод - н. заб.)
:6 Ибид. сТр. 353 (дословсн превод - н. заб).
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замени сите во смислата на тоа што го вели Маркс за

парите

27
28

( .. тоа

што можат да го направат парите. lТioa СУЛI

Ибид. СТр . 352.
lsmai! Kadare. А 1II0blognl/ia е рорlIllilllё \·CI/·gje. Тiгапё. 1980. стр. 21.
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јас салшоlП ( ... ) јас со па рите можам да постигнам се што

"Еден од главните впечатоци што ни ги оставаат

сите

долгите напори околу албанскиот проблем со сигур

човечки способности?").29 Веруваме дека е јасно кажано

ност е тоа дека кај секој Албанец имаме случај на

дека не можеш да бидеш маж ако не си смел ако не си

човек што дејствува со самиот себеСl1. Секој од нив,

посакува

човековото

гостопримлив,

ако

не

срце;

си

зарем тогаш

чесен,

IIТН.

ги

така

немам

како

што

било да има знаење или да е дебел, има голема мок на
одлучување и е научен да ја истури и својата сопствена
крв. Поради тоа, во една тешка состојба, секој човек,

не

можеш да бидеш гостопримлив, да речеме, без поседу
вање на вредностите што ги спомнавме погоре.

Оставајки ги полињата и одејки кон планините,

било да е тоа неговиот најмал суд, претставува една

Албанците ја пзбрале својата природа на живеење со

душевна големина што пага в очи затоа што секој е во

опасностите и со проблемите. Се говореше за тоа кои

состојба да преземе еден смел почеток. Накратко, во

вредности биле доминантни во рамките на овој начин на

Албанија нема една толпа индиферентни луtе".30

живеење. Исто така се кажа и тоа дека овие вредности се

наогале

во

рамките

на

една

целосност

што

нив

ги

одредувала. Изборот на доминантните вредности на една

Поставувањето на смелоста на чело на хиерархи

јата на вредностите, на таа храброст дефинирана од
страна на целосноста, од реципрочната релација со дру

вање на многу фактори. Никога ш со сигурност не може

гите вредности, зборува за еден народ што пред се, ја има
за цел својата слобода. Во рамките на оваа ориентација

да се каже дека чпнот на пзбпрање на доминантните

не можеле да се развиваат кумулатпвните интеракции.

вредности на една култура е свесен чин, мегутоа можеме

На Кека

наполно да бидеме сигурни дека културата што ги из бира

другарите и му била изгасена, "но подбро да згаснам, 01'-

главните вредности кои впрочем албанската култура ги

колку

имаше избрано, го ориентира народот во спротивна на

Чајупи:

култура е комплексен резултат на реципрочното дејству

да

Зека три пати му била изгорена
завршам".

Не

веруваме

дека

кулата

стиховите

за
на

сока во споредба со таа на неговите освојувачи. Ма

СUРОо\tшuен СУ.И но слоб09ен
3аlПоа сирооишmuвоlПо они се 90йага

жественост, смелост, чест и верност беа, "да не го оста
виш другиот да те омаловажи", "да се излезе во бој за

која било потреба", "да се остане во војна против непри
јателот", "да не се плашиш од опасноста", "да бпдеш не

ја изразиле длабочината на мислењето на Русо: бога

ова беа

lПсlПвOlUО и слоБО9аlПа се несuојЛll6u,31 но сигурни сме

освојувачите на

дека општествено-културната ориентација на Албанците

Албанците. Една ваква вредносна ориентација не може
смиреноста и индиферентноста. Во овој контекст, мо

не била во правец на кумулација на богатството. Оваа го
покажува доста добро и нивниот став кон работата, и кон
употребата на производнпот потенцијал: .. Планинскиот

жеби вреди да се СПШ.ше тоа што го вели Херберт Луис,

земјоделец произведува

прикосновен и нескршлив пред провокациите"

вредности што воопшто не ги бараа

ла за свој "резултат"

(!)

-

да ги има конфорот и раскошот,

на

својата

почва

СЉ\LO

толку

во неговата АIЬСПliеll.'
ЈП НсгЬ"гt LLlis, КшаklСI'I i S!Щlрla!'il. Ваш S!/СјIРlш·е. Тil"aё. сТр. 349"
]1
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колку што е потребно за сопствениот живот и за жив-

За цел е злazТiоlТiо

01'01' на сво ето семејство, Т.е. произведува овошје и тутун

II

наСllлсlТiвоlТiо, lТipгoвeцolТi. 33

lUОЛКУ колку щто .иу е на него йотребно; тој повеке сам
ги прави

потребни за

Работата и токму интересот за работата, помеtу

работа и за одржување на куката" (повлекувањата се

алиштата и

алатите што му се

Албанците не бил раководен, општо земено, од желбата

наши).32 Јасно се гледа дека недостигала ор~ентаЦИјата

за заработување, ниту од желбата за создавање "животен

за потполна употреба на производниот потенцијал. Зем

стандард"; работата била и останала квалиlТiеlТi толку

јоделецот работи и произведува само толку колку uаио
ЈНУ е на него йотребно. На никого не може да му се од

колку што била во согласност со целосноста на опш
тествено-културните норми. Надвор од оваа целосност,

земе правото да го објасни ова последното како после

било

дица на недостигот од услови за зачувување на вишоците

работата се осудувала. Работата била неопходна и и!-.шла

и за нивно пласирање на пазарот. Брз ова а основа може

смисла само за исполнување на еден минум потреби за

да има и такви што ги објаснуваат обичаите на поделу
вање и на подарување кај Албанците. Да се каже, на
пример, дека обичајот на поделување на е9НО варење

многу

.,несо на целата населба кога некој од таа населба коле

зборувале за тоа дека ориентацијата не била во правец

9 ивеч . е родено затоа што недостигале средства за зачу

на

вување на месото (се мисли на за~\1рзнува чи

употреба на производниот потенцијал. На ова што се

-

фрижидерп

како редуцирање

постоење.

Овие потреби

мали тенденции

средства,

или

и

работните

зголемување

на

како предимензионирање,

биле речиси константни, со

за зголемување.

И

техники

употребувале

што

производството

и

се
на

работните

I\шксималната

за длабоко замрзнување!). Кога би постоела културно

кажа може да се додаде следната забелешка: самото мис

општествена ориентација за кумулативни интеракции, би

лење

се нашле форми и би се создале можности за зачувување

ворено треба да се каже дека тоа така не може да стои.

може

да

се

поткрепи

со

некои

податоци,

но

от

и за пласирање на вишоците. За тоа дека една ваква ори

Ориентацијата за максимално употребување на произ

ентација недостигала I! дека саI\ШОТ систем на општес

водниот потенцијал би била во спротивност со тие со

твените односи и самиот културен систем давале отпор

циокултурни вредности, што Албанците ги сметаат дека

на една ваква ориентација, зборува и ставот (погледот)

се од прва рака. Ако некој претходно се ориентирал кон

кон работата што го имале Албанците. Работата и ра

тоа никој да не му смета на HeгoвuolТi АШР 90лta или ако

ботните продукти не се квантифпцирале спор ед мерката

претходно одлучпл 9а llзлезе во бој за која бllЛО ПОlТiреба,

на пазарот п спор ед неговпте закони поради самата кул.

тогаш се знае колку тој може да биде

турно-општествена ориентацпја: ориентацпја што била

вата шйl() о\tO.Нсе

надвор од влијанието на пазарот и што дaBa.~a отпор кон
•IfЈ:а9 0то гpa2aHClТiвo. како што вели п поетот Ндре
МЈеда:

осlТiанале на

се ун llllllТiLI,

Незаинтересираноста

за

.. загрижен"

lIЛll за овЦlllТiе

'Зголемување

за ни

UIlUO

на

Јltу

произ

водството l! за што е ~южно поголе~ш употреба на про
IlЗВОДНIЮТ

.. СШ1ПТО"С'
.1:

9Cl
Нllва .

потенцијал

не

треба

да

се

раз бере

како

на припадност на Албанците. во нај мала рака

Die SiclelzlIl,rг:ell SlIdalballicns \ оп Ог. Магtiп ИгЬаI1. 1938. сТр . 17. ЦИТИ

рано според: д-р . Екрем Чабеј: ЦИТ. дело. сТр.
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како симптом "на нпвната родена припадност", квалифи
кации и констатации што се направени за нив во неколку

наврати.
делена

Порано кажавме дека работата не била од

од

целосноста

на

општествените

односи

и

дека

истата била контролирана од од оваа целосност за да
остане ако квалитет во своите рамки, а не да се создаде

за нејзино поделување и нејзина квантификација од пот
тиците за профит. кои ги стпмулирала пазарот и него

вите механизми. За тоа дека не се работи за едно родено

својство туку за една

.. лојалност·'

тествените

кон

односи

и

кон системот на оп ш

СИСТБЮТ

на

нивната

култура

зборува фактот дека Албанците работеле и дење, па

дури и ноКе. тогаш кога било "работното време"
мето

на

CzТiaйozТi,

косаtТщ

cpC/ozТi...

Во

ова

вре

-

време

не

можело да се седи, да се игра или да се муабети, затоа

тествено-културниот систем на Албанците.

Засилува

њето на ваКВlIте инстптуции како секундарни примитив

из!\ш

на

достигнатото,

обусловени

станувало

главно

Јувачките

околности,

репресивно

Албанци.

Индивидуата е ограничена да

од
за

осво
самите

го организира

животот така како што самата сака затоа што е при

нудена да .. биде во согласност" со институцијата и со
нормата.

во

чиешто

создавање.

воопшто

или

сосема

малку. да не учествувала. МеГутоа. во секој културно
општествен систем, негде помалку а негде повеКе. се
наогаат алтернативите.

Кои беа

алтернативите и ам

бнвалентностите кон општествено-културните институ
цин на Албанците на народното рамниште на нивното

социокултурно интегрпрање е прашањето за кое ке
зборуваме подолу.

што во системот на општествените односи и во системот

на

културата

ова

Bpe~le

било

карактеризирано

како

рабоzТiНО вреЈне, па се работело на големо. Секако, оваа
време не траело долго. главно само во летните месеци,

мегутоа

се

работело

многу и немало

простор за

от

ворање други теми. Во рамките на ова, ако се земат
предвид многу форми на заедничка работа, на заеднички
сопствеништва; многу обичаи на поделба и на размена на
плодовите на производството. одењето на гости, отворе

ната врата за пријателот, кој и да е и каде да се наога

-

oplleHzТiaцujazТia за профиzТi II за аКУсНУЛДЦllја на 602а
zТiсzТiвоLПо не "lIожела

9а БU9е во

согласносLП со ОЙLU

LПесLПвеНО-/{'УЛlТiУРНllLПе нор~\ш на АлбанцшТiе.
Со ова не сакаме да кажеме дека немало отстапу

вања п СПРОТИВНI! дејствувања во релација со системот на
општественпте односи и со систе~ют на културата. Има

ло. и тоа не ~raлку. Самата институционализација на кул
ТУРНIIОТ спнгентитет. како, на пример. п:нстптуционали

зацијата на доблеста на одржување на зборот B~ верносLП
,.бесmТiа". на гостопри~[ството и др.

зборуваат дека

имало доста дејствувања за дехармонизирање на оп ш-
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мите и општествено-културните ИНСТИТУЦИ!l на Ј\лбан
ците.

Прво, ке се потсеТИ:\lе на толку честите побуну
вања на Албанците, КОI!ШТО, освен непобитната отпорна

функција кон освојувачите, биле и начин на бегање од
обврските што се наыетнувале врз нивните општествено
културни институцип, како ј[ начин на испразнување

на

агреСIIвноста и на создавање на нивна психоафективна

п. Алшернашuвuше

u амбuваленшносшuше

«он оuшшесшвено-«улшурнuше

раынотежа. I1злегувањето во планина како цуб, коыита,
качаки сл. му овозможувало на Ј\лбанецот да се осло

боди од репресивноста на нормите п да го обнови него

UНСШUШУЦUU

вото блокирано инстиктивно без да го изгуби општес
твениот престиж,

Една низа форми на ескапизам се сретнуваат и во

затоа

што

општествено-културните

качаците,

норми,

се

иако

ги

оправдувале

кршеле
со

сме

врска со албанската култура како последица на напорите

лоста, им било завидувано за жпвотот полн со опасности

за избегнување на колективните побарувања и на нив

што го имале избрано. (Војните !I движењата на кача

ниот притисок над индивидуата, односно како последица

ците

на напорите да се намали внатрешната тензија причинета

рање на гневот и на негова ориентација против заед

од вродените агресивности на индивидуата, и од нивното

ничкиот окупатор).

се

понатаыошен

израз на

колективното

организи

општествено-културно хиперкочење. Желбата за надо

Ј\мбивалентниот став кон општествено-културните

местување на инстиктивното (афективното, емоционал

институцпи и нор:\ш е нагласен кај Ј\лбанците. Од една

ното, имагинарното, сексуалното, корпоралното и сл.),

страна постои барањето да се зачувуваат и да се засилу

стегната и ограничена, премногу расположена, насилно

ваат

нападната

се

станат, како да кажеме, табу: а од друга страна постои

манифестира на различни начини и врз албанската кул

силна желба, нема да кажеме свесна желба, за нивно

тура.

уривање. Да застанеме ыалку кај синтагмата: йлаНllНСЮI

I1aKo

од

општествеНО-КУЛТУРНИТе

институции,

културната репресивност на Ј\лбанците ни

тпе

норми,

на

слеп

начин

да

се

почитуваат

качак. Ни изгледа дека, како на ниедно друго

-

:\fecTo,

да

во

когаш не го достигнала нивото на еден тотален терор на

оваа синтагма се соедпнетп будењето на секавањето за

паметот врз емоцијата. на рационалното врз :ирац:ионал

забранетпте дејствувања п будењето на тенденцијата за

ното, како во некои култури каде што е емоционалноста

спроведување на таквите дејствувања. Да ја стаВ!lые оваа

блокирана реч:иси целосно од тиранството на рационал

синтагма во устата на албанската жена: чувај .не, Гос

носта, сепак, албанската култура создала забрани за тоа

й(}(је,

што е автентично и човечно кај индивидуата. Подолу ке

ыолба

наведеме само некои од формите на надоместување на

желба за ИСТI1те дејствувања! Молењето II воздншката:

блокираното ИНСТlIКТИВНО од страна на многу ригороз-·

чувај .не, ГОС({О9е,

09

Ll.lшtLl/-t(;f{llUlТi I{{{чак! Колку се обединеТ!I во оваа

стравот за

недозволеНII дејствувања и

09

силната

1l.IШlllНСКlIОlТi IШЧ{l/( е повеI<:е од по-

ните колективни побарувања, односно од страна на нор-
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барување: Дај 9а се cpelTll-iaЈИ, ГОСЙ09е со (пој йлаНllНСКU

гeHCKalТia љубов, како што се вели во една друга народна

качак!

песна. Љубовните забрани и огранпчувања. коп се толку

Авторитетот на културно-општествените институ

остри, не успеале да го отстранат ова чувство од животот

ции е силен, мегутоа силен и авторитет станува и тој што

на Албанците и да го редуцираат во поинакво чувство:

им

тне само го траНСфОРI\шрале во една вистинска драма. во

се

спротивставува

на

таквите

авторитети:

оттука

СlТiравOlu-йобарувањеlТiО за едно такво дејствување.

01'-

тука треба да се види културно-општественото потврду

вање на поведенијата и на дејствувањата што понекогаш
се осудени како девијантни, а потоа тие да бидат прила

едно длабоко доживување. зашто не е претерано пов
торно да се цитира народниот поет. тоа чувство ги OlТlK()

peH.'r'aa lТiеАlе.шlТlе на "''У КmПа.
Пред оваа толку голема сила. којашто често се

годени и дефинирани како општествени барања, на при

претворола

мер произлегуваат од качакот

борбите на качаците,

тество требало да попушти: на еден начин ја легитими

кои се трансформирале во народни војни против прити

рало љубовта, мегутоа под услов да се реализирала на

-

сокот И Турското ропство.

во

застрашувачка

сила.

албанското

опш

максимално скришен начин. Ова најдобро го илустрп

Амбивалентноста кон општествените институции и

норми, односно посилното заострување помегу желбата

раат народните стихови. коишто. поради други аРГУ\lен

тации. ги цитира професорот Чабеј:

за и желбата йрОlТillв албанските обичаи се забележува
особено ако се гледа проблемот на љубовта и на сексот

Бан:нu .не 11 uclТipйu сне ""0.111,')1 сакаш

во животот и културата на нашиот народ. Ретки се тие

Но за lТioa неј~LOј НlШllUО

9{/ Iшжуваlll. 2

народи што можеле да создадат толку репресивни инсти

туции кон сексот и љубовта како Албанците толку колку
што

се

ретки

тие

народи

што

ги

реализирале

сексот

и

љубовта, ставајки ги ннв толку блиску до својата смрт,

Мегутоа, кога и трет човек би знаел за љубовта. за
да не стане голе.но. за да не настане пролевање крв. била

чувана тајноста на љубовта:

исто така како Албанците. Љубовта за Албанците била,

како што длабински и со инспирација вели Кадаре, "над
убавината на очите и вегите":
ДоброlТiО йочна во вUУЛllцulТiе на cHezolТi

и е9ен clТiapeц шlТiо 90зна
Ни е9ен збор не кажа,

Понатаму. не било доволно само да се 90знае, туку
парот требало и да се фаlТill. Дури народниот стих:

9([

Шl

ке запее еден анонимен поет. Љубовта за него е пред се

го "рене гласоlТi бил ЙРОlТiесlТiuрање - }lсеЈlба на заљубе

во опасност, .,бел алпски ден. миење на очите со снегот,

ните: колку што сакале да не се знае за нивната љубав

срекна околност. но сито ова се случува пред една виу

исто толку се радувале кога се "1Јева.70 г.ИС за нив.

лица. близу до смртта".Ј И оваа љубов можеби само оваа.
која доага како 6uу.шца ЙРUЧllнеlТlа 09 CHeгolТl ја II\1а СН

Покрај острите обичаи со кон се осудувал сексот 11
љубовта надвор од ИНСТlIтуцијата на бракот. кој често се
создавал без прашување и без согласност на IIдните

лата 9а ги olТiKopHe lТiе.иеЛlllТiе на KYKalТia на село. од ер-

I

Ismail Kadare. ЦИТ. дело. стр . 74.
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БРZi'iН!Ј партнер!!. особеНО без со гласност од женската

општествсно-културни ИНСТ!lТУЦIШ. Овпе фор;..ш i! овие

страна. !!НД!ШЩЈ.уата наогала алтернативи во рамк!!те на

алтернативи

!i надвор

средин!!. На ПРЮlер. ЕКрес.ј Чабеј наога чногу форс.l!! на

општествено-културните норми на Албан

0;:1,

Ц!пе со uел !lсполнување

раВiIЧНI!

начин!!.

раЗЛIJЧНЈпе

II

су6Л!lчпрање на сексот на

ослободувајrZ!I

неВрОЗII

I!

ПСJIХОЗП

се

на

што

тој

начин

пропзлегувале

од
врз

биле

РЮЈШЧНII

во

раЗЛIIЧНИ

вре;..шња

!!

пригра6ување на жената ИЛ!! ЈУРJl !i на нејз!!но купување

кај Албанците. пр!! што ова го поврзува со старите
чан на IIндоеВРОПСК!Iте народи:

..грабнувањето

06!1-

на невес

ouaa основа. Постоеле рани венчавкп (ШТО'У! ке станела

тата нн го покажуваат денеска и обlIчаIIте на свадба !I

;:1,евокјката со 1,"OUl. а ;"ШШКОТО за 8О9а). а активниот на

брак кај АлбанЦ!!Те од Калабрпја. каде што зетот со

чин

на

ЖЈIВОТОТ

бил

последица

на

историско-општес

вооруженп пријателп влегува во

KYlzaTa на невестата

I!

СОЦI!О-психолошки чеха

таму СЮlушrра грабнување на неговата срека":' Истпот

НЈЈЂ!!! (раЗЮIЧН!I фор;..!!! на идентификација на проектп

автор наога дека се зачуванп TpaГII на. како што тој Пi

рањето) копшто ја

нарекува. UРllјmпелско lIЗ.lегУ8ање. затоа ШТО дочакинот

твените ОКОЛНОСТ!!:

потреба

со

цел

постоеле

!I

.. контролпрале"

да

се

зачува

11 ја сублюшрале ова

ПСllхоафект!!вната

ра:-.!

на куката го прашувал на шега пријателот. со која жена

на

од куката !ze СШlе. 4 На ова треба да 'се додаде п с:;едното:

општествеНО-КУЛТУРНlIте односи. Со оваа не сакаые да

Н(/Ш(/ НlIва, наша се.ш,{[ - овој I!ЗРаз псто така се кюкува

каже'Уlе дека не;..шло дефОР'УшраНОСТII

на шега ако едно ~IaШКО се фаlТill во неЗ2091Ш СlIГГi}'ш(ија

нотежа

поради

на

!!HД!IВI!дyaTa

во

раЧКIIте

пред!!чеНЗ!Iонирањето.

било

њето на оваа потреба. И покрај ова
разгшчн!!те ПСIIХОЗII

11

на

-

!!

целосноста

патологија. било

поради

редуцпра

за патологиите, за

неВРОЗ!l врз основа на сексот

-

не

со жената на .::Iругпот во РЮIк!!те на

ството.

K,laHoT JJ,lJ!

Ако се юraат предвид последн!!те

брат

ПРЮlерп

!I

класифпкацпскиот спстеы за РОДНIIНСТВО. а преку кој се

;"lOже да се каже дека биле карактеристика на АлбаНЦI!те

зема за основа релацијата ПО~Iегу индивидуата п групата

од ;..!Ногу друг]! прпчинн. по;..rеГу друппе и поради оние

( .. мајка" не се нарекува саыо родителката на IIНДЈШIIДvата

што

туку

ГII

СПО;"Ш<lвче

погоре.

но

и

поради

една

друга

.

~

ПРИОЛIIЖНО

сп те

ВРСНIщп

на

неговата

.

-

~JaJKa

-

ПРI!Ч!Iна што 'УШСЛЮlе дека треба да се спо"ше: опш

.. таткото".

tectbeHO-Ку.:ПУРНЈпе ПНСТlIТУЦIШ на АлбаНЦIIте. општо

Фројд ке чу беше доволно да Г!I ВИДII трап!Те на К:О.1Сlс"

зе;"lено. ПI нечаат осуде но сексот и љубовта надвор од

lТillвНllOlП (2руйен) арт,-' кај Албанцпте. Факт!! за

!IНСТЈПУЦIIјата на бракот како грев. како што разни IIНД!!

струкција на разЛПЧНJI

шцу!! дост!!гна.'1е да ГIl оптоварат со ова а чувство на вина

-

ко!! доагаат од разни култур!!. туку СЮ!О како о()(/с

i/ОС/П. А ;Ј.а се живее во неочекуван!! опасност!!

-

било.

како да кажече. Ку.тгурната ориентација на Албанu!!те.
Нашата цел тука не е да дaдe~!e ниту глобален НИТУ

ншверзuлен с:-л за

cekCOT

clITe

албански

среЈИШ!. CaKClB'.re СШIO да покаже~!е дека п АлбаНЦ!lте
наш:те раЗ.:ШЧН1Ј фор\ш. алтернативи. за осл060дување
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II

кон

.. теорш!" за сексот !I за :ъvбовта
кај Албанцпте '.южат да се најдат II да се собера~. Нис
спо"шавые са;..ю некон не за да наПР!lВЮlе .. теорија". туку
за да го покюке'Уlе констанпшот а'У16нваnентен став на

АлбаНЦIlте кон нившпе општествеНО-К\';lТУРШI JiНCТljT\
ЦIIН.

!I љубовта кај Ал6анците. суд

што бн бил постојан за снте вре;..шња l! за

на сексот

,.сестрата" ... братот" ... Ч!IЧКОТО" нтн.). тоа на

на љубовта од репреСlIвноста на нивните

,

И6tщ.,. сТр.

1<),,),

" ИG!I!!. СТР, 19-;,
, Спорсд. SigПlLlI1U ! ј'ојс\ -1. ()
Bcogгad .

1969.

сТр.

129-132
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-Избсгнувањета на абврските кан културна-апш
тествените IIНСТИТУЦИИ, како. и желбата за надаместу·
вање Н<l тоа шта спаtа ва прирадата на човекат

-

што е,

позиција, негавата сила и вештина немаат никаква функ

ција и не мажат да се манифестираат, како. и ва фактат
дека игрите од видат алеа се развuваmТi врз zлавнаlТiа и

"lеГутоа. стегнато и блокирано од страна на ови е инсти

e911HclТiвeHa релацuја:

туцни

паинаку кажува Кајаа, иr'рите на срека се "и игри за

е реал:изирано и преку и:грпте. Социалагијата на

-

игрите кај Албанците не развиена и не е ниту ва неј

пари

(,~

.s

затаа

тие

случај-906uвка.

како такви

не

или,

мажеле

да

како
се

шта

.

раЗВИЈат

зините почетаци. МеГутаа. и другите науки. како етна

поради самата општествена-културна арпентација на Ал

лагијата. етнаграфијата. антропалогијата, психалагијата

банците, паради таа шта недастигала влијаниета на па

и др .. не се занимавале како. шта треба. за да не кажеме

зарат и на парите или влијаниета била сасема мала во

на

нивната култура; значи, затаа шта желбата за прафит и

пгрпте на Албанците: а ава. спаред Хуизингас би значела

дабивка не мажела да се развие во рамките на апштес

дека не се занима вал е са студирањета на културата затаа

твена-културниат систем на Албанците.

дека

не

се

занимавале

ваапшта,

са

студирањета

Г.Б.) се развива во игра како.

Игрите не сама како. аслабадување, кампензација и

игра".6 Ако. пастои ексклузивнаст во оваа мнение на

сублимација на притисаците и на блакираната енергија

Хуизпнгас. тагаш

е потпална апсурдна таа дека ди

на индивидуата туку и како фарми на сациакултурна ин

јагнозата за едно. граганства се наога ва рамките на не

тегрирање имаат една голема важнаст, пасебно ва ал

гавите пгри"

- би рекал: Кајаа. Ва албанската култура

банската култура. каде шта тешка мажела да се пастави

игрите ад сите видави ги сретнуваме како. развиени, спа

граница ПО!l!еfу играта и реалнаста. Играта, и тагаш кага

ред кл:аспфпкацијата на Кајоа. Мегутаа, има една галема

ги

апштествена канфирмација дека преку игрите ад видат

умфи (како. глагалите влечејh'U, играјкu со каАсења, ни

агон (са карактер на натпреварување), преку кап се на

llшнење на знакOlТi lllТiн.). И тогаш кага ги манифестирала

гласувале

ривалствата.

што ..таа (културата

.. не

-

7

индивидуалната

и

калективната

вештина.

се

ослабадувале притисаците ад ривалствата. ад триумфат,

манифестирала

!Iндивидуалните

победите

и

ривалнасти

и

три

калективните супериарнасти

(како игри на случаu, uzpa со кайи Ш71Н.), не била сама па

ад пндивидуалниат и калективниат супериаритет. Не не

себе поделена, паделена на играч и гледач, туку била ак

дастигале ниту игрите ад видот Ш1НUКС или mimicl:y, како.

тивна за сите. За да се аргументира оваа канстатација, ке

на стегнатите желби за униш

застанеме малку кај игpalТia со каЙu. Кага се играла аваа

хаос. за маментна брпшење на секавањета и за

игра. са бата била препална. Присуствато на йа9иајl71а п

абиди за IIспалнување

тување

I!

"юментна аставање на лпчнаста

-

за да бпда",! тој шта не

на ЛУ9УСОlТi била не сама кај играчите туку и кај сите што

сум: за бар ба са перцепцијата II за саздавање на вртагла

биле присутни. Чувствата на калективна пабеда ги пр а

впца. за измена на реалноста ... Паретки кај Албанците се

вела

I!грпте од Вlщат алеа (игрите на среКа). Неадстигат ад

гледачите. Сите заедна му пееле на победениот преку

вакв!! игри кај Албанците треба да се бара во фактот

едно. манатано ара. са двшкења на страна, што создавало

дека I!грачот на ваквите игри се наога во сосема пасивна

сите

да

станат

на

нозе.

како.

играчите

така

п

вртаглавица п разлпчно за",шслување. шта често вадело

да екстаза. Песните на капите павеке биле викање и

" СНОрСДII со: RlJZ~
- Ибид .. сТр. 41
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..
!!здишување преку навредливи И'~рази н зборови, кон не
~южеле да се употребат во сеКОЈДневниот живот, а кои

победе ните требало да ги lIздржат. Всушност. играта на
каШIТе била една КО~lбинација на aгoHolТt и ll:ШНКСOlи за
TOil што во неа се ~шнпфеСТl!рале не само колективните

РlIваЛНОСТII

I!

триумфп. не само способностите на гру·

пата. туку II желбите за вртоглавица и хаос. за униш

тување: Колку силно било паtањето на черга. и колку
C~JJIНO било фрлањето на место кога играчот ке го најдел

IП. ФУllКЦUОlluрањешо на соцuокулшурнuше

куршумот со 9есеlТtл·а. Каква трпумфална желба била таа

uHiueipaiuU8UU единици

што

излегувала

од

повиците

и

од

острите

монотон и

движења на сите кога .. се пеело" за победените! Игрите
како ова а биле од !\шогукратно значење за Албанците не
само поради психоафеКТIIвната рамнотежа што се .пос
т!!Гнувала преку игрите туку и поради нивна СОЦИЈ3лп

зација и културизација. коишто биле потпомогнати и од
страна на пгрпте.

Конечно. да кажеме дека во албанската култура
постојат доста КУЛТУрНI! форми што зборуваат за еден
амбивалентен став кон општествено-културните инсти
туциина албанците. а дека доста алтернативи се реализи

р~ле. како и различни форми на ескапизам. со цел да се
надомести потиснатото инстинктивно од страна на реп·

реСIIвноста на колективните барања.

Интегративни социокултурни еДИНИЦ!I. ко!! во сво
јата целосност ги даваат Hapo9HlllТte карактеристики на
албанската култура и општество. се функционирањето

врз основа на проширеното семејство. врз основа на про
ширеното роднинство во рамките на еден минимум што
им

гарантира

вање

на

за слични

ципрочна

индивидупте

ситуации

се

различни

видови

однесу

остваруваат преку една ре

ко:чплементарност,

Т.е.

различните

видови

на

однесување за различни индивидуи во секоја ситуација.
Овие видови однесување (видот на однесувањето на де
цата. на жените. на младите. на старите). се подредуваат
на еден заеДНИЧКII координативен авторитет. кој ја соз
давал целосноста. Се работи за една диференцијација на
однесувањата. на позициите и на општествеНlIте функ
ции врз основа на ротацијата според возраста. како што

ова би го карактеризирале социолозите. МеГутоа. овој
вид диференцијација не го подразбира нн давањета на
привилегиите

ни

земањето на правата

затоа

што

не

ги

дефинира позпщште за коп }.южат да конкурираат IlЗ

браните луtе и ко!! са~ю тне ~южат да ПI заземат. Спро
тпвно од тоа. преку

сите

,.позицип·· поминувала нн.ди

J3Iщуата во текот на својат живот: од

нињата"' до

.. челото

диференцијација би го нарекол
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.. чувањето

на ЈаГ

на оџакот". ЗИОlУНД Бауман овој вид

.. организација

на проце-
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-сот на општествување на личноста"; оспособување за

Како шта кажал Бауман. општествената диферен

вршење работа и на се покомлицирани задачи, што се

цијација врз оснава на ратацпјата им нудела можнаст на

потпира на веке здобиените сознанија од искуството. Се

СIlте да ги имаат сите општествени позиции во текот на

која

свајат живот. така што ПРИНЦIIПОТ на реципроцитет е за

фаза

(на

пораснувањето.

на

возраста)

донесува
со

гарантиран. при што во негави рамки се уредени одн 0-

"принципот на еквиваленцир п се поврзани со зголему

сите. а харманизацијата на добрата е направена според

вањето на бројот на обврските".l Тука треба да се види

еквиваленцијата а

престиж

и

поголеми

права,

но

кои

се

во

согласност

не

според експлаатацијата.~ Овој

индивидуи што минале низ сите нивоа на работи и задачи

принцип на реципрачност ва албанското општество бил
мегусемеен и меfуклански; са други зборови тој бил на

што ја

токму

нараднота рамниште на сациокултурнота интегрирање,

поради тоа, значи, нивниот збор треба да се слуша, со

ва чии рамки дејствувале и мегу себе се исреплетувале

внимателност. а нивниот совет (нивната наредба) кон

интегративните

секвентно треба да се изврши. Самите изрази сШарuош

блискаста и раднинството и врз други аснови на семејна

на кукаШа, сШарuоШ на селоШо, сШарuош на кланоШ и

поврзаност. пришто постарите лица (старецот на селата,

9Р. зборуваат за монополот на старите во семејството и

на кланот. на покраината. на нарадат) имале челно .иес

толку големата

почит кон

претставуваат

постарите.

целосноста

затоа што тие

на

животот;

се

социокултурни

единици

врз

оснава

на

пошироко. Кога се вели сШарuош на кукаШа или сШа

Шо (го имале главннот збор). Тие биле йрвuШе и. како.

puolТl на селоШо, не се мисли само за најстариот човек,

такви. недопреНI! затоа шта преку нив се вршел директен

нај

кантакт са наuшШе йрви. Оттука куЛlТiоШ кон йреШцulТlе

праведниот. најавторитативниот, најодговорниот и непо

дабил толку голе!\ю влијание во албанската култура и

битниот. (Види го следното: сШар -

општества: треба да рабатиме и да живееме така за 9а не

туку

и

на

најмудриот.

најинформираниот

боШа шре6а 9а се осшарува

2

-

човек,

сШаросШ, оваа ра

треба длабоко да се раз

мислува за оваа работа: шреба 9а се Й09елu сШарува

њеШо

3

20 засра.Atуваоне е9НИOlТi со 9РУ2ll0Ш, на и (а тоа е н на
9(1 не

јглавно) 9а не 2и засра.ЩlJrtе наllllllТiе йpelТiци, на нuв

треба да се поделат правдата и мудроста и др.).

Щl ја Йока.жео\tе цpHalТia clТipaHa. Живееме и работиме

Само човекот што поминал низ сите животни фази е во

така како. што ни кажале нашпте први затаа што па чи

состојба да зборува за животот. затоа што поминал низ

тувајки ги нив си се паЧIIтуваме и себесп. пафалувајки ги

се во неговиот живот. Како та ков. само тој е во состојба

ннв си се пафалуваме и себеси. Да они сlТiанеш СiТlарец (на

-

да го дефинира искуството (знаењето) и истото да им го

селото. на кланат)

пренесе на поколенијата. Општествената улога на поста

јката га давала на детето и. освен желбата да живее де

рите лица

тета долго и да ги премасти сите

е

голема:

тие

се

главните

носители и толку

-

бил најголемиат благослов шта ма

.. фази"

на животот. ва

вачи на културата: затоа. нивната позиција на чело на

авај благаслав се садржела п желбата детето да стане

местото е непобитен факт.

ЩЈв (најмудриат. најправедниот. најсмелиот) што се па
врзува са наlllиlТiс llрвll.

Не~ш СО~lененпе дека автаритетат на првите причи
I

Zigmuпd В3UП1311. цит . дело. СТр. 220-221.

2

Досповсн превод. Значи пр06псмот што постои тре6а да се РСIШ! во

.. ода итс" на постарите преку разговори (н. за6.).
Да се дадс судот на споменаппе с06ири на постарите (н. за6.).

3

58

нувал

еден вид репетивнаст.

КО.1ашто засилувала

некаи

.ј И6ид ... стр. 220 и понат,шу_
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Едно

одредени видови поведеНl!ја и вредности. правејки ПI ин

вакво

:vшслење

е

во

спротивност

И СО

мис

ако

лењето на Чабеј. кој културнпте дпференцпјации или.

се живело за бе.1UОlТl образ на ПРВIIте. тој бел образ се

какошто тој гп нарекува. ку.1lUУРНlIlПе кругови ги гледа

ертни. постојани и отпорни кон разликите:

:VlefYToa.

.. родени

дефинирал (се интерпретирал. се обработувал. ыодпфи

како

кувал) во сегашноста. под дејството на

нот".' з;лоа што. според Чабеј. ,.етич-ките и еТНИЧКIIте

новпте окол

11 !Iзраснати органски од почвата на кла

pa:VIK!ITe

ности. така што разппката (динамиката на културата) не

врскп со кланот. чувството на соживот во

се елиминирала. Оптпму;\ют на однесувањата п на вред

една потесна татковпна нија даваат во литературата

ностите

координиран

од

страна

на

заедничкпот

авто

ритет на предцпте (во сыпслата што погоре ја употре
БИВ;\lе: вредностите вијаеле врз сегашноста. но и сегаш
носта

влијаела

врз

нив)

КЦИјата: ОЙllllТl UНlПерес

-

не ја
Лllчен

фаворпзирал

lIHLliepec

Д!IНСТИН

затоа што не се

на

II

струјата на регпоналшација·'.б СЮlата поделба што
Чабеј ја претполага на само три културни круга (каlПО
сlllL[ЮIOlll "руг на Северна А<н')анuја, lllПuло-алuаНСr(LIOLU
I{руг, 11 Йравос.lавниот круг на Јужна Албанија) е проти-

BaprY:VleHT

'"

".

на културната поделоа на А лоанците врз ос-

мислело дека благосостојбата на едниот може да прет

нова на клановите. односно врз основа на нивната клан

ставува

ска

закана

за

благосостојбата

на

другиот.

туку.

диференцијација.

На

ова

се

додаваат

II

следните

спротивно. се ыислело дека благосостојбата се полни и се

прашања: дали СIIте Албанци ги покрила кланската ор

збогатува од реципрочната парцијална идентификација

ганшација? Кога 1I за кој дел од Албанците може да се

што ги спојувала еДНIIОТ со друпют во ра:VIките на се

зборува за овој внд органпзпраност? И конечно. дали не

мејството. братството.
бајракот

l!

сепото. во рамките на кланот.

пошироко. Создавајки ја пошироката инте

когаш Албанците имале са:vю три кланови? Ова ,.не
когаш"

со точност може да се прецизира, затоа што до

како еден општествено-културен снстем. мегусемејен и

бро се знае кога се направиле преселувањата на Албан
ците во Италија. добро се знае кога ЖlIвееле и дејству

меfуклаНСКI!. ПО:V1алите единицп (се.\lејството. братство

вале Бузуку. Буди. Барди. Богдани. Казази и др., а исто

гративна социокултурна единица (народното раыниште)

то. селото. клано) се ослободиле од неколку функции за

така добро се зна е кога создавале !f дејствувале Кавали

да станат зависни и одговорни кон пошироката еДИНIIца

оти. Тодрн. Тотас. Виткукари и др.

(на РОДНОТО раМНl!ште). кој а била заедничка рамка за
сите. Поради тоа што народното ра?\шиште е заедничка
ра.\lка за сите социокултурни интегратпвни едиНIЩП. една

pa:VIKa

во чија внатрешност се создавала рещшрочната

ОсвојуваЧIIте беа токму тие што ги натерале Ал
банците .. да ги пзберат" ненаселените места на Кала
брија JI Спцплија. да се зацврстат во

.. црните

планини". да

останат толку изолираН!I и да не знаат со векови еден за

.. чувството

релација ПО:Vlеfу еДIIниците. било тешко. да не кажеме

друг. а не

невоз-можно. отстранувањето на некоја од единицпте и

потесна таТКОВIIна". Освојувачките околности за Албан

нејзиното са:чостојно Постоење (се мисли на диференци

ците не биле нит)' започнаТII ниту завршени со пнваЗ!I

јацпјата како разлпчна културна орпентацпја). И порано

јата на Турцпја во Албанија. Тие

c:Vle
како

кажале дека ТОЮlУ поради нејЗI!НОТО дејствување
најшпрока

пнтеграТlIвна

СОЦIlокултурна

1I

главно тие (освоју

вачкпте околности) п:vшат ПРПЧ!lнето процес!! на декул-

едпница

куптурната подепба почеfу клаНОВ!Iте п бајраците не

s [)Г

била воз:vюжна.

6 Ибид .. сТр. 13-k

60

на сожителство во рамките на една

[ЧГ<:Пl (a11cj. цит Ј(С.l0. СТ[)_
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туризација и на партикуларизација на Албанцпте на по

што

тесни социокултурни единици. коишто се оставале за по

бајраци. Самиот овој факт зборува за настојувањето за

долго време под постојан притисок на контрадикторните

уништување на општествената организираност на Ал

во

рамките

на

еден

клан

можело

да

има

неколку

влијанија што ја имале за цел дестабилизација на кул

баНЦIIте. коп толку многу им давале отпор на освоју

турниот систе!\l на Албанците и негова дезориентација

вачите

(да се потсетиме во овој случај на трите религии на Ал·
банците). Насилното ставање на најконтрадикторните

.. Турците

со силата на ОрУ'жјето. затоа тие. во текот на

елементи на културните карактеристикп во албанската

почнале да именуваат бајрактари и да создаваат бајраци

што

нивното

вилјание

едвај

се

забележувало:

не успеале да ги освојат планинските кланови

XYlI

век

култура не се воспоставил без силниот отпор на народ

во планинските пред ели со цел за го ослабнат авторите

ното рамниште на социокултурното интегрирање на Ал

тот на челниците на кланот и неговата сила. На бајракта

банците и

рите Турците им давале подароци, плати и различни де

без

неговото силно дејствување

врз еден

спротивставувачки .,материјал", врз еден дехармонизи

корации. а тие имале задача, со луfето на бајракот да

ран културе н

за да се модифицира во една

учествуваат во различни војни кои ги воделе Турците на

нова хармонија за што говорат есенцијално различ-ните
културни форми во споредба со тие наметнати од страна

Балканот или подалеку".7 Формирањето на бајракот со
неговите органи: 6ајр а к tТl ар о lТl , чеЛ-НUЦlltТlе и cиHoвutТle

на освојувачите. За илустрација на оваа констатација, да

шtЙОНllра е9на нова 911ференцuјацuја на Ал6аНЦLllпе ка9е

застанеме малку кај создавањето на бајраците кај Ал

llllПО

банците. Партикуларноста на албанското општество во

бајракоtТl ctТlaHyвa йовuсок aвйloputТletТl на којllllПО ".му

.. предмет",

йревла9увала

кланскаtТlа

оргаНlIзuраносlТl.

Сега

кланови не й беше доволна на Турската империја да ги

арийага йpвotТlO раков09ење II 09гивOPHOCtТl во pa.MKиtТle

реализира своите цели токму затоа што клановите. осо

на 90.иашнu и на9ворешнu рабоtТlll во вpeAletТlo на војна и

бено во планинските месности, станале речиси потполно

.НЦР ".8 И покрај ова. оваа нова општествена диференци

независни од влијанието на освојувачот. Кланска орган

јација, која повеке имала за цел да го растури албанското

изираност и непобитен авторитет на челниците на кла

општество и да создаде воено поддржување за целите и

нот имало таму каде што кланот се наоfал во рамките на

интересите на Турците. постепено му се оставала на

една компактна територија. Во едно село можеле да пос

општествено-културниот систем на Албанците за да се

тојат припадници на седум. осуы или на повеке кланови.

врати на овој начин против новиот основач: на органите

така што влијанието на инстнтуцијата на кланот во овне

на

средини било многу ЛfaЛО. Ова за освојувачот претставу

чешtТlвоtТlо на кланоtТl, кое имало за задача "да ги сопре

вало една можност за поттикнување и

стимулирање на

напорите на Турција да ги подделп и да ги урива чел

ривалства помеfу клановите токму во тие средини каде

ниците и бајраците" и кое ,.IIЈ\ШЛО за задача точно да го

што на клановите им недостигала заедничка територија.

спроведува

бајракот

им

се

канунот и

додавал

да

не

еден

нов

го препознае

орган

-

.\tOАј··

интервени-ра-

како и за апликација на една нова организираност што би
го ослабнала влијанпето на институцијата на кланот во
тие средини каде што тој постоел во рамките на една
компактна територија. Се создаваат 6ajpaЦlllТle и во еден

бајрак можеле да се вклучат неколку кланови така како
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њето на турскпот авторптет'·.У Со еден збор. институци
јата на бајракот. создадена од страна на Турците. посте

фурот на дрвото. и на салринтот. и на некакво коли

пено

се предавала на традпцпјата на ыестото за подо

лови во сите форми на нивното манифестирање во све

цна да бице траНСфОР1\шрана во таква институција што

тот на природата: значи ниту тоа не ја објаснува приро

често ги сLПавалп на чело на собuрuLПе челниците п ба

дата на барутот. Новите можности се создадоа од ыеша

јрактарпте l! :vшжите со оружја за да се борат против oc~

њето; на таквите :VlОжности што не беа негови делови: а

ыаНЛИСКIIте освојувачи. 3атоа. да се вратпые таму каде

начинот

што застанавме: дејствувањето на народното рамниште

неограничен начин на однесување на секој од деловите

11

чество сознанија, ду ри и за сите овне три интегрални де

на

однесување

на

оваа

мешање

е

различен

на социокултурното интегрирање успеало да создаде це

во рамките

лосно различни форми во споредба со тне што се ИМ

така, се повеке од зоир на своите карактеристики

на

другите

,

комбинации.

Културите,

(:"

на

исто

" 10

.

понпрале од страна на освојувачите. Не са:vю што треба

Во рамките на оваа мислење може да се каже дека

да се зеые предвид ова кога се зборува за посебните ин

не е кажано нешто релевантно за албанската култура

СТИТУЦIIИ што се основале и стимулирале од страна на

ако се констатира дека обичајот на невестата, на пример,

освојувачите и што во текот на времето се свртиле

што м ке влезе во куката да се движи три пати ОКОЛУ

против нив. значи се преориентирале кон една нова хар

огништето, е земен од Словените или од Литванците. за

:vюнија. туку треба да се зеые предвид и кога се зборува

тоа што за културата не е важен

за таканаречените

туку неговото место (неговпот редослед) во рамкпте на

.. слоеви -

слојувања" (грчки. словен

ски. орпентални итн.). како и кога се зборува за католи

културната

цизмот.

другите

ортоцоксизмот.

И

муслиманството

кај

Албан

целосност,

делови

на

како

оваа

и

целина

обичајот како таков

реципрочниот
или

однос

целосност,

со

поради

ците. Разголените факти. без да се види нивниот редос

што истиот обичај станува различен во раЗJIИЧНИ видови

лед во еден одреден СIIСТбl 1I нивниот реципрочен однос

култура.

во рамките на тој систем. не зборуваат многу за култу

околу распространувањето на исламот кај Албанците,

Потоа. сешто можеме да знаеме, на пример.

рата во pa:VlКIIТe на таа целост. Културните поделби не

мегутоа можеме и да донесеме и многу погрешни зак

ыожат да се

објаснат са:vю со фактот дека LПука се

лучоци за ал6анската култура во целина се дотогаш до

срекаваме само со една културна линија која LППА!У не

дека не го ВIIдиме местото, дејствувањето на овој еле

ДОСТIIга или само со фактот дека истата линија е LПука 1I

ыент во

LПаЛIУ во различни форми

културните поделби

Постои една низа процеси на културно мегудејствување

есенцијално постојат само тогаш кога како културни це

како: културниот отпор. културното обработување. кул

лостп се ориентпраНIf во разлпчни правци. И целоста не

турната интерпретација. културните мотиви итн .. кон

:VlerYToa.

е са:vю една група елеыеНТII. линии. појави

-

однос

со другите делови на

културната целина.

делови што

дејствуваат на различни начини и со различен интензитет

Ја СОЧIIнуваат целоста. туку е резултат на еден ред што ја

врз различни култури и кон на тој начин дејствуваат да

одредува

целоста II на реЦIlПРОЧНlЮТ однос помегу тие

нема појави и сосема исти процеси во различни културн.

делови. Рут БенеДIlКТ ова го конкретизира на слеДНIIОТ
наЧIlН: .. Барутот не е само резултат на јагленот и на сул-

пример. на илу:vшниз:vют кај Французпте. кај ГеР:V!анците

9

Ибид.

64

Би било нелогично кога би се гледало на ист наЧIIН, на

10

Ruth Benedikt, Ob,.asci kllltш'С, Prosveta - Beograd, 1976. стр. 74.
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и кај Албанците. Носечката сила на една култура. нејзп
ната селекциона цел

-

земањето на тоа што може да се

тот

-

потребата и добивката на индивидуата и на групата

за активно дејствување. што за последна инстанца имале

искористи и исфрлањето на другото што се смета за не

исполнување

корисно;

страна

прилагодувањето

на

сето

тоа

што

се

однесува

-

на

природната

поставеност,

а

од

друга

вторите создавале пасивен однос во овој правец.

се процеси што гп квалифику

Конфесионалната поделба не ја причинила културната

ва ат културите: процеси за кои никогаш со сигурност не

поделба кај Албанците поради непобитниот авторитет

може да се каже дека се свесни: меГутоа. секако дека

на йре9ЦULие во нпвниот живот. Пре9Цllluе , како што и

треба да ги имаме пред вид ако сакаме разумно да ги ин

претходно истакнавме, го имале приматот за избор, за

терпретираме културните појави и културата воопшто.

вреднување, за отфрлање на сето тоа што не се сов

Никој не може со причина да потврди дека процесите на

паfало со нивните навики. Тие им покажувале како се

културна интеракција причинетп од насилнпот контакт

обработува земјиштето, како се чуваат животните, како

со турската култура кај балканските народи биле свесни

треба да се борат со непријателот и др .. така што мина

процеси, исто така како што не може да се

тото било толку сегашно колку што недостигала свеста

на неј-зините потреби

-

потврди со

ClpllcylТlHOClТl на YMOlТl дека овпе процеси дале псти резул

за тоа, или. како што поинаку вели Марк Блох

тати во сите култури на овие народи. Не постон ни на

минатото и сегашноста ги земале како состојби толку

јмало сомнение дека албанскиот ориентализам е поина

тесно поврзани мегу себе колку што и самите не биле
свесни за таа потреба"'.!!

ков од српскиот, бугарскиот, ГРЧКIIОТ и др. токму поради

" ... луfето

различните процеси на културно меГудејствување. пора

Интересно е да се истакне во овој контекст начинот

ди местото и различниот реципрочен однос што ги имало

на кој раскажуваат постарите лица од нашите села за

насилното туго во културната

различни историски настани. И кога се работи за настани

целина на секој

народ

посебно.

од пред неколку века. раскажувањето е толку

"конкре

Конфесионалната поделба на Албанците во трн

тизирано". што остава впечаток дека се одвива во мо

религин не успеала да создаде и културна поделба врз

ментот на раскажувањето. Минатото време со кое поч

овие основи поради функционирањето на народните ин

нува

тегративни социокултурни единици. НаРОДНIIте ритуали.

време, кое превладува се до крајот на раскажувањето.

суеверијата: сето тоа што со еден збор се нарекува Шl211ја

Лека Дугаfини е седнат на челото на огништето (оџа

раскажувањето

набргу

се

претвора

во

сегашно

имале многу поголе~ю влијанпје во ж.ивотот на Албан

кот), близу до прозорецот, во одајата на раскажувачот,

ците отколку сите три религии заедно. Ова а треба да се

додека Мпц Соколи се бори во долините и плаНИНlIте на

должи пред се на фактот дека културната ориентација на

селото на тој што раскажува.

Албанците била таква што во една перспектива ги гле

борци се наога кај Белите Раски. додека Турцнте

дала таканаречените ОЙllllТlесlТlвена 11 ЙРUР09Ш/ йoclТlaвe

нивата на Чела! Дури тој. удирајки силно со камата еден

HOClТl. без ставање јасна дистинкција мегу нив. Човекот и

турски паша. му ја исфрлил главата во една ограда на

прпродата биле тесно поврзани помеfу себе. Во овој од

Чолаите'

Скендер-бег со свопте

-

кај

нос. народните верувања бпле ПОВIIСОКО поставеН!Ј во
споредба

со

реЛlIгиознпте

верувања

поради

тоа

што

првите признавале еден активен став на човекот кон све-
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-и

лежителни. да речеt\!е. помеfу едно православно лице од

опште ства има ат различен концепт и различна свест за

Север и едно друго православно лице од Југ во споредба

Како

што

е

веке

кажано.

народните

култур п

времето. Времето. времетраењето. се спознаваат само во

со културните разлики помеfу претставниците на сит е

рамките на функцијата што ја имаат за животот и за

трн религии на луfето од Север, на пример. Поради ова

дејствувањето на луfето. Во рамките на оваа концепту

треба да се има предвид дека "ниту во рамките на една

ализација за времето, немало

време": тоа пос

единствена област ситуацијата не е идентична. Во градо

тоело како време на Голе~1ата година. на Хурпетот, на

впте и во полињате С!Iтуацијата е разЛIIчна во споредба

Првата Србија

со ситуацијата во плаН!Iните, мегутоа на Југ оваа разлика

... 1IЛU

.. општо

како вре.не на йрваl7lа .Н оl7lи ка, на

рабоl7lењеl7l0 во нuвul7lе, на јагњињmца .... или како време

главно се состон од интензитетот и количината".1.1

йре9 9а се Р09U Цуфа и йре9 9а у.ире Мала. Влијанието

По ова што се кажа можеме пак слободно да се

на народните верувања, силниот авторнтет на минатото,

навраТlIме на претполагањето на Чабеј што пред него се

концептуализирањето на времето како што се објасни

појавува и кај Максюшлијан Ламберци. 14 Дефинициите

погоре. како и причи ните поради тоа. го обусловиле

на Чабеј: кmЦОЛllЧКllОlТi округ на Северна Албанија, и

начинот на мислење што Леви-Штрос го нарекол

.. кон

йравославНllОlП округ на Јужна Албанија за нас би биле

кретна наука", која ја зема за основа категоријата на

во ред без тоа "католички" и "православен" ако тие тер

,.обврзната поврзаност", којапак се манифестира преку

мини се употребат

,.разгледувањето на работите и личностите како прет

lПеЛll пред

за дефинирање на албансюаце йuса

век, тогаш

XIX

(1)

формулацијата културен

ставник на видот на слични појави во спротивставеност

округ

со видот на различните појави": каде што превладува

телот-дервишот ... во рамките на нашето дефинирање и

.,квалитативното спознавање" ... сетилното забележува

имајки ја предвид функцијата што тие ја имале во албан

ње"

ската култура не можеле да бидат повеке од куЛlПурни

на

разли ките

и

сличностите.

за

разлика

од

"апс

трактните и квантификативни разгледувања".12

не

стои

йосре9НLЩll:

Во рамките на една ваква култура, според нашето

мислење. било невозможно религијата да создаде кул

телите

од

затоа

како

и

редот на

што

(2)

писателот-отецот-хоџата-учи

остануваат непокриени

Незими.

Камбери

и др.,

писа

кои се

познати како бејlПеЏllll. кон живееле и дејствувале под

турни поделбн (Й09ел6а во смисла на културна целина

поинаку ориентирана од друга културна целина). И пок
рај ова. религиите им помогнале на вертпкалните дифе

тација. одбранста на ФН.10зофСК!IОТ ФаКУЛТеТ на Универзитстот во

ренцијации

ПРИШТIlН3.. во

на албанската

култура

како

последица

на

" Rexhcp Ismajli. С/II/Ш s/щiРI! е ";":1ti'ещ!il 11.' .·j,.beni(·. докторска ДИСер
1982.

СТр.

74.

(Види кај овој автор. во истото дело.

дејствувањето на географските п историскпте фактори;

зошто доминира.lа латинската азбука во 3.лбанското пшuуваље; за

~1eГYToa. уште еднаш треба да се

рива,lствата. за наЧИНll1е на

нагласи: локалните

диференцијации на албанската култура не се совпаfаат
со пространс.,'Твото на реЛПГИIIте во оваа култура. СакаСУ1е
да

кажеме

дека

културните

разлики

биле

позабе-

.. залагаљс"

за наДМ!lнуваље на сите трп

РСсl!IГШI на Албанцитс: за паТlIштата што нив ги ВОДl:ле кон јазична и
еТНIlчка аСНМ!lлација. посебно праВОС.lавието. СТр.

64-81).
Како што саМIIОТ Чабеј кажува во својата кнпга (SllIdime gјU/lёsО/·е.
V. fZilindja. Ргisll1iпё. 1975. стр. 180-185: SllIclimeji/o!oce:/ike 111964) за иде
14

јата за пеРИОд!lзација на албанската книжевност во рамките на КУЛ
ТУРНllте 11 КНIIжевнпте кругови, која псто така ја пројаВIIЛ пред него

1: Сп. со: Klod-Lc\"i Stros. IЉ'!Ја misao ~olj!

Nauka

68

о

konkfl:tol11.

стр.

35-69.

Bl:ograd. 1966. со главата:

Ј1амберцп. во

1922.

во дслото

.\Iic!is D,.inil

е

I ]оsёs. објавено на герман

ски јаЗ!IК,

69

...
Како што истакнавме во една друга прилика,15

влијание на исламската религија и култура, главно пред

XIX

век.

народното

Една карта на албанската култура, поделена на

раМНIIште

на

социокултурното

интегрирање

на Албанците. во периодот на Преродбата се оживува и

културни зони, во суйкултурu, како вертикални дифер

ги

енцијации,

на

единици за да ја извади албанската култура од затво

јазпчните диференцијации, како последица на дејству

рањето во себе и да ја направи таа свест за себе. Бо оваа

вањето на многу фактори. Картата на албанската кутура,

работа веднаш се покрена следното: (а) потребата за

воопшто, би била слична на дијалектолошката карта на

афирмација на Албанците пред светот како нација со

би

можела

да

се

направи

врз

основа

активизира

нивните

социокултурни

интегративни

албанскиот јазик. Јазичните диференцијации според на

посебни и заеднички права и интереси,

ше мислење, се најточните показатели за следење на

конфесионалните И регионалните разлики; ова е потреба

културните диференцијации воопшто, кои се појавуваат

за

во вид на кругови што се пресекуваат создавајки така

деење и за создавање автономија диктирана од самите

йосре9ни зони, што пак ја спојуваат едната зона со дру

интереси на народот, како и (б) потребата од создавање

ослободување

на

татковината

од

независно ОД

странското

вла

гата. Оттука произлегува следното прашање: дали е ал

нови општествени и културни односи, што сама по себе

банската култура е9на заедничка култура за Албанците?

ја подразбира и потребата за изведување образование и

Ова прашање би било исто со следното: дали е албан

знаење на свој мајчин јазик. Брз основа на народното

скиот јазик е9ен општ јазик за сит е Албанци?

рамниште

на

транувала

живоста

Бажноста на албанската култура, односно на сама
та култура, не може на потполн начин да се согледа ако

соцпокултурно
на

интегрирање

народот

за

се

распрос

воспоставување

на

сво ето право на слободен живот и на слободно дејству

ги гледаме салto локалните диференцијации и нивните

вање за да ги ослободи своите креативни можности, за да

постојни разлики. Овој напор е резултат на дејствува

ја направи својата сегашност отворена кон идщшата. Брз

њето и на влијанието на историјата кај Албанците. На

основа на ова рамниште се воздигнувала свеста на наро

родното рамниште на социокултурно интегрирање би-ло

дот дека неговата смелост често била свртена против

долго време единицата во која се збираа спонтано кул

са~шот

турните разновидности на Албанците. Дејствувањето на

поставени во служба на неговите освојувачи; дека често

оваа единица на социокултурно интегрирање било на

народот не овоз).южувал одбрана на сво-ите од други

такво ниво што долго време не дозволувало отцепување

припадници. туку возможувал само потпомогање за ос

и големи далечини помеfу таканаречените усни II Llи

ВОЈување од страна на друште.

интегрирање

околу слободата и
рамниште

се

се

развила

независноста на

раширувало

понекогаш станувало

и се

а

неговите

доблести

често

биле

постави во функција св оп те интегративни социокултурни

целата

ВОЈна

Албанците.

Оваа

едпници на народното рамннште за сето тоа да биде во

поточно:

функција на една цеп што не е цел за себе туку е ис

стеснувало или

полатентно,

дека

Сето ова направи албанската култура да ги BO~

шани култури. Бо рамките на народното рамниште на
социокултурно

себеси,

понекогаш

помани

ториска цеп

-

ослободување на татковината од стран-

фестно. во зависност од општествените и историските

прилики, за да се биде Албанец, на прш.lер, во текот на
периодот на Преродбата.
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ското владеење и создавање нови човечки односи. Во

Народните единици на социокултурно интегрирање

функција на оваа цел ги гледаме формирањето и дејству

на Албанците преку сво ето функционирање ја отворија

вањето

умет

перспективата на албанската култура како непобитен

нички друштва во и надвор од Албанија; придонесот на

услов за националната независност. за спојувањето на

на

групите

албанските

и

на

различните

интелектуалци.

кои

културни

заедно

со

и

народот

се

различните и неопходните елементи со цел тие да станат

вклучувале конкретно во неговите движења. за пренесу

достојни, динамични и креативни елементи, способни за

вање

коегзистенција со другите култури п активни за оформу

на напреДН!lте

идеи на вре:-'lето. за да се каже от
уметнички

вање и за разбирање на општествената егзистенција на

дејствувањето што ги конституирало Албанците во на

нивната нација, Како израз за ова, треба да се види и

ворено.

за

да

се

оправдува.

за

да

се

оживе е

род п што го зачувало нивното постоење.

1б

На народното

длабоката аспирација за пријателство и соработка по

рамниште на социокултурно интегрирање на Албанците

мегу народите,поставувањето на наднационалните соли

се чувало непобитното натус-нацио; тоа не се употребу

дарности

вало за да биде тоа што не е самото, за активирање на

слоеви и народот: "Албанскиот народ во својата борба

насоката што е нејзина негација. како што се случило, да

против

кажеме.

и јасната

дистинкција

автократијата

на

помеtу

султаните

и

на

владејачките
панхеленис

Натус

тичкиот шовинизам како сојузник требало да го има

нацuото на ова рамниште не било во служба на бара

токму турскиот И грчкиот народ, кои страдале од истиот

њата што му се импонирале од надвор. туку се манифес

непријател"

во

текот на

времето

на

фашизмот.

-

тоа било барањето што неколку пати било

тирало и се изразувало слободно и како такво било по

изразено во текот на Преродбата.

17

потполно И подлабоко. поавтентично. во споредба со тоа

банците во правец на поставувањето на наднационалните

Придонесот на Ал

во рамките на државното рамниште на социокултурното

солидарности е непобитен факт: тој започнал многу по

интегрирање каде што натус-нацuото се става главно во

рано од почетокот на периодот на Преродбата. Како што

влас

не информира истиот автор. историјата го познава мес

тодршците за да биде на тој начин есенцијално негација

тото на Албанците во создавањето на една заедница што

на самото себеСIl.

се потпира на заедничката борба на балканските народи

служба

на

деспотизмот

и

на

автократијата

на

од пред Скендер-бег наваму. Ке сп дозволиме да го спом
;6

Прпы.сритс на Д.с Рада. на ВСКl!пхарџп. Јубани. Пашко Васа. на

6раката Фрашри. на CTpaTlIГoj. на Дара п на .сдна друга низа IIlIсатсли

неме во ова а прилика пространството на врските помеtу
албанските и црногорските плаНIIНСКИ ЖlIтелп до Босна и

11 I!нтеп.сктуа~lЦ!l зборуваат д.ска Tl!e сега ВСКС бп.1С во раМКlIте на

Херцеговина l! до Србија II до Македонија за организи

народната сданица на ку.пурната еДlIюща на социокуптурното I!НТС

рање на зеДНIIЧКО востание против Турцпте. како што

грирање и дека нс само што бипе способни за присвојувањс нови

кажуваат голе:\1Ите собири одржанп во текот на годините

идсји и реапизации на човековото Мllспењс туку бипс и способни

од

конкретно на учсствуваат во раЗПIIЧНII наронни ДВllжсња против при

П!СОЦIПС I! употрсбувањсто. како и за создавање депа што ги крити

куваат раЗП!lЧН!lТС форми на сксппоатација. (Спорени со:

Histo/'ia е
aspekle lё kOl1lakle';e
klllllll·ale ilislo/'ike lё рори/lil slщiр1CII', Sllldime lfislol'ike, 211964. Тiгапё, по
рано I!здадено во: ACles Ји Cof!OC!lIe Inlemational des O\'ilisations
hаllkаl1iЧllеs, Вuсагеst. ! 962)

1~lii/'sisii slщiре. РгiS!ltiпi:.
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! 975: Mahir Domi . .\lomel1te

е

1614

до

1620

во Куч. Прокупље и Белград: потоа

учеството на илјадницп Албанци заедно со бугарските и
17 Според!! со: A!cks Buda, :\IЫ (/isu aspekle lё Iljiisisii (IIIC lё m//'\'slшеsll·
mii/'isii Ilё i1iSIОl'/llё е popul/il sllCfiplat' ,illе 'ё РОРlIј\'(! tje/"ii ba//kallikii: SIIIciime
Нislo/'ike, 2 196-1, Тiгапё, стр. 3-13: објавено порано во: Acles Ји Co/loque
Illlemaliollal(lesO\.ilisatlOlIs ba//kaniCflIes, Bucarcst, 1962.
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....
српските доброволци. кои во годините од

се

носно перманентната реализација на самодејствувањето

бореле со грчкиот народ за неговото ослободување; на

и на самоопределувањето на Албанците изгледало пот

таму. можеме да се потсетиме за покривањето на Албан

пол-но само преку 9ржаваЙlа-наЦllја. На наLПус-нациоLПо,

ците во напредните движења што се манифестирале во

на нашиот народ, се повеке му се обусловувала целта на

рамките на Отоманската империја: како и нивната важ

создавањето на државата-нација, која се конкретизирала

на улога во уривањето на автократијата на Абдул Ха!\шд;

со решението "Албанија

како и поДоцна. во текот на ГОДИНl!те од

-

движењата

БЛIIСКИОТ

1912.

09

9енеска

(28 ное.мври 1912 209.

ТЕ.) 9а сLПане во себе слоб09на и независна" и. како

што влегле во семејството на народите на Источна Ев

на други форми на заеднички дејствувања помеfу наро

ропа, кои се гордеат дека се најстариот народ, да имаат

дите,

само една цел: да живе ат во мир со сите балкански земји

за

на

до

што веднаш биле известени и големите сили ,.Албанците

дока:з

народи

1908

1829

Исток

се

арапските

до

против шовинизмот на младите Турци, и цела една низа
што

на

1821

наднационалната

солидарност

на

Албанците. 18

" 19
И да станат елемент на рамнотежа.

Целата оваа дејност се организирала преку функ
ционирањето

на

народните

единици

на

социокултурно

К ако се развил по-

натаму овој став и што претрпело натус-нациото на Ал

банците во служба на создавањето на државата-нација

интегрирање и. иако со многу опасности и жртвувања. й

најдобро ке се види зборувајки за државно-националното

давало израз на албанската култура и нов замав на нејзи

рамниште на социокултурното интегрирање на Албан

ната креативна имагинаЦИЈа; и давало една сила за изле

ците.

гување на светската сцена (преку напишани дела на ал
бански јазик и на странските јазици. преку подигнатиот
глас за правата на народот во албанскиот и во светскиот
печат: преку учеството на меfународни собири: преку
испракањето

протести

и

меморандуми

сокот И употребувањето на

против

прити

Албанците од страна на

странските владетели). и за комуницирање l! создавање
на една природна релација со општите човечки вред
ности.

Волјата за самодејствување II за са!\юопределување
што се координирала на народното рамниште на социо

културно интегрирање постепено се трансформирала во

историска акција што имала за цел поставување на со
цијалноста и на псторичноста на Албанцпте во 9РЖ'авно
наЦllоналноLПо ра.\tНLlшLПе. затоа што во ра:VIките на оваа

рамниште слободното развивање на нацијата се сметало
како возможно. Слободното развивање на нацијата. од-

18 Ибид,. сТр. 3-13,
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f!islO/'ia е РОРUШI slщiРlat'. 11. Enti i Teksteve dhe i i\·ljetevc меsiшоге i KSA

te Koso\'es. Prishtint:

1979.

сТр.

352.
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р:

Дел вшорu

Б. ДРЖАВНО-НАЦИОНАЛНОТО
РАмниmТЕ НА СОЦИОКУJIТУРНО
ИНТЕI'РИР АЊЕ НА АЛБАНЦИТЕ

I. ПроблеЈW,ОШ

на создавање на

наЦllоналнаiйа држава
Решението на Народното собрание од

1912

28

ное:мври

год. дека ,.Албанија од денес станува слободна и

независна", изборот на Исмаил Кемали како претседател
и на Дом Никол-Качори како потпреседател, поставу
вањето на националното знаме во Валона. како и другите
манифестаЦИII во рамките на прогласувањето на независ
носта, освен ентузијазмот што го причиниле, се уште не

го покажувале тоа дека Албанците го постигнале држав
но-националното рамниште на сво ето социокултурно ин

тегрирање, односно се уште не покажувале дека Албан
ците конкретно ја поставувиле својата историчност и со
цијалност на оваа рамниште на интеграција. Привре

ме'ната влада на Исмаил Кемали, како и подоцнешните
.. влади" или поДоцнешните ад хок .. влади", не биле во
состојба нн

одблиску да ги конкретизираат многуго

дишните жртвувања на народот за реализација на својата
са:VlOопределба

-

слободното развивање на нацијата пре

ку нејзината држава. Дури и овие некакви влади,

..под

сувереноста на султанот" ИЛ!! . .под гаранцијата и екс

клузивната контрола на шесте големи сили".! според
нашето

мислење

претставуваат

уште

ецна

траумаТIIчна

; Спор.сД!! со: IJiSlшiа е PO{Ju/li1 s/щzјЈ/Ш' 11. Enti i Tckstc\t d11<': i Mjttt\t
i KSA tё Коsо\ёs. Prishtin~. 1979. сТр. 361 !I IIонатаму. (Во по

!\'!ёsimог<.:

натаl\lОШНlIОТ текст: ХПСХ),
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фаза

за

албанскиот

народ:

откривањето

на

"не спо

фактот за неВОЂюжноста на Албанците самите да вла

собноста" за владеење со самиот себеси, како и за соз

деат: тоа ни предизвикува чуства што не се многу задо

давање на својата национална држава. Ова "откритие" се

волителни за Албанецот што ја сака идн ината на Алба

правело на замислен начин
да

ги

конкретизираат

од страна на оние што сакале

нивните

експазионистички

и

понижувачки цели кон Албанците: поставувањето на со
седите на цели територии на Албанците со цел за да се

нија".3 Целта била да се создадат токму овие чувсLТtва (на
инфериорност.

на

самоомаловажување,

на

самоуниш

тување) на начин да се "омекнат" и да "се култур ира ат"
(да се владеат) Албанците. Овие чувства ги започна и ги

одбранат од ,.опасноста" од нивна независност, доага

"зеде" на

њето на меfународните комисии и комитети "да ја ко н

токму поради нејзината неспособност да застане сама на

тролираат" слободата на Албанците, импортирањето на

нивниот владетел Л.М.т. Принц Вид и цела една низа

почетокот таканаречената албанск:а

еЛULТiа,

своите нозе, со силата на народот и со сето тоа што може

да произлезе од таа сила: накусо: албанската елита се

ыерки и де1ствувања слични на споменатите имале за цел

двоумеше како йрш;воено gel71e помеfу желбата да им се

9а и.н го cLТtaвaLТt

врати

90 знаење

на АлбанцuLТtе и на светот тоа

што Владан Горfевик приближно го кажа на француски

на

вистинските

родители

и

потребата

да

им

припадне на тпе што го присвоиле. Откривајки ја бедата

јазик сред Париз само една година по прогласувањето на

на себеси преку бенифициите што ги имала, гледајки ја

независноста: "Албанците не се една нација, туку само
една мешавина без заеднички вид, без единствен јазик,

дека со свопте дејствувања не ја уништувала таа состојба,

без историја и без татковина. Тие не можат да се сметаат

туку доблестите што биле создадени од неа. Таа требала

како една нација затоа што е нацијата еден политички

да знае, до крај дека врските, релациите, односите, дого

резултат, а Албанците се уште се на едно предисториско

ворите ... постоеле и секогаш постојат; ако го парафрази

културно ниво и немаат ниту своите својства ниту својот

раме Русо, постои врска на йослабuоLТt со ЙОСUЛНllOl71, а

бедната состојба во која се наоfала. таа не била свесна

карактер, значи немаат способност да станат консти

Нllк:огаш - на йосuлноl71 со ЙослаБUОl71:'. Таа заборавала

туивен дел на државата

дека албанскиот народ. таа "маса слична со животните",

( ... )

3атоа, независноста на Ал

банија или засилувањето на една албанска држава во

себе, не е само невозможно туку е и опасно за Балканот

и за цела Европа".2

без пријатели. без војска, тој народ што пред се ја пре
познавал својата сила и себеси бранејки се од другите, се
уште се немал ,.откриено" себеси како неговата елита и

Многустраниот и систематскиот притисок за 9а llЖ

се уште ги не!\шл уништено своите доблести создадени од

се 09зеоне Љ}'БОЕilТiа К:ОН себеСll на АлбанциLТtе почнува да

својата тешка состојба. Проектирањето на зависноста и

С,е чуствува и да се истакнува од са!\1Ите Албанци. Исмаил

на слаБОСТIIте во народот преку транспарентноста дека

Кемали во народнпот митинг во Валона. на

1913

22

октомври

год .. се пзразува вака: .,Целта на Европа не може да

го има за прич!!на само нашето добро, туку една кон
трола. колку 11 да е таа мека и разубавена. што доага од

: Ог. \; 1. George\'itct1. Les А !bcll1ais еl les С,.ащ{еs РlliSSШICi!S. Рш·is. 1913.
стр. 255.
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"Албанија се стори, да ги сторпме и Албанците",' јасно

зборувало дека Албанија не била, не постоела.

.

) СпореДII со: ХПСХ. стр. 394.
" СпореДIl со: )(:GП ]Gcques I~ousseau. :\аСЈ'1 IIslCН'a :0 f.:ociku. Politicka
~пiSGО. 1/1979. ZаgгсЬ. стр . 118 1I ПОН3Јаму.
, Hac,loB I! текст што се често подвлеченп во а.16анскиот пеРПОДl!чен
I! постојан печат помеfу двете светски војни.
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Албанија.

найравена

(ctТiopeHa)

понекогаш

како

во

делото

на

организирањето

на

албанската

држава,

Влада на Валона. понекогаш како Влада на Драч. поне

иако ова дело :\1Ожело да ја со чува мегународната боја";

когаш како Област на Вид .... и секогаш

англо-франко-руската Антанта ја изедначувала Владата
на Валона со .. другите локални власти", како, да кажеме,

.. под

ексклузивна

контрола на шесте големи сили". не била во состојба да

ги остварува ни од блиску идеалите и неколкуте вековни

,.со претседателството на Средна Албанија" на Есат Паш

напори на народот за слобода и независност. Во и надвор

Топтани. Последица на оваа беа и разликите помеfу го

од ctТiopeHatТia, HaйpaвeHatТia Албанија се поттикнале п се

лемите сили (блокови). што се однесува до функцио
нирањето на Мегународната комисија за контрола: Ав

б

коинцидирале како никогаш дотогаш жедта и незасите

носта за придобивање и ограбување позиции во власта.

стро-Унгарија и Италија, на кои им се додала и индифе

за создавање поделби и партикуларизации, зашто јасно

рентноста на Германија, имале за цел да ја намалат

се знаело дека

сферата на дејствување на МКК, а силите на Антантата
ја гледале МКК. не како орган на контрола туку "како
една највисока мегународна власт која кеја преземе од

"ексклузивно се

контролирале" од со

седите и од страна на шесте големи сили. Една таква Ал

банија, найравена со поттикнати ривалства и со созда
дени

спротивставености.

поставена

и

оставена

во окол

говорноста за целосно извршување на работите до фор

ности што припомогнале за докажување на неспособ

мирањето на ,.дефинитивната влада" со еден странски

носта на Албанците да владеат со самите себеси. како и

принц на чело".7 Нема сомнение дека овие диференци
јацни биле последица на интересите за придобивање на

неможноста но и ,.опасноста за цела Европа". за соз
давање нивна држава. немало како да не го излаже. како

неа а не за праведно разрешување на албаНСКОП10 йра

да не му дозволи на народот да се посомнева. Тој гледаше

шање.

дека не се работи за некоја конкретизација на неговите

Како и да е, во Владата на Исмаил Кемали биле

многувековни идеали, туку дека се работи за една замена

помалку живи сите идеали на албанското народно дви

на владетелот, можеби овој пат во поостар !I похаотичен

жење во релација со другите .. локални власти", каде што
тне идеали биле наполно искривени. Тука треба да се

вид од тој што досега го имале доживеано. Неговите

не ја земал доволната острина поради :\шогу незадово

најдат причи ните на затворањето на можностите и на
постојното стеснување на дејствувањето на Владата на
Валона од страна на Мегународната комисија за кон

лителните околности за него до крајот на Првата светска

трола. што доведе до оставка на Исмаил Кемали н до

војна.

уривање на неговата влада. во јануари.

реакции не се задоцнети, како што инаку се вели во пос

тојниот И во периодичниот печат од тоа време, мегутоа

МеГутоа. една разлика треба да се направи ПО~lеfу
Привремената национална влада на Валона и

.. локалните

.. другите

1914

год.

Су

примирањето на овој нуклеус. во кој, како што веке ис
такнавме.

иако

во

многу

редуциран

облик

но

сепак

власти". како што поинаку се

малку. дејствувале l!деалите на преродбениците. создало

нарекуваа. Разликата е потребна и што се однесува до

едно поприлагодливо поле на дејствување за придоби-

влади". или

ставот на големите сили кон овие

.. влади·'.

Додека Ав

стро- Унгарија !! Италија. како две големи сили заинтере
сирани за "албанското прашање". Владата на Валона ја
гледале како еден "елемент што можел да се интегрира

82

о Спорс:ди со: ЛгЬсп Рщо. Qe.'el'ia (' f '/OI'ё:; pijl'balli! J.:omisionil
~ё ЛОI1lј'()/liI, Studimt: Historikc. ! 11976. стр, 51-83.
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носта што й се заканувала на државата. Овие клубови и

вање 09внаlllре II 09на9вор йолза за ал6анскоtIlо йра

1U

ко?\штетп ја проширпле својата дејност. особено по об
јавувањето на тајниот Лондонски трактат од советскиот

шање. Доагањето на Види во Албанија. формирањето на

таканаречената Влада на Драч. превладувањето на бе
јлерите и пашалаците во администрацијата на државата,

печат (потоа се издал во печатот во целиот свет). што

ги заострувале повеке внатрешните спротивставености

причинпло

на

Албанија. Народните движења против но

фактот што излегле на видело вистинските планови на

вите владетели почнале да земаат замав, мегутоа тие би

силите на Антанта за Албанија. Во врска со ова да го

ле диференцирани: на една страна биле антифеудалните

споменеме протестот од јануари во

clTlOpeHatIla

слоеви (материјално помалку ситуирани). но со Принцот
Види, а од друга страна, биле селските слоеви (многу
порадикални)

против

феудалците

и

против

Принцот

8

Види. Избувнувањето на Првата светска војна. отстра

големо

разочарување

кај

народот поради

1918 год. на Панал
банската федерација ,.Ватра", кој бил даден во списа
нието Тће Alancllesta Guшdiаn, каде што мегу другото се
велело: .. Голелште сили ја забораваат здравата жпвост на
Албанците ~lТO им давале отпор на силнпте империи со

нувањето на Принцот Види го направиле албанскOlUО

векови и ЧИЈа парола отсекогаш била: борба за слобода

йрашање уште похаотично. Сега се намножиле шансите

по ceK~ja цена се додека не се постигне успех", и каде

Албанците да се употребат за сечии интереси. како што

што таЈНПО:- Лондонски трактат се карактеризира како

оживнале птиците за анексирање на нивните територии.

"еден од наЈтемните меfународни акти што можат да се

Валона била окупирана од страна на Италија. се правел
Лондонскиот договор. српските воени единици влегле во

Албанија, единиците на црногорската војска стигнале (на

27

јуни

1915

год.). со цел да

.. И

го вратат Скадар на Црна

СПО'v!енат".ll 3апознавањето со содржината на тајниот
Лондонски трактат. како и емпириската реалност, им
велеле на Албанците дека: .,во Албанија треба да биде
поставен ред п ке се постави ред само од наша страна.

.. во и.не на йравuлоtIlо II законоeBpoilCKatUa цивилuзација" (под

Колку и да е тешка оваа работа. треба да се изврши;

влекувањата се наши):9 се извршило окупирање на Сред

l!здржани од наша страна. затоа што тоа е наша работа и

Гора". и да бидат таму

9aBctIlBOluO, во и.не на
на и Северна

колку И да

се тешки

нејзините последици,

ке бидат

Албанија од страна на Австрија. се про

ширила италијанската окупација преку Валона ... со еден
збор, со и на9 Албанците владеел еден ВIlСТИНСКИ хаос.
И покрај ова. едно патриотско движење потпол
нето со идеалите

на преродбеницнте. II покрај

многу

отежнатите околности. дејствувало Il се уште било живо
во рамките на овој хаос: се фор~шрале клубови. друштва
и меfународни комитети што преку различни форми на

10

.

О

'

д НIIВ ке ПI споменеме CI\fJUllI/Il/O([i /o.'().ltlllТit:lТi,

формиран од

ПОЛIIТпчките ,1JIЧНОСТII од раз:шчНI! покраННII во Скадар. во 1915 ГОД.,

КО]

:1I соз~а,l СВОlIте ограНОIЏј во глаВНIIте центри на Албанија: !lOтоа

К.1У'ЮТ }-!Ш(lю/щ.7СIl сор;.] од Скадар. НIЩ1Ю/Ш.1/lLll({t: со/vзu од Бу
курешr н СофНја. Друштвото Си}>.] /Ю .\to.\tЧllЊllЙШ на БаЈ/ина и МНОГУ
Тl1канаречеНIJ

lIilZTi[1UOlliCI,[! f:руzmш што дејствувале во l! надвор од

дејствување се обидувале да го постават двпжењето врз

држаВl1та. Г.lаСНОГОВОРНIIЦlI на ОВlIе А:О.\lllLПt:lТil/ 11 hpyiOBU станале
В~СНШЏIТе Рорul/i. исf!zјо Л·оmЬ[lal'е. Dielli. Ко//([. Bib!iOleko. Zёl'i i S/щi

општествени

pel'l.~(!. ло/ю е Не.

основи

за

8 СпореДI\ со: ХПСХ. стр. 409
9 ХПСХ. сТр. 433.
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да

l!

можат да

ПОНl1таму.

се

соочат

со

оп ас-

II др:.

кои ~ЈЗлегувале во и надвор од Албанија. (Во

врска .со ов: ~IIДIl: MUln С;:атl. ит:::јо ~oll/b[lQ/'e s/щiрlоге d/le pO!illko ita!ЮIlС SH 3 !У6/ стр. 87-98: Весрг Smam . ..!\·ni HlIstemi dlle sIIOС!ёl'iо "Lidl1jo
djеlmш/lC slщiРlClI'е ". Sh 3!Ј 967. сТр. 185-195).
Ilu

НГ. според: ХПСХ. стр.

447.
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...
дека тука го гледаме нашиот спас l2 или на друг начин:

голе:\!

"НаЦllоналнаLПа независносLП не йага

ОКУПlIрачките сили за државата станувала поголема.

09 небо;

LПреба 9а ја

заСЛУЖUlll за 9а ја UЛtGш йо се која цена" (подвлекувањето

I!

се

зголе:v!увал толку колку што И опасноста од

Опасноста 09

на9вор ги

ориентирала

разочару

е наше)У Лутината што ја причинило откритието на

вањето и незадоволството на народот против оваа опас

плановите на големите сили за албанско(йо йрашање се

ност. но од друга страна оваа опасност направила да не се

артикулирало

види опасноста

ционално

во

ниво,

едно

кое

револуционерно

вршело

силен

движење

отпор

врз

на на

спроведу

09

внаLПре, така што албанското движе

ње за независност и за слобода. односно движењето за

вањето на тајниот Лондонски трактат и врз другите ком

поставување на нивната социјалност !I историчност на

бинации за "прашањето на Јадранот", Последица на ова

државно-националното рамниште. не било потполно, за

движење, кое се повеке се афирмирало и наоfало пот

што говорат п нејзпните парцијални резултати. Од овие

крепа кај напредното светско мнение, бил и Конгресот

резултати треба да се истакне уривањето на Владата на

на Лушња (јануари-февруари
(јуни-август

1920),

војната во Валона

Дра ч од страна на Конгресот на Л ушња и создавањето на

како и борбите и другите дејства за

таканаречената Влада на Тирана. а посебно создавањето

1920),

создавање национална држава.

Различните реакции и протести што им се спротив

на Комитетот за народна одбрана. l ) Над сите овие, треба
да се постави самото организирање на народните војни,

ставувале на големите сили се карактеризирале со непо

копшто

битен гнев и одлучност: "треба да живееме слободни и

зултати. Така. на пример. Војната во Валона имала голем

никоја сила не може да ни ја оспори ова а цел".14 Исто

одек во светското мнение и наидшла на силна поддршка

со сигурност дале

поголеми

и

поконкретни ре

така, во рамките на овој протестен собир се заклучува

од страна на соцпјалдемократските партии и на про

иследното: .,Албанците знаат да умираат за да не бидат

летерските движења во светот, а посебно од страна на

префрлани од една рака во друга и за да не станат облека

соседните држави. Да се потсетиме сега дека протест

на тие што денеска управуваат со Европската диплома

ните манифестации на италијанскиот пролетаријат биле

тија". Рака на срце, емпириската реалност покажувала

со паролата ,.Надвор од Албанија"; ови е манифестации

дека Албанците секогаш, и покрај тоа. не знаеле "да

не го дозволиле IIспракањето на

умираат за да не бидат префрлани од една рака во друга",

Италија во Албанија и помогнале во ослободителната

што на некој начин произлегува и од самиот тон на про

војна на албанскиот народ.16 Исто така, треба да се земе

тестниот собир: мегутоа, тоа што е најбитно да се ис

предвид поддршката што му ја дале српските социјалде

такне. е фактот дека отпорот на народот станувал се по-

.. новите

засилувања" на

мократи II другото напредно јавно мнение на Српско
хрватско-словенечкото кралство на борбата за слобода

:, Poplllli. SI1kоЈi!г. 142. 1919. statija: .·Ј Ј.:.а те 11 lю е si J.:.is!lIe те 11 1'I'l?gllllue
S!ufl!.JI1ijo. Muin С;шпi. Ибид,. сТр. 92.
}(o!zaeR(!, ShkоdёГ.l.I.1919.
I~ KZl\'{!ndi. Rоmё. 23.\'11,1920: S. Hollkokondi. Hislol'i е S!щiрёl'isё s?! R(!.
Уl0гё. 1923: стр, 240-241: Мијп С;:аmј. Ибид .. стр, 93 (Говорот на Авни
РустеМ!I на маНlIфестаЦllјата во Валона. на 28 ноември 1918 год .. што
ПрИЧ!IlШ.l0 недоразбпрања со Италпјанцпте. кои тој говор сакале да
го оневозможат),

86

на Албанцпте.

17

Војната во Балова не само што била

:' I\.l!\·(!шli 11 Л 192{Ј ".!lIiп С;Шl1i. Ибид .. стр. 94 (Протестен собир на
Конгресот на Лушња
фсвруаРI1. 1920).

против

Итаппјанскиот

10 Споре дп со: lv!Lliп <, аmј. Ибид., стр. 97
l'
. Вид!! ги референцшпе на Мупн Чами. Ибид ..
Jugoslcl1'lji. 11(//1/1. Аlbоmјј. ,Beograd. 1921. сТр. 65:

парламент. јануари

стр.

98:

Н.

А. 10l11аго,

Wendel.

О

/1 cOllflillO
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Оваа

орпентирана против силите на Италија, како на9ворешна

.. независност"

на Албанија се уште била об

туку била ориентирана и против внаmреlll

јект на проблематизирање на меfународните форуми и се

наmа ойасносm: Бајрам Цури, токму кога започнала бор

уште не бпла призната во ДIIпломатските кругови во све

бата против Италијанците, презела дејства со неговите

тот, Да се потсетиме сега на прашањето на кандитату

доброволци за да "го расчисти" движењето од "есадис

рата на Албанија за членка на Сојузот на наЦИ!Iте; оваа

тичките сили", а Авни Рустеми, од друга страна, пред не

каНДIIтатура еднаш била одбиена. мегутоа без задоцну

колку дена бил отиден за Париз за да го убие (на

вање.

ойасносm,

13 јуни,

"со

едно

посериозно

простудирање

на

ова

пр а

пашата од Топтани. Сето тоа ја направило мно

шање". Албанија била призната како членка на Сојузот

гу ПОПОТПОJIна војната во Валона, којашто, се разбира.

на нациите. Тие што добро ја познавале ова а проблем

заедно со спротивставеностите што постоеле помеfу го

атика

лемите сили. причинила Италија да го потпише

.. Прели

како може кандитатурата на Албанија за членка на Соју

во кој. помеfу

зот на наципте да биде прИ'3ната во рамките на неполни

1920 год,)

МIIнарниот протокол" од

2 август 1920 год.,

не

можеле

да

не

го

постават

следното

прашање:

другото. се вели: "Италијанската влада, за да даде докази

две недели (декември

за своите чувства на почит кон албанскиот суверенитет

метраење и во однос на одбивањето и во однос на едно

1920)

и сето оваа да има исто вре

над Валона и за територијалниот интегритет на Ал

гласното признавање? Арбен Путо. одговарајки на оваа

банија, ке ги повлече италијанските трупи лоцирани во

прашање. проблемот не го гледа како еден вид развиен

Валона и на нејзиното крајбрежје. како и во останатпот

процес врз компетитивни ОСНОВН, каде што ке победи

дел на Албанија",IS

наЈДООрО подржаната гледна точка. како што веке имало

,

Војната во Валона била една добра лекција за Ал

t=

'

напори вака да се

интерпретира прашањето

на приемот

банците за тоа како треба да се добијат ,.чувствата за

на Албанија во Сојузот на нациите. 2С1 туку спор ед него.

почитување" на ,.албанската сувереност" и за тоа како

оваа работа е многу покомплицирана во споредба со тоа

треба да се изменат ,.правците на трактатите" и на "про

што може да се помисли на прв поглед. Од редот на

ектираните решенија" на големите сили: со еден збор,

значајните фактори што ги спо:ченува овој автор била и

како Албанија

.. да

си зададе задача самата себеси за

својот спас и независност". како што

би рекол

еден

.. борбата

на интереси помеfу големите сили за албан

ското прашање'"

.. чиишто

влијанија ....... биле на неопхо

ден начин извор на алтернација на негаТИВНlIте и позп

IIталиј ански aBTop.19

тивните решенија во текот на конкретното дискутирање
(I{Мтјсо

Сјl!шlrо Ьа/саnјсо, јпРо/Нјса

nf'/

!lIg/io /92(),

стр,

303-307: Za-

pzsnici ,\(/ s('{/nica !le/egacUe АЈ'а(је>'јnе SHS ЈICI ЈЉ'отој kon!aenciji 11 Ршi:::1I
1919-1920, !3t:ograd 1960. стр,294,
18 лгЬеп Puto. Disa !JI"оЫеmе jlll'iJike lё lю>'шёsisё slщiРlше, Stlldime Histo·

rike. l' 1965.
19

Тiгапё. стр,

\'Iilano,

стр,

275: .. Ал6анско'Го

СП<lСОТ

ДС.10. стр,

А,16анпја во Сојузот на наЦШIТt: го IlНтсрпретнра кш..:о резу.тгат на

24.

СПОрt:дll со: С. Sреllаzоп. La Cjll!!Slione Ј 'OJ'iellle I 'inli е \'inciIOl'i }јеј 8а/

С(Јnј,

IJ својата нсзаВIJСНОСТ": ЦИТ, според МУIIН Чаыи. ЦIlТ,
94
:n Спнсанието }ОIl}'јЩ/ Је Стеn!!\'!! од 18 дсксыври 1920 ГОД, прпемот на
ct:6t:cll

с06ранш: на Лушња. СОЗДilвањето

од6ран6сНlПС СflOсо6ности на

.. Ct:

.. ацвокапfТС"

на ал6анското праШilЊС:

стори едно ГО.1еыо разурнување. и ова се ПрИПl!шува пред се на

на Б.1ilдата на Тирана. агптацпјата. протестпте. вооруженпот отпор

IIнте.1нгентната упорност на .10рДОТ СеС!fЛ"

вределе за пзменување на правецот на тпе трактат!! п на тие проекти

РmЫеmј i stalюir {ё 51ЩlјЈёЈ'iSё nё и(/lzјеn е ћоmЬе>'е (lIzе nё

рани решенија, Може да се каже дека Ал6анија овој пат си го ДОЛЖII

..ЈmЬаsаЈоф'!! nё

88

ЦИТ, според: АхЬеl1 Рнto.

Kol1faenc[n

е

\·ileI1920-1921. Studirпе Нistorike. 311965. стр. 12,
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за оваа прашање".21 Еден друг важен фактор што влијаел

еднаквоста било на државите што паtаат како жртва.

врз

на Сојузот на наЦИ!Iте што се однесува

било на државите што одат да дадат поыош"У "3ада

до кандидатурата на Албанија. според Арбен Путо. бил

чата" или "правото" на Италија "да се погрижи" и "да й

притисокот на јавното ынение. не саыо од страна на Ал

излезе в пресрет" на Албанија во случај на опасност

банците во и вон нивните територии туку и од страна на

претставувала една модификација на албанската завис

ыногу луtе и познати личности од светот. коп кренаа

ност

глас на протест за одбивање на неПРИНЦl1пиелното спро

чуствувала многу затоа што се изгубила во ,;заедничката

тивставување на приеыот на Албанија во Сојузот на

основа" на ,.дефинитивното решавање" на

нациите:

сили". пишуваше ыегу другото ЈОlll"

проблем"; мегутоа, како што е веке кажано, останало

па! Је

ноември

прашањето

.. пресвртот"

.. големите
Geneve од 30

1920

год ..

- ..продолжуваат

да ја смета ат Албанија не како една држава што е во те

од

другите.

.

зависност

отворено.

итаШIЈ анскиот

Ф

Т.е.

ашизам.

што

преку

на

неа

почетокот

не

се

.. албанскиот

поДоцна

поминал

'Ј

_.

кот на сво ето форыирање. туку како еден внд колонија

3авршувањето на Првата светска војна ја остави

што може да се исече со ножици како што некому би му

Албанија со една "држава" што есенцијално не била во

оДговарало".22 3емајки го предвид овој фактор (факто

состојба во своите рамки да го оствари слободниот раз

рот на притисокот на јавното мнение. кој не бил един

виток

ственпот фактор). Албанија во декеыври

распространети

1920

год. ста

на

нацијата;
и

ги

оставила

Албанците

поекспонирани

кон

уште по

тортурите

и

кон

нала членка на Сојузот на нациите: мегутоа самиот факт

нечовечностите отколку во Bpe~leTO на Империјата. Ме

дека ниедна од члеНКIIте на овој Сојуз коп гласале за не

Гутоа. завршокот на војната и самото затворање, и на

воспоставиле дипломатски односи со Албанија зборува

некој начин. затворањето на долгите и комплицирани

дека постои место за нови шпекулации. Ова. според овој

дискуии околу "албанската независност" на Конферен

автор. поДоцна ке се докаже

цијата на амбасадорите од

со поставеното албанско

аршиање на Конференцијата на амбасадорпте (ноември

1921

год.). каде што по многу дискусии околу ..правните

ците

почувствително

1921

им

се

год. направиле Албан
вратат

на

свОllй1е

вна·

Шрешнu йробле.нu. Оваа дејност главно се развивала на

проблеми што постоеле и не постоеле·'. независноста н

народното

територијалниот интегритет на Албанија се гледале како

на Албанците .

.. едно

да

рамниште

на

социокултурното

интегрирање

прашање од мегународна важност": токму затоа на

Италија и се задала задача

.. да

ја одбрани" Албанија од

секој можен надворешен напад. Како што забележува на
луцпден начин Арбен

Путо.

,.несогласувањето на ова

решение со пактот на Сојузот паtа в очи веднаш" затоа
што ,.членовите

10

и

11.

кон содржат една гаранција на

Сојузот ПРОТIIВ агреснјата за сптс зе\!ји-члеНК!I II псто
така преДВlIдуваат

II

соодветни мерки Ја претпоставуваат

=I ЛгЬеп Puto. ЦИТ . дело. стр. 12-13.
:: Цитирано спорсд: ЛгЬеп Puto. цит. ДС"10. сТр. 13-14.
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:Ј Ибид:., сТр.

27.

:4 Ибид ..
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По Конгресот на Лушња п по војната во Валона се

повеке се зголемувала потребата од консолидација и од
ориентација на дејствувањата на културните друштва. на
клубовите и на различните ВРСКll што постоеле, и што

постојано се засилувале против внатрешните сили на
партикуларизација. со цел создавање на подемократски
II почовечки односи по~!еtу Албанците. Поради фактот

дека друштвата и постоечките клубови во општата ли

п. Ипшeiрашuвпuiliе соцuокулшурпu

нија ја носеле посебноста на хоризонталните и верти
калните пресекувања (истакнатите локални бои и ис

дејпосшu

такнатите класнп обојувања на конфесиите и идеоло

Една многу важна улога за социокултурното инте

грирање на Албанците во текот на овој временски пе
риод имале културните друштва, клубовите и комите
тите, формирани пред и по прогласувањето на независ

носта: списанијата и весниците, како и посебните изда
нија што произлегуваа од нив. Дејствувањето на овие
интегративни

социокултурни

единпци

до

завршетокот

на Првата светска војна, поради заострувањето на над

ворешните спротивставености околу албанското праша
ње. било ориентирано главно против оваа уривачка сила

на народот (весниците L 'imiependence albuniase на Митхат
Фрашери и СлоБО9aLuа на Албанија на Кристо Луараси,

вршеле апел кај албанскиот печат за концентрација на
вниманието на јавното мнение само на непријателскиот

став на соседните држави кон Албанија).1 мегутоа Ю1аЛО
напори

и

инсистирања,

веднаш

по

прогласувањето

на

независноста да се покажат на видело п остро да се осу

дат внатрешните фактори што довеле до една длабока
општествена п политпчка криза и до културна криза на

гпите). се поставувала потребата од намалување на овие

диференцпјацип преку едно реципрочно заедничко деј
ствување. кое многу повеке би ги појаснило интересите
за слобода и за благосостојба на Албанците и барем не
би дозволило уривање на енергијата на народот кон СВО
ите цели. Ова а задача си ја поставуваат самите себеси
една група млаДlI револуционери на чело со Авни Рус
теми и со голе,'.! ентузијазам почнуваат да работат на
создавањето на таканаречената Фе9ераЦllја "ТаlПковu

на" во која би се внеле. односно преку која би дејству
вале заеднички друштвата и различните клубови низ

Албанија за реализација на слободата и демократијата
на народот.

Целта на формитање на Фе9ераЦllјаlIiа "ТаlПКО
вина" на еден начин се содржела и во самата, нема да

кажеме концепција но и во зборот "заедничко дејству

вање". кој толку често можело да се сретне во печатот и
во пеРllОДИЧНПОТ печат во 20-тите години. "Заедничко

дејствување" гласел насловот !! на статијата Нацuонал-

албанскиот народ воопшто.:Z
I СI10Р~ДII со: i'Лuil1 (аl11ј. Pikiipamjcl po/ilikl! <! sllOCfiimn' lё Тllemistok!i
CiёПlZi?nјil nё \i!CI 1915-191 (;. Slllliil11c Hislorikc. -+ '1966. Тiгапё. сТр. 133
: Да се lIыаат I1Р~ДВIIД тука !I ссду~п~ 6РОШУР!I BibIioteka Zёl'i i
Slщiрёl·isё. кои ги издаде во Софија. од март до ју.1!1 1915 год .. Тсыис-
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ТОКПIl Грыењп. Kaд~ што 01l.1е !!Зраз~Нl! неговнте дсмократеки и ан
Гllф~уда.l!Ш Г.1.сДН!1 ТОЧКИ: потоа В~СН!ЩI!ТС Рорulli. .\ItJloj{ja лоmЬё((лu
п др

..

КОИШТО. псто така. пнснстнрап~ да c~ сконцентрпра BHHMaHI!~TO

врз внатрешната опасност кај Апбанцпте.
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наша 096ранаЗ од 25 февруари 1921 год .. напишана од

состанок на Конгресот за спојување на друштвата (да

страна

тум: 3.У,1921). кој се IIЗдал во треТIIОТ број на списани

на

Халим

Џело,

тесен

соработник

на

Авни

Рустеми, каде што се велело следното: ,.Нашата нација

ето ТmПЈ,'овuна (во

се засилува и се унапредува, а нејзе й треба нашето

да

заедничко дејствување (наше подвлекување) ... Да ги ос

Сали Нпвца II Черч!I3 Топулп, како

тавиме настрана себичните амбиции, граfански или про

иницијатпвата на Федерацијата Вmпра да се донесат и да

IIM

1922

ГОД,) на овој собир се зазел став

се подигне заеднички споменик на Мусафа Кули,

II

да се реализира

винциски. Да ја направиме сите Албанија едно големо

се закопаат во татковината :vюштите на Васо Паш Шко

паналбанско општество". Истиот автор во една друга

драНII, на Наим Фрашрп. и на Сами и Абдул Фрашри. 7
Оваа интегративна социокултурна единица на Ал

статија од истото списание вели: "Ако состанокот во
Лушња го прероди

цијата ,.Татковина"

Албанецот. тогаш ова а

(Федера

- Г.Б. ) ке го храни" ..! Плод на ови е

банците. со својот орган

напори за зае9нltЧ1Ш 9ејсmвување бил и Конгресот за

задачи:

спојување на друштвата кој се одржал во Валона од

27

списанието .,Татковина", и со

.. да

ги

искорени

менталитетите

што

го

оште

25

тувале општествениот живот и обединувањето на Ал

делегати

банците" ... за сочувувањето на добрите обичаи што би

градови и од различни провинции на државата;

помогнале за националното засилување", да се грижи

април до
од

-

својата програ.:vш и статут ги и:vшла пред себе и следните

3

повеке од

мај

1921

110

год., на кој учествувале

45

интелектуалци од различни места; пет

претставнпци на печатот. на кој се претставило и

21

.. за

бедната состојба на албанскиот земјоделец", интере

спрајки се,

:Vlefy

другото ... за основањето на една земјод

друштво од државата.' Конгресот го отворил Авни Рус

елска банка. како и за вметнувањето во земјоделието на

теми, кој ги објаснил причините за формирањето на фе

модерните алатп". Федерацијата ТmПlшвuна, со членот

дерацијата ,.Татковина" II ја објаснил потребата за спо

од својот Статут се обврзувала дека ,.Ке се бори за по

јување на сите друштва во "едно единствено тело" со цел

ДlIгнувањето на една национална библиотека и на на

движењето за национално обединување да се потпре врз

ционален :\lузеј", дека

.. I<е

2

се грижи за образованието от

"образовен развиток, културен. ?\юрален, општествен,

ворајки нокни училишта. ставајки наставници-шетачи";

економски и на патриотското воспитание на албанскиот

дека

народ".6 Како што се гледа од Записникот на деветтиот

и театар": дека

.. Ке

се занпмава со книжевност, музика, гимнастика

.. Ке

се зала га за отворање високообра

зовна инстптуцпја" п др.Б
3

СПllсанието што во текот на 20-ТlIте години ИЗ.тегvвало во Валона

заедно со П[illlПlI од tирокастро. ША:у.ltБLlllll од Епбасан

l!

др.: овие

сгшсанија добива.те најголема Ilддршка со основањето на Фе()еРllЦU
јmпа

.. ТmПКОfНIIШ",

.ј СпореДII со: Nel1il SI1.:11lI. ГОПlliiil i Гl!'/I'mli;s ",·1/(1111'11" c/ile /Hogmmi i "ај.
п(;: ('iislltje lii !ё\'::јl!о ,Iemoknllikf! ,Ље "С\'О!lIсјоmт! slщiРlш'е nё \'ilel /91//91.;. Akatkmia с SI1kcI1C<I\C [(; !\PSSH. Тјгап~, 1977. сТр. 61,
; Спореди со: ~chil S11ChlI. IbјЈ .. стр, 61-62"
6 Статут на федераЦllјата "Татковина". Вапона. 1921. стр, 7. член 1: S.
Ас\lшшi, A.,·ollikii f! !ii\'i:::jes PlllliilO!'e sillClikale nii Slщiрё"i. Тјгап(;. 1959. str"
-13: L. Gurakuqi. Ј'еР"(1 li? ::gjec/lllm7, Тјгапё: 1961. Nchil Shchll. ЦIIТ. дело.
сТр. 62.
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Целата оваа програма на ФС9ерацијаmа

ТmПко

вина не можела поинаку да се реализира само за

сец!! од своето дејствување (на

22

јуни

1922

14

ме

год. Владата

на Џафер Упи со Ахмет 30ГУ. како министер за вна
трешн!! работи. го забрани оваа друштво. сметајки ја
неговата активност како ЧНОГУ опасна). мегутоа придо-

\:ејl SI](~!1ll, цит 1(<:.10, стр. 62.
, Статут на Фсдсрацијата "ТаТКOIшна". сгшсаНJlе "ТаТКОВlIна". бр. 3.
5.6. 1922: Њ:јl Shehu, ЦIIТ, дело. стр. 61
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............----

несот што го дало во праве Ц на елиминирањето на тен

кој .. ,чаЛЦIIНСТВОТО ке се убеди кон решението на мноз

денциите

IIнството".IО

за

партикуларшацИ]а

и

во

правец

на

оживу

Интегратпвното II со цио културно дејство на оваа

вањето на демократското ДВlIжење и на подигнувањето

на општествено-националната свест е непобитен. Иако

друштво.

од

за

страна на власта на феудалците-чифлигари на чело со

белешки за некои барања и формулации на програмата

когаш тоталитарните решенија што се сугерирале. и др.,

Ах:мет Зогу, се одвивало во отежнати околности и се
повеке успевало да ја употреби и да ја организира .. од
долу" Јунската демократска револуција: "Станете, мажи,
на нозе! Како ке напредуваме без формирање на едно

за времето п околностите во кои ова друштво дејству

друштво, на еден морален правец. на едно силно јавно

наши

на ова

позицш!

можат

.. паналбанско"

да

се

направат

неколку

друштво. на пример, за незема

њето предвид на жената во нејзината дејност или поне

9

иако

било

проследено

-

и

контролирано

од

вало. поради многу критичниот став кон државниот апа

мнение преку организациите"

рат и поради цела една низа активности и иницијативи

што ги преземала. Фе9ерацuјаlТiа "TalТiKoвUHa" одиграла

Авни Рустеми почнувајки од октомври 1923 год.l! Гле
дајки ја опасноста од Друштвото "О6е911нување" влас

една

тодршците барале "преттекст" за оправдување на оспо

многу

важна

улога

за

социокултурното

интегри

апелирал до народот

рање на Албанците врз демократски и револуционерни

рувањето на ова друштво пред сво ето ПОШИРОКО пот

основи, по завршувањето на Првата светска војна.

крепувачко јавно ыенине; така што. по ранувањето на

По растурањето на Фе9ераЦllјmuа "ТmПковuна",

Зогу, "Обединување" бпло обвпнето како ,.КОМПЛОТПС

групата млади револуционери. раководена и овој пат од

тичко друштво" П бил приведен претседателот на тиран

страна на Авни Рустеми. не престанала со сво ето деј

скиот

огранок

на

ова

друштво.

Малку

подоцна

бил

револуционерната

убиен и претседателот на "Обединување". Авни Рустеми
(на 20 април 1924 год).I:' Убиството на Авни Рустеми

демократија. Плод на овие напори било основањето на

причинило едно големо разочарување кај народот и една

ствување

за

циокултурна

создавање
едпница

на

врз

уште

една

основа

на

интегративна

со

друштвото Обе9uнување, кое ги обединило во своите

многу наелектризирана револуционерна ситуација, која

рамки

што видно го изменила односот на сили те во полза на

.. сите демократски патриоти. работници, селани,
младина,. и .. напредната интелигенција"; како и "не пре
познавајки класи." (?) се борело за .. втемелување на чув

демократскпте сили. Една ваква ситуација го принудила

ството на национална единица", "за заштита на чове
ковите права" ... против насилството кон жената":

заштита на националното образование"

и сл.

.. за

Сето ова

требало да се реализира врз основа на принципот според

I(J r -!1
0~l!1iI1U\'l!I Ila . ji\'lIIl11НО{ЙО" ()L()lIIIУIШЊL". Тирана. 1924. сТр. 3-8.
Нуsсп КоdhГil. fOI'llIlIl1/ i s!10Cliil'bli "Bas!lkimi сl!/(, l'i?/л/mIШ'/о е ;ој /'(!\'olll-

СIОIlОП!, пl': ("ёsIЧјf! lё !ii\i:jcs (/l!lI1oknl1ik<! (/11I! /'с\'о!цсiОI1Ш'С slЩlјЈ1Ш'1! пё
'1

Конггссотза спојувањето на друштва та За3ема став жеН!lте да не

УЧеСТUУВ<Н11

11<1 состаноцп

II да

нсмаат

.. Татковпна·· бр. 3. 1922. 'ЈаШIСНИК
1921: Nil SllC!1l1. ЦlП.цсло. сТр. 63.
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право на

глас

оц состаНОКОl бр,

4,

(Сrшсание

цатум: 29.I\Г

\'l1еl ! 92! -192-1, :\kadCI11ia е SllkеПСil\'е е RPSSH. IпstitLJti i Нistoris~. Тiгuпl'.

1977.

стр.

67-68.
.. Б аlI!КII~Ш". 'Т ирана. 13 октоыври 1972:
ДеЛО. стр, 69,
Ј: Нуsеп Kodhra. ЦIlТ. цело. сТр. 69-70.
11

С писанис

Н)s-:п

Kod!Hil,

ЦИТ.
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I! Ахмет Зогу да ја напушти позицијата преыиер, која по

него ја зазел Шефкет Беј Врлаци.

13

. Друштвото .. Обединување", по убиството на својот

претседател и основач. постепено почнувало да развива

едно силно интегративно
врз

I!

со

повик

за

сите трошоци и материјални штети што ги претрпеле
народот и државата.

социокултурно дејствување

демократско-револуционеРНI!

пред народот

2. Примерно казнување на сите причинители на
братоубиство и вракање на нивната несигурност, на

основи:

вооружени

и~легувало

востаНИЈа

3. Чистење на државата од шпионите, од безрбет
ниците и од неспособните службеници, кои се алатп

против

на сите тие што сакаат да го основаат своето владе

владеењето на чифлигарските бејлери: го формирало

ење врз уривањето на Албанија и врз основа на по

баталјонот 06е9инување, кој се борел заедно со другите

тиснувањето на народот. Младината бара сит е тие

револуционерни сили во вооружените активности; 14 по

што го предизвикале братоубиството, како и тие што

триумфот на Јунската демократска револуција

прогла

со своите дела и интриги придонесле за создавање на

сило дека "делото на востанието не е завршено";l) тоа е

бедата, не им биде дозволено да згазат на албанската
земја; така предавството не би останало без соод

единственото друштво што преку својата програма

го

барало решението на основните задачи на Револуцијата,

ветна казна.

4. Општо разоружување.

кои ги прогласило во неколку точки. а за тоа добивало

широка поддршка и солидаризација;16 накусо: Друш
твото

.. Обединување"

станало инспирирачко. раково

дечко мегу најглавните за ентузијазмот и демократската
и револуционерна активност во времето во кое дејству

5. Гарантирање на економската независност на
зе!\lјоделскиот народ преку пошироки земјоделскп ре·
форми. кон само ке ја спасат нацијата од вековното

вало. За да има!\!е појасен увид во тоа што барало Друш

ропство на феудалното владеење. Друштвото "Обе
динување" е длабоко убедено дека терорите што ги

твото ,.О6е9инување" од победата во Јунската револу

претрпе народот и крвта што беспоштедно беше таму

ција. тука во целост ке

ги дадеме точките што тоа

пролеана нема да одат залудно, и дека првото воста

Втемелување вистинска демократија, чие зачу

ние ке ја означи првата фаза на националната препо
l7
родба.

друштво ги прогласило:

1.

вување не треба да им се дове ри на феудалците и на

луГе. докажани како патриоти и познати по своите

Овие прогласени точки на Друштвото ,. О6е 9 и нување" ја претставуваат првата реакција, веднаш по
победата во Јунската револуција И, како што се гледа, со
оваа реакција й се става до знаење на Б.ТIадата на Ноли

демократски принцппи.

дека

псевдодеыократите. Друштвото на Авни Рустеми ке

поддржи само една влада. која ке се состои од чесни

.. терорите

што ги претрпел народот и крвта што

тој ја пролеал без штедење залудно нема да одат". и дека
државата треба да се исчисти од оние "што сакаат да го
': Спореди со: Мuiп ~~all1j. [ёсја PCll/'iOliku с /'с\'оlllсiоnше slщljJtше lIё
\'it<!1 19:: 1-19::./. во цнтираното издание на Академијата на наУК!lТС 11
уметностите на РПСХ. стр. 18,
1·' СпореД!I со: Нуsсп КOlil1га. ЦИТ. де.l0. СТр. 70.
15 Slшlimе Ы\'lшikс, '+/1973. стр. 115- 116,
16 Нуsеп Kodhra, ЦИТ, дело. стр, 42 .

98

основа ат сво ето владеење врз урпвањето на Албанија и

17 ЛQSН i I{PSH. Е:ОI1(П i SIZОС7ё;"iSё "Bas!zkimi". доспе. бр. 16. Во ОРШlIнал
се објавува во: StlJdirne Historikc. ПГ" 411973. рубрика Dоkшnеlllа dlze mа
Ш·ijаlе. СТр. 115-116. од каде што 11 Ц1lтираме.

99

до потпснувањето на народот": меГутоа. како што подо·

младина не знаече зошто останала на почетокот на па

цна ке се види. Владата на Ноли ке ги признае

теката".20 Актпвноста на Друштвото

-

, 1 8

ларативно сугестпите и барањата на Друштвото
lIување".

Поради

многу

ПРПЧИНII

пстите

дек"О6 е 9 и -

нема

да

се

спроведат практпчно.

.. 06e91lНyвaњe".

врз демократско-револуци

еден

значаен

придонес

за

.. О6е911нување" да

подигнување

на

револу

ционерната свест за ,.заштита на човечките права".
ко

Интегративната и социокултурната активност на
Друштвото

ла

11

за

,.вкоренување на

ка

чувството на национална еди·

нпца", како што било ветено во својата програма и
статут. се до правењето реставрација на власта на чиф

онерни основи. почнувајки од првите денови на Јунската

лигарските бејлери на чело со Ахмет Зогу, кој. откако ја

револуција, односно од нејзината победа, се проширила:

грабна власта, со посебен указја забранил дејноста на

се основале нејзини ограноци речи си во сите месности

06е9LIНување. чии членови биле принудени да заминат

на Албанија, а исто така и во некои центри надвор од

во емиграција или да бидат остранети од работните ме·

земјата. како во Бари. Рим, Париз и во други светски

ста, под посторна контрола п притисок на ПОЛИЦИЈата.-

•

•

.., 1

центри каде што имало албанска популаЦИЈа или албан

Освен Фе9ерацuјаlТiа "TmТtк:oвиHa" и Друштвото

ски студенти: се организирале митинзи и други масивни

.. О6е9инување". во првите години по завршувањето на

манифестаЦИII во различни градови на зеМЈата на начин

Првата светска војна. биле активни и други единици и

да се задржи И да се оживува "оддолу" револуционер
НlЮТ здив како еден постојан притисок врз Владата на

интегративни социо-културни форми врз основа на бор

Ноли за реализација на ветувањата даде ни спрема наро

дот

дот. Преку својот орган, списа ни ето 06е911нување. не

плоатација. Од овие единпци, без сомнение. .,најкон

колку пати се бунело против индиферентноста на Вла

дата 'на Ноли: "народот не верува дека со бавни меркп
~юже да се смени режимот на феудалците во Алба
нија,'.19 или: "Владата во која и:vraвме голема доверба де·
ка' ке ги реализира идеалните и социјалните принципи
што ги кренаа на нозе целиот народ и целата албанската

бата за демократија и за заштита на интересите на наро
од

разни

форми

на

притисок

и

од

негова

екс

кретното" беше Kocoвcк:uolТi колtulТiеlТi. кој во текот на
целото време бил најсилната страна на Јунската Демок

ратска Револуција. и кој практично ја започна и ја пос

тави нејзината победа,22 Овој комитет. на чело со Бајрам

IS

20 Ибид .. сТр. 74.
:1 Ибид .. стр, 75
:: .. На 25 мај (1924 - г.Б) силите раководен!! од Бајрам Цури !!рв!! се

нување". во Тирана на

!!()СПШIСlе

Со !lН!щијатива на општата Комисија на Друштвото "Обеди
16 јун!! 1924 ГОД. се одржа еден состанок со
~;.lаДIIТС на Скадар. Ba.10Ha 11 од Корча. на кој Оlыа шгласана дск

за

напад:

ја

ослоБОДИ:1е

3амокот на Дода. востаннчките

Cll.ll!

Крума",(и)

по

п06едата

на

ыарШllралс кан Де бар и Мат,

ларацијата што ја цитиравме. која исТlIOТ ден била IIспратена до сите
градонача;IНlЩII. Во оргаНliзираНl!те свечс:ни ыанифестаЦИII, ОДНОСНО

По

во говорите по гај повод одржаНII "во текот на вечс:рата" Фа~ Ноли.
ЛУIIГ ГураКУI(1I II др. вс:т\!ле дека "ке дејствуваат според жеЛ\Јата на

правец на Тирана

Ы.lаДИШlта 11 дека ке Г\I земат преДВIIД точките на пропасувањето од

гапё . стр

16 јуни".

на Бајрам Цур!! поuторно IIЗВрШП.1С напад врз Крума. но првото

Gад:tа

70.

Basl1kimi Тiгаl1ё. S. Vll . ll)~-t: llys~11 ~odtJra. ЦИТ, дело. сТр .

Ј') СгшсаНlIе ОU!::(jlIllУI1ШЫ;' .Тирана. 5 август 1924: Hys~11 ~odI1ra. ЦIIТ,

дело. сТр.

ЈОО

73

HeKo,lKY

цена го започнале дејствувањето СИ,lIпе на

Скрапар I!

Прмет, Сите Ов!IС востан\!чк!! С!!.lН го загючнале марuшрањето во

(. .. ) и на 1О јун!! го ослоБОДII.lе Г.lLШНlЮТ град"
Ylli. RCTOIl!cioni i qel"sflOl'il 192./. Studimc: Ilistогikе. 3!l96-t.liН). Според Са~ш ФеРIIЗIl. на 24 мај 1924 .. востаНIIЧК!Iте силп

(~aIJГell1al1

нсјЗIIНО зазеыање на

6 ма(, (Sami Feгizi. КОl1/гibllli i/cJ/"ca\"(? рёl"ј)шimIСIП:
sii KOS01'iiS пё Re.·oluciol1iil Demokl"Cllik - BOI'gje::: lё 1/ilil 192./,
(iisfuje liilii.'i:jes demok/'(7like cllle ге1'о!uсiОl1ш'е s!щiр[ше 1117 \'i!cl 1921-

lё Р/'(!јеkIШ'ёS
l1ё'

10Ј

Цури, му даде душа на националното движење за сло

пите (најглавните ги спомнавме погоре), една непобитна

бода и независност на народот. Во Префектурата на

помош кон Јунската револуција дале печатот и пери

Косово, каде што бил поставен овој Комитет, односно

одичниот печат од тоа време, кој излегувал во земјата и

во центарот на оваа префектура (тогашна општина), во
Крума, дејствувале друштвата "Младина" и "Шклзени",
но и еден "Револуционерен совет" со Али Келменди, не
говио1' најактивен член, кои, сит е заедно ги создавале

"предусловите" за победа на Јунската демократска рево

луција. Да ги споменеме тука залагањата да се добие (да

во

различни

места

во светот.

Една

особено

значајна

работа за проширувањето на демократските и на рево
луционерните идеи направиле освен списанието TalТtKo

вина и весникот Обе91mување, кон ги спомнавме кога

зборувавме за нивните основачи, и весниците Национ
ална 09брана. Слоб09ен збор н ПолиiПuка од Валона:

протестните

Рейублuка од Скадар: МосlТtоiП на ШКУЈ.tбuн, Ка9е 09 uлtе
од Елбасан; АлбанецоiП 09 АЛt ер и ка, ГласоlТt на наро901U од Корча, СвеlТtлосlТt од Гирокастро: Сонце и Ими

манифестации за случајот на убиството на Авни Рус

zранiПоiП, кои излегувале во САД; Албанска йреР09ба и

се признае) потполно списокот на пратениците на оп 0зицијата, донесени во Скадар во консултација со Косов
скиот комитет, како и организирањето на

теми.

23

Фрлајки се прв во борба, Косовскиот комитет,

заедно со другите востанички сили. успеал конечно да ја

Ol~UHza, кон излегувале во Франција; Нова Албанија,
КОЈа излегувала во Романија и други весници и списанија

ослободи и Тирана од владините сили на чифлигарските

што излегувале во II надвор од Албанија во текот на

бејлери н да ги создаде сите околности за основањето на

дваесеттите години. Преку овие весници и списаНl~ја

таканаречената Демократска влада на Ноли.

различни групи

Една друга социокултурна интегратнвна единица

и партии со револуционерни и демок

ратски ориентации ги изразувале своите гледни точкп,

со демократска ориентација била и нацuонаЛ9ел!ОкраiП

или

поточно

кажано:

се

изразувале

гневот

и

незадо

скаiПа група што дејствувала во провинцијата на Скра

волството кон постоечката состојба во Албанија: гру

пари. Активноста на оваа група се концентрирала во

пата HulТty на ПашаiПа нщuу на БејоlП, преку 15-те

правилната ориентација на гневот и во незадоволството

точки прогласени во Л10сlТtоlТt на ШкулtбllН, работела, да

од мерките против чифлигарските бејлери, како и во

кажеме,

будењето на нивната национална свест. Во рамките на

мнението на пашата

аКТlIвностите на

оваа

група и

на

другите демократско

револуционерни сили селаните на Скрапари пре мину
вале во вооружено востание против владините сили, по

држувајки ја на тој начин Јунската револуција до нејзи
С

ната победа. •
Освен друштвата, комптетите, клубовите и гру-

за "да се претстави мнението на народот, а не

или на бегот" и се залагала за

.,пс~~знување на владеењето основано врз личната вла

да".-' затоа што, како што пишуваше СвеlПлосlП од tи
рокастро (на 12 јуни 1924 год.): .,Албанската држава ја

имала таа .,среКа·' да биде владеена во својот најгол~м
дел ОД страна на пачаврите. од страна на темнпте пуге

што немале ниту малку национална свест", за - да
сугерира потоа дека "не треба од очите да ги загубиме

с Shkcnca\'c е RPSSH Instituti i Нistorisi.:. Tirani.:. 1977.
48.
:Ј Спореди со: Sami F"crizi. цит. дело. стр. 106-11 О.
с" Споре дп со: SШl1i Ferizi. цит. дело. стр. 106- 110.

2-1. i\kadcmia
бе,lешка бр"

102

с' Спорс:д!! со: Sul ОсЈеј. Aspekte nga lujia е SIII.1Pil dell1ok,.atik kUl1сlёl' /'eak~'i()nil r;(Лigal' nё vitel 1921-192-1. во споменатото издание на Акадеыи
Јата на науките 11 умеТНОСТIПе на РПССХ, стр.

112.

103

целите на движењето·'. затоа што

,.

не се бориме против

одреде на на Конгресот на Лушња со lI3гласувањето на

Фан Ноли или Ахмет Зогу"; мегутоа ,.во оваа движење

Основшпе на Канунијаmа

се борат демократијата со феудализмот,

совеlП.

(. .. )

светлоста

со те:VIНината".26

(законuкоlТi)

на

Вuсоююm

Овој совет. составен од четири члена, бил едно

колегијално претседателство на албанската држава, на

Чптајки го постојаниот и периодичниот печат од

која й се припишувала владеења, понекогаш од монар

тоа вреые. со написи што произлегувале ,.од народот", а

хистички вид. а понекогаш од републички вид; мегутоа,

биле

против албанската држава ,.со политички дала

поточно е да се каже влацеење .,од албански вид". Во

верџии·'. со .,те:\ши луге", со луге ,.без најмала доза на

времето кога се барало решение на заклучната форма

национална

дали

на режимот на албанската држава, најмногу се инсисти

државата е ентитет за себе и со себе или е детерми

рало на зачувувањето на Високиот совет. кој во На

нација

,.надво

ционалното собрание бил познат како монархиска фор

решна форма" на нејзината "здивка"? Кој е "народот"
земајки го предвид фактот дека секој зборува во негово

ма на владеење, додека од демократските групи се при

Според овој печат, албанската држава е еден меха

поголемиот дел од изборните групи во своите програми

I1\Ie?

НII:зам

на

на

свест",

една

не може

историска

насилство

во

а

да

не

реалност.

рацете

на

се

праша:

односно

една

одредена

група

знавал како републиканска форма на режимот. па затоа

за У ставното собрание од

год. "се прогласиле за

1923

("далаверџии и неранимајковци"), кој се употребува :за

зачувувањето на Високиот Совет со пошироки права и

потиснување на другпте (,.народот") со цел да се реал

надлежности за владеење, мегутоа истовремено давајки

и:зират на неограничен начин интересите на оваа група,

гаранции за немешање

што би значело дека е народот спротивна реалност во

тој совет".27 Инсистирањето да се зачува ИНСТIIтуцијата

споредба со реалноста на државата и р3'3личен од држа

на Високиот совет, составен од четири члена, кон би го

вата. односно нејзина негација. Од друга страна, и "гру

претставувале

пата" што го иыала во сво и раце механизмот на насил

како можност за "спасување од дпктатурата" или како

ството .. ,албанската држава". била ,.народна" и "напред

неможност за "вкоренување на личните супремации",

на" и така зборувала ,.во името на народот". "Народот"

како што пишувал BeCHиKOlТl

оттука.

се создава како сила за уривање и како сила за

уривање на ca.liиolТi се6еси. значи народот не бил прав
ШIНО разбран: туку бил

во прерогативите на

претседателот

на

државата,

членот

се

на

гледало

од Скадар од декември

1923 год.28 Проблемот на фОР:VIaта на режимот и на
дискусијата за него во текот на годпните 1922-1924 се

чуСlТiвуван како група. како

потпирал на две главни ориентации: од една страна биле

КЛIIка. како слој. како емпириска ПНДIlвидуа; како иден

тне што го претполагале републиканското праКТIIКУ

тификација со својата сила и со опасноста од неа.

вање на владеењето од страна

Оставајки ги прашањата на форыулирани овој на
чин. ке продолжиме да зборуваые за државната едпница

на еден совет од четири

члена избраНII од народот. каце што секој од ннв по ред
би го зазе\13JI

:VIecToTo

на претседател на државата спо-

на СОЦ!lОКУЛТУРНО интегрирање на Албанците. која била

СПОРСДI! со: Sa1i Hidri. А.ёslIilli 1 !.(lI"Iё (lI7е јСJI'III(I (' I'egjimil 'ё 5111elil
1922-192-1, во споыенатото издаН!!е на Академнјата на
наУК!lте на РПССХ. стр. 78.
28 СпореДI! со: Sali Hidгi. Ибид .. стр, 78. бпешка 4.
27

Gјiгоkаstёг. 12 qегs!юг 1924: SotiI' Papll1i. Са::е/а "DI'ia" е
GјiОГ/ШSl/'ёs (lI1е Rc\'o[lIcioi1i i (/el'511OI'il. во спомснатото дело на Ака

:" Gaz.:ta

!)I'ila ,

демијата на наУКl!те I! уметнстпте на РПССХ. стр,

104

138-139,

sIЩIРIа/" nё \'lIеl

105

ред системот на ротација, а од другата страна биле тие

Оваа состојба на села ните (коп сочинувале "околу

што го претполагале монархиското владеење, така како

90% од целото н~селеНlIе,,)35 не можела да не се постави

што "уставната монархија, така и колегијалната репуб

пред албаНСКIIОТ парла!\'!ент п не можела да не им даде

лика како почетна точка требале да го имаат Високиот

можност на "парламентарците" да ја употребат својата

совет",29

реторика во врска со оваа состојба, од којашто "можел

Дали оваа дискусија треба да биде разбрана како

да пукне инаетот на народот", како што пишувал печа

обид за решавање на централниот проблем на државата,

тот од тоа време. З6 Овие "парламентарци". декларативно

сложувањето за

поделени во две групи: наРО9ни и йрогресивнu, есенци

тоа што би било по ефикасно; постигнувањето компро

значи со тоа и на албанската држава

јално биле претерано збунети за да се концентрираат на

мис помеfу овие два погледа, потоа сложувањето со

KOHKpelТlHolТlo решавање на толкуте проблеми со кои

V.HOlТl "како можност на еден живот што би имал смисла

што се соочувала албанската држава и општество Ал·

да се гледа како одење со бели рака вици во една ма

дел од случаите, на една реторичка компактибилност во

-

;а сите", како што би рекол Ерик Вајл;ЗО или ова треба

банскиот парламент бил една трибина, во поголемиот

ларична средина? Оваа ЈrtGлаРllчна сре911на не ни дојде

стилот: како се clТlopи lТloa

како случајна поетпчна инспирација, туку ја донесоа по

то на кое би се наоfале начини и би се преземале апли

датоците што ги имаме пред себе: само во болницата во

кативни мерки за албанската реалност од тоа време. Се

Валона, во текот на

1922 год., побарале да се лекуваат
,,2803 маларични лица и 564 лица со сифилис",31 70 000

изговарале големи зборови ,.во името на народот" и "за

селски семејства немале воопшто земјиште: ови е (пого

и

лемиот дел од нароДот) "работеле како земјоделци на

пријацијата на земјиштето": или како што велел Ноли

земјиштата на бегот или на чифлиците на државата",

"за општата ревизија на почвата", значи и за негова па

зашто биле обврзани ,.да му даваат на сопственикот

рола. ,.Ралото напред":37 мегутоа, и покрај ови е зборови,

1/2

u

како се случu, отколку мес

неговите интереси". за исчезнувањето на титулите "бег"

.. екселенција":

за ,.аграрната реформа" и за "експро

од про

бројот на маларичните и на болните од сифилис се зго

изводството која задолжително й се давала на државата

лемувал; поголемиот дел од народот се повеке страдал

како такса,,:32 немало кука што има

за леб.

или

1/3

од производот откако ке се спмнела

1110

30 кг. леб во планин

ските предели на Гаковица".З3 во текот на годините 19221924 "селаните биле без леб и полни со долговп".3.Ј

Во еден ваков контекст на околности, да не ка
жеме само економски и политички туку општо земено

-

општествени и културни. не било тешко да се прогласи

за наРО9 групата чијшто интерес бил претставуван и

:9 Ибид .. стр. 80.
)fI

[гik Valj. РО/iri('lшji!о::ulijа Nolit. Bt:ograd. 1982. сТр. 239.

31

И6ид. стр. 239.

': ВlIГtшп C;iгakll. (ё.\/lIј(f ag/'{m? l1ё Ршlаlll!!l1I. nё \·il!!1 1921-1923. во ЦI!ТII
раното изданис: Hil Акадс:мијата на наукит<.: на РПССХ. стр. 25.
3.1 ВС:СНIIКОТ Populli. 31 март 1923.

,1.ј 1/ISIОГЈа

i?

S/щipёl'isё ( 1921-1939). MaK<.:T-lIЗданис (lIЗданиt: на Инс1'И-

1')'1'01' за историја). Тирана.

106.

]06

1973.

сТр.

56: Sami Ft:rizi.

ЦИТ. ДеЛО. стр.

бранет од страна на албанската влада. Овој

.. народ"

не

бил производство на групата. туку НЩЈО() како органски

BlIГha!1 С;iгаkll. шп дело. стр. 25.
'с Весннкот Hepublika. Скацар. 21 ыарт 1924.
,; La soclele cles \'Шiol1s!!r I .. lIbanie а lajin с/е 1922. стр_ 17: ВlIГIШI1 C;iraku.

3'

ЦИТ. ДеЛО. стр.

30.

]07

и

организиран

дел

на

целоста

што

е

составен дел

на

јата'·.

ги

натерал

државата. како дел што ја има можноста да ги форму

ll(Ж:ОНА:реlТiен

лира своите желби и мислења, значи да зборува и да

коешто

мисли рационално II вНLЏlmТiелно (Вајл)

-

ваков народ

често

одичниот

парламентарците

да

заземат

еден

чекор во с"шсла на аграрното прашање,
се

поле"Ш'3ирало

печат од тоа време.

во

редовНIЮТ

Во

мај

и

пери

год,

1923

бил

немало во албанската држава. Немало значи, држава

поставе н за дискусија Законот за зе:Vlјоделскиот договор

како органпзација на социокултурната заедница на Ал

II по ,,!Ногу варијанти I! ДИСКУСИ!l. спротивставувања и

банците. која би била од интерес за оваа заедница во
нејзиниот }/{'1I6 lТiOlТiалшТiеlТi (Вајл) ... Народот" прогласен

'3акани било одлучено:

од страна на групата и државата како нивни орган. ,.се

занимавал" со народот само тогаш кога се земал предвид

.. Владата

се овластува

спор ед

еден посебен правплник да им даде гратис половина хек

тар земја од државното богатство, за една кука и една

градина. на секое емигрантско семејство. на секое зем

неговиот иHaelТi што можел 9а Йукне. само кога излегу

јоделско и пролетерско семејство од приватните чиф

вала на видело неговата уривачка моК. таа сила што

шщп Јј на секое пролетерско семејство што сака да се

била во состојба да се уништи и себеси. и групата про
гласена за народ. и 9ржавmТiа - opzaH-Ha-zpyйmТia: ,.на 12

Ноли. кој иако имал спротивставени погледи со Владата

занимава со земјодел:ие",39 Ова било предлог на Фан

март 1923 илјадиници селани II грагани c~ собрале на
еден протестен митинг за леб": .. на 19 март 1923 год.,

и со Високиот совет. на крајот бил изгласан како закон.

речиси~ООО селани дојденп од општините Валона. Кур
велеш. Тепелена. Малакастра и Химара. по еден про

шувал:

за којшто весникот ПурlТiска од
"ова решение

служело на

август

1

татковина ги чека со една длабока љубов

шпекулантите и го поделила ЖIIТОТО без пари": во јану

-

печ~тницата во Гирокастро: со ннв дошле и работниците
КРОЈа~·IИ и чевлари: во истата година имале прогласено

штраЈК работниците од фабриката за тутунот Тара60111
во Скадар: пред два месеци работата ја имале прекинато
работниците на изградувањето на патот Драч-Милот: во
октомври 1923 год. се случил најголемпот штрајк на
работниците од рударството во Селеница: пред седуы

месеци се СЛУЧIIЛ штрајкот на работниците за пстра
жување на минераЛI!те во Пука.

ЗS

и така од сите стоани
"

иHaelТiOlТi на Hapo90lТi векс зайочнал 9а Йук:а.

Овој инает. иако во Албанскиот п-арламент од не

кои бил карактерюиран како
орпентиран

за

.. уривање

108

( ... )

И вториот

дека ја има смислата на чекор напред кон социјалното

уредување ИНСПllрирано од демократски и

цппи·,:Ю Овие

здрави при н

.. докази", меГутоа. не успееја да го сопрат

револуционерното движење. кое навестувало промени и

кое почнувало да се трансформира во една сила што
почнувала да го урива владиниот апарат: "Ние тука сме
во опасност. гласовите на нашите опоненти се на мегдан

йравејКll 6У9аЛll

09

йлаНUНСКlllТiе луiе ЙрОlТi1l6 6ла9аlТiа II

К7асlТiО9РllЩlllТiе" (наши подвлекувања) ... Шкавел е на

власт. а тоа денес за денес значи опасност" ..Јј

.. опасност"

Оваа

й,е го објасни ДВllжењето за де~юкратија и ке

го диференцира од еден празен парла:vrентаризам. за ова
подоцна да стане израз на длабоките аспирации на наро-

.. болшевпчка иновација".

на радоста

!I на цпвплизацп-

ЦИТ спор.::д: ВlIГhап (јгаКи.
4"

J~ СпореДII со: ХПС стр. 510-515.

год. Пи
првиот е

тоа дека I1Ы го дава на бегалците доказот дека нивната

тестен митинг во Валона. ги нападнала магацините на

ари 1921 год. бl!ле станати на штрајк работниците ~д

1923

два начина.

41

ЦИТ. дело. стр.

38.

Весникот: PZ!I'Ieka.

1 август. 1923.
Цит. спор.::д: Каt1l'~ПШП У11ј. ЦИТ. дело. стр. 7..

109

дот И .• прифатлива'" артикулација на неговото залагање:
востаничките

страни, за

20

народни

дена (од

дената Тирана

од

25

сили

пристигнувале

мај до

10 јуни 1924),

старата

влада со

од

сите

во ослобо

цел да

седне

на

столицата на претседателот на Високиот совет Фан С.

Ноли. кој на

17

јуни

1924

год. им испратил телеграма"

на вонредните делегати на Англија и Италија, на мини с
терот на Грција и на ополномоштениот претставник за
работа на Франција" со следната содржина: "Имам чест

ПI. "Море Фан Нолu, шо велuш?"

да им соопштам на вашите екселенции дека Високиот

совет има л чест да ја формира новата влада. која се сос

Демократското и револуционерно албанско дви

тои од следните лица: :t-.шнистер за надворешни работи г.

жење ,.за одбрана на човеков и права" и за "вкоренување

Сулејман Делвина,

Полковник

на националната единица", како што може да се види од

г. Гуракуки, за светски пра

постојниот И од периодичниот печат од тоа време, било

за

внатрешни

Реџеп Шала, за финансии

-

работи

шања - г. Казим Коцули". која ја заклучува со следното:

без намера да се стави на која било страна, јасно оренти

,.Ја користам оваа прилика да й се претстава м на Вашата

рана и како такво им одбегнувало на аспирациите и на

Екселенција со монте највисоки почести". и со потписот

директното народно залагање за коп ова било неприфат

на крајот: ,Дретседател на Советот (Ф. С. ноли)".-!2

ливо затоа што. во поголемиот дел, не било нивни плод.
Ова всушност, го вели и народната поезија во. врска со

3аземањето на позицијата на претседател на Владата од
преводите од класиката на светската книжевност (и од

настаните на Демократската јунска револуцир. Тоа е
една антитеза составена од две фигури (внукот Топтани

ова а позиција) зборуваат за еден државен претставник

и планинската мечка) што ја сугерира потребата од една

со /(улiПура, иако неговата влада со самиот свој неуспех

појасна диференцијација помеfу револуционерю:те сили

покажува неработливост. плиткост и нејаснотии за кос
мополитизмот: како и предизвикува закопување на иде

и другите сили што ја попречувале револуци]ата. Во
фигурата внукот Топтани е синтетизирана употребата на

алите, и општо народно незадоволство.

чифлигарските бегови, предавството. кон можат да има

страна на Ноли. неговото кореспондирање со светот,

ат нови модификации (внукот). Против предавството.

искористувањето и против другите форми на нивната
манифестација (на нивните внуци). треб~ да станеш пла

4: AQSH i RPSH. Fопdi i Мiпistгisё sё Рuпёvс t\! Jasl1tme. Dosja nr 1 превод
од

француски.

4/1973.

110

сгр.

копија,

Slшiimе

НiSIOl"ike,

Г)оkumеп!<::

dhc

НIIнска :-'lечка (невозможна сила. посто]на). Планинска
мечка за народот не може да биде Фан Ноли. кој. откако
ке излезел на скелето на морето (откако добро ке се
осигурела себесп). се секавал добро на револуцпјата и на
револуционерпте (БајРЮl Бегот).

mаtегiјаlе.

116-117,
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Нагласено е дека бројот на народните песни со

совет. туку само начин да му се каже на Фан Ноли дека

теми од настаните од Ј унската револуциј а е поголем и

сега веке го познаваш кој е. Ова е една голема промена.

умеТНИЧКII пореализиран

која ја објаснува написот на ДpиlТta од 22 јули 1924 год.:

за оние настани и личности со
револу

"Кога Ноли влезе во Тирана при завршокот на воста

ција: тне се: Бајра.н БегоlТt u Баllll<'u.ЩllllllТtе на Авнu КОU

нието, ни имаше речено дека војската го совладала др

u 9але ).рабросlТt на Албанија за 9а ја cйacalТt lТtalТtKoви

вото на феудализмот, а сега ке ги острани и корените.

чиишто имиња

е

поврзан

и

заклучокот

на

оваа

1

HalТta. мегутоа оваа сйасена lТtmТiKoвUHa на чело со Нолн

Мегутоа, времето што помина по формирањето на вла

набрзо ке ја замори народната !\!уза за да замолчи. Не

дат; и до денес не остави место за надеж. Се чини дека

велпме дека таа него го разбира. мегутоа таа чувствува

живоста и волјата на востанието полека овенуваат. Ha~

дека тие ветувања што й дале инспирација и живост по

родот со задоволство го поче ка формирањето на ОВОЈ

лека се трансформираат во активности на неработли

кабинет, затоа што му се допадна програмата, или ве·

вост. што постепено ја оддалечувало владата од народот.

руваше дека оваа екипа беше во состојба да го спро

Народот й пее на крајот на оваа влада, без сомнение за

ведува тоа што го сакал и на што претендирал народот.

критикување и за иронизирање на фиктивната револу

Мегутоа, бедниот земјоделец не може да биде задоволен

ционерност на неколку

револуционери" на рево

со половични мерки. 'на начин да не му донесуваат ни

луцијата. Народната муза. како нашата историја и пис

каква полза",.2 Токму оваа е тоа што го "натера" народ

меност, на

и йре

ниот по ет да каже дека некои од ,.главните револуцион

врlТtлuвllОlТt став на раководителите на Ј унската револу

ери" на револуцијата биле од тие што офка~т од револу

цир. така како што знае на убав н прост начин да се

цијата по нивната претходна сигурност од неЈЗината опас·

каже:

ност. Таквите биле во 9ушmТiа и lТtелоlТtо револуционери,

.. главни

прв план го поставува мажеството а

мегутоа биле од таквите луге што добро ме~кале пре
Море Фан Нолu. lТtи шо веЛUlll?

тходно што можат да придобијат од револуцИ]ата. Диф

TвoиlТte 6Р090вll 9а ги забраuш!

еренцијацијата помегу овие и другите што влегувале

Кога на lТtoa .IЮРСКО СI<:еле го сlТtавиле

огинот на револуцијата. ја објаснува народниот поет. До

Е9ен

дека со првите иронизира, вторите ги благословува:

09

најбе9НLllТiе за Бајра.н БегоlТi.

Еден Ноли. на кого биле потпрени сите идеали и
теории на народот за ослободување

и за национална

Бајра.н бегоlТt е 20СЙ09 UН човек,

во

3

Се УlшТiе вojHmТia не йpeclТtaHa во йлаНUНlllТiе.

независност. за еден подостоинствен човечки живот. сега

достигнал да му се обракаат со .норе Фан НОЛll, а по

Каква богата информација само со малку зборови,

малку пауза му се вели: lТtи шlТtо велшu. Ова веке не е

и тоа со најпрости зборови. каква мисија им става поетот

прашање

на овие зборови: Бајра.и 6егOlП, а потоа гОСЙ0911Н човек.

на

кое

се

очекува

одговор.

IIЛП

негов

мудар

---------~--~----

1

Спорсди со: Mirallda Dl1le, .1еllOIIО ~ ;џ!.јшјп·е {ё vile\'e 1921-192-1 nё kiingiil

{JoplI!lO/'e. во ц!!тираното l!Здание на Акадсыијата на РПССХ

128.
] ]2

.

стр,

123-

2 ВеСНIIКОТ оп/а.

t нрокастро. 22 ју.Ђ! 1924.

Ј Дословен превод од дијалеКl ен јаЗIlК во рима. од оригпнаЛНlIОТ текст
(н, за6.)..

] ]3

.......

карактеризиран со сите доблести што овој збор ги со

обединат училиштата во Албанија во секој поглед"~ (в)

држи во албанскиот јазик~ а освен тоа, господин тоа е

"да се воведе училишна обврска, значи родителите да

чин. пожелен нишан на времето. кој не им се давал на

имаат законска обврска за ова" (г)

онпе што биле йреку "ltореmо

за да им го остават мес

зовна помош на жената" и др.4 Тоа дека училиштето се

тото на борците во планините. а коп се Уlllmе не йресmа

трансформирало во една интегративна социокултурна

нувале со војнаmа, кои се уште не се давале и не се

единица врз основа на демократското и револуционерно

предавале. С'.неЛlllUе

09 оиалu 209llHll.

коп не се поврзуваат

"

да й се даде обра

движење го покажува и формирањето на Ойuиииоm со

јуз на насmавницumе на Албанија, на истиот Конгрес, кој

никогаш со кралоm.

И училиштето и општо земено, образовните инсти

со својата програма се залагал за остварување на една

туции, освен поделбите и нејасните ориентации, не оста

образовна дејност врз национални и демократски основи.

нале надвор од влијанието на демократското и револу

Владата на Ноли, која во својата програма про

ционерното движење од дваесеттите години. Помеtу учи

гласена на

лиштето и движењето се создал еден реципрочен однос,

грама се злагала за "организирање огранок на образо

КОЈ го правел училиштето една важна единица на социо

ванието врз модерни, национални и практични основи на

културното интегрирање на Албанците и кој го правел

начин од нашите училишта да излезат вредни граtани,

движењето поартикулирано и пошироко. Ентузијазамот

патриоти и добри работници" ,5 иако го дозволила одр

за училиштето. за негово распространување. ги надмину

жувањето на Образовниот конгрес на Општиот сојуз на

19

јуни

1924

год., со точката

19

од оваа про

вало и конфенционалните разлики, за кои што имало

наставниците на Албанија, не го подржала колку што

напори да се зачуваат и да се изразат токму преку учи

требало остварувањето на неговата програма, за што

лиштето. Барањето за национални училишта и за една

сведочат острите

поправедна образовна политика се повеке вршело голем

образование во постојниот и во периодичниот печат од

критики

против Министерството

за

притисок врз властодршците: постепено се афирмирала

тоа време. Една важна улога во овој правец одиграло,

ПОЗИЦИЈата на учителот. се одредувале некои критериуми

како што и порано истакнавме друштвото "Обе9UНУ

што се однесувале на неговото трансферирање~ се поста

вање", коешто преку своите ограноци што ги имало ак

вувале

тивирано речиси

други

критериуми

за

давање

стипендии

на

уче

ниците и на студентите за да се образоваат надвор од

во сите места на земјата, како и во не

кои светски центри каде што живеле и студирале Ал

земјата и во земјата~ се поддржувале вонучилишните

банци, имало видно влијание врз наставниците, студен

друштва културно-уметничките друштва на ученпцпте и

тите и учениците.

наставниците; со еден збор, се проширувала барем малку
~южноста за самоиницијатива и за самодејствување по
~lety наставниците и учениците. Плод на ова бил Обра
зовНlюm конгрес од август

1924

год .. кој се одржал на са

:МОИНIIцијативата од Учителите и од наставниците со де
мократски п револуцпонернп погледи. На овој Конгрес

било по бара но следното: (а) ,.да се постави образова

нието врз демократски национални основи"~ (б)

114

.. да

се

4 Спореди со: Xhe\ilt Repishti. Qe\'aia Demokl,atike е :\"o[il dlze po[ilika е saj
Q1'simore. пё: (tslztje lё [ii\'i=jes demokl·atike dlze ге\'о[lIСiОIlQl'е slzqiрlШ'е Ilё
\'ilet 1921-192-i. Akild~mia е SI1k~l1ca\e е RPSSH. Il1stituti i Historisi:. Тiгапё.
1977. стр,159.
< AQSH i RPSH Fondi i Мiпistгis~ sё Рuп~уе (ё Вгепdshmе, Dosja llГ 179,
Огigјiпа1. Stlldime НistOl'ike, '+/1973., Тiгапё. сТр. 118. од кадешто и ЦИТ!I
раме.
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Интегративната социокултурна активност на Ал
банцпте, врз основа на демократското и револуционерно
движење, не може во целост да се види само во рамките

на единиците и формите што веке ги истакнавме дотука.

Мина тото

на

Албанците,

ограничено

како

еден

спо

меник, како големина, без сомнение дека работело и со
нивната непријатна сегашност за поголеми идеи.

Осо

бено книжевноста на Преродбата, селектирана и ограни

чена, се ставала во функција на демократското и револу
ционерно движење на Албанците во дваесеттите години.
Потоа, писателите и уметниците од то време како Мједа,

Грамено, Луиf, Чајупи, Асдрени. Фишта. Ноли, Коница.
Р. Силики и др., иако со своите ставови некои биле за,
некои

-

йроmив, а некои вОЗ9ржанu, со своето публ и

цистичко и книжевно дело во добар дел извршуваат се
лектирање и акцептирање во функција на демократското
и

револуционерно

движење

за

"човечки

права"

и

за

"национална независност" на Албанците. Интегратив
ната социокултурна дејност на Албанците врз основа на
демократското и револуционерно движење на потполен
начин

може

да

се

види

како

последица

на

културните

контакти и на културното меГудејствување. како после
дица на овие контакти, по Првата светска војна на Бал

канот. Нивното дејствување може да се види и во дви
жењето за демократија и за национална сувереност на
Албанците, коешто поради дејствувањето на културната
заедница и на другите општествени и историски фактори

Дел i71pei7111

В. КУЛТУРНИТЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИИ

се трансформирало во едно многу специфично движење

НА АЛБАНЦИТЕ

за времето. чијшто резултат, колку и да е парцијален за

(Обид за нивна класификација.

критика

-

Јунската демократска револуција од

1924

год ..

со Владата на Ноли претставува еден факт што не може

да не биде забележан во историјата на демократските и
револуционерни движења не само на Ал6анците.

116

-

1. ХориЈОНШалношо

социокулшурnо

иншегрирање на албанцише
Иако постоеле, дури биле и манифестативни, во те
кот на движењето за слобода и за национална независ

ност, вертикалните диференцијации (врз регионална ос
нова) и хоризонталните диференцијации (врз конфеси
онална основа, класни, поделба на кастите и поделба на

погледите) се нагласуила во албанската култура и оп
штество, посебно по згаснувањето на Јунската демократ

ска револуција и по грабнувањето на власта од страна на
Ахмет Зогу. Еден национален за},faВ излезен од "долу" за
трансформација и за интегрирање на нацијата на поши
роко ниво доага од деспотизмот на монархот: нацијата се
грабнува од горе, ја зема државата за да ја направи една
форма без содржина, едно средство во своја служба.
Нацијата, како што би рекол Фанон, не постои веКе. Таа
или илегално постои, или се вратила назад во ИСТОрIIJата.

Нејзиниот замав не се гледа. Се гледа, но како? Се ра
гаат пак клановите и бајраците и се повеке се поттикну
ваат ривалствата. Народот е уморен. преморен, излажан.
навреден. Еве ги последиците на колонијалното владе
ење!
како

-

би рекол Фанон. Еве ја слабоста. речпси родена.

резултат

не

само

на

човековото

оштетување

од

страна на колонијалното владеење туку и на катастра

фалните реаКЦIIII на националната буржоазија, плитка,

уплашена. со длабоко космополитска ориентација!

-

би

119

-покажал со прст истиот Фанон. Националната буржо

основа на ед на реципрочна комплементарност, сега овој

азија. наместо "себеси да си постави една главна задача

процес почнал

да ја предаде мисијата за која била дестинирана, да се

ципот на реципрочност од основата на еднаквост (врз

.. од

горе спрема долу", носејки го при н

постави на образование на народот. а тоа значи да му го

чија основа главно биле создадени општествените и кул

стави на располагање целиот интелектуален и текнички

тур ните односи на Албанците), за тоа да го стават врз

капитал на народот што го присвоила во текот на својот

основа на експлоатацијата. на зависноста на потисну

престој на странските универзитети". за жало, ,.се од

вањето ,.од горе спрема долу". кој станува принцип

далечила од ова херојско патешествие, и позитивно пло

нова врз која се развивпле процесите на социокултурно

-

ос

дно и праведно ,.за да оди без никакво разочарување кон

интегрирање на народот. Оттука, индивидуата (и гру

страшниот антинационален пат на една класична буржо

пата) е зависна, значи н обврзана. да учествува, да ја

азија, на една буржоазна буржоазија, цинична и плитка".l

до каже својата .љубов" и

Цинична и будалеста, бидејки е на почетокот на поче

ција. во рацете на монархот и на неговата елита. Во рам

тоците, националната албанска (микро) буржоазија се

ките на еден ваков однос (однос на патронажа), јавното

идентификува со крајот од краиштата на другите буржо

мнение. партиципацијата на граfаните, иницијативите од

азии;

9ека9енiИен

долу за промена на состојбата остануваат бесмислени

асйекiИ; нејзе не ја интересира есенцијалната трансфор

синтагми. Мегутоа, постон еден парадокс: над триста

мација на народот, мегутоа со оваа трансформација ми

списанија и весници излегувале во текот на овој период

таа

го

зема

предвид

само

нивниот

.. верност"

кон државата-на

сли дека го зачувува достоинството на земјата и дека ја

за еден народ што имал околу

потврдува својата сигурност; таа, значи. со паролата за

толку импозантна бројка може да излаже и да се каже

нацuонално 06е9ин·ување уште повеке ги продлабочила

дека јавното мнение било развиено со многу културни

конфесионалните поделби, регионалните поделби. клас

движења н ориентации, со широки социокултурни инте

ните поделби, поделба на кастите и сл. за да ја подели

гративни процеси,

нацијата на четриесет мислења, коишто, за неколку го

блиску, тогаш излегува дека импозантната бројка на

дини, постигнале да го одржат живо движењето на наци

овие списанија и весници е токму израз на недостигот од

јата за интеграција на нацијата и за нејзина трансформа

културни и општествени движења и ориентации. кои тој

ција врз едно пошироко и повисоко ниво на развиток;

систем есенцијално би го ризикувале или би претставу

сега биле веке поделени и неспособни за реализација на

вале притисак за

.'vlefYToa

90%

неписмени.

Оваа

ако прашањето се гледа од

негова промена.

своите аспирации: поделени биле за да преминат во иле

Барањата што се поставуваат во редовниот и во

гланост. и во состојба биле да го признаат и својот неус

периодичниот албански печат во периодот помеfу двете

пех. Една ваква сосотјба создадена по грабнувањето на

светски војни за национално 06е9инување. ако општо се

власта од страна на Ахмет ЗОГУ. проце сот на социокул"

гледаат, оставаат впечаток на барања за едно социокул

турното пнтегрирање на Албанцпте го свртува за сто и

турно интегрпрање врз основа на погледите, на способ

осумдесет степени: додека порано овој процес се раз

ностите. на идејНIIте ориентации и општо

вивал од ,.долу спре~Ia горе". на народното рамниште врз

твено-културните ориентации. со

-

еден збор

на општес

-

за

едно

хоризонтално социокултурно интегрирање. како што по
l

Franc Fanoni. Тё mallkllaril е Ьоlёs. Rijindja - Ргishtiпё. 1984. стр. 137,
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точно би се нарекувало. Дека не биле така како што из-
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гледале ке покажем е зборувајки за хоризонталните оп

штествено-културни

диференцијации

(конфесионални,

класни, на кастите, идејни ... ) така како што тие се орк
естрирале врз темата национално обе9uнување во редов

ниот и периодичниот печат од тоа време. Тука треба да
истакнеме дека е невозможно да се повлечат јасни линии
помеtу

културните

вертикални диференцијации

затоа

што секогаш во неколку точки тие се комбинирале и се

испреплетувале помеtу себе: врз партикуларизирачките
ко,нфесионални

фактори,

класни,

на

кастите

и

др.

П. Конфесuоналнuше дuференцuјацuu

деЈствувале регионалните фактори и обратно. Последи
цата на едно дејствување на хоризонталните и на верти

кал.ните фактори треба да се види во нашиот случај во
идеЈата

за

создавање

на

кантон ал на

Албанија.

Една

таква идеја била произлезена уште од Исмаил Кемали,
но истата веднаш се затишила, затоа што било увидено
дека повеке може да ги заостри провинциските и конфе

сионалните поделби помеtу Албанците. Оваа идеја про

излегува и се елаборира поконкретно од Фишта: 2 се бара
поделба на каlТlОЛllЧКllОlТl Север
lТlap и

09

йравославнuоlТl Југ

-

09

Трите конфесии (религии) на Албанците, така како
што се гледа од изјавите на нивните мисионери во пос
тојаниот и во периодичниот печат од тоа време, не прет

ставуваат пречка за развитокот на нацијата, туку во

спротивност тие се една основа за нејзината конституција
и трансформација. И покрај ова, нивните барања за едно
албанско оЙщlТlеСlТlво со едно СОЛU9НО e9иHclТl80 се раз
лични и спротивставени едни на други.

.НУСЛllлtанскuоlТl Цен

можеби за да не излезат

А~банци "од карактер и од машкост", како што самиот

П.1. Кулшураша како сЙо.меник

ТОЈ знаел да си каже.

Запомнувајки го ова што го кажавме, значи фактот
дека

хоризонталните

диференцијации

секогаш

на ре

ципрочен начин се обусловуваат од локалните диферен
ција~ии, подолу ке зборуваме за хоризонталните дифер
еНЦИЈаЦИИ, обидувајки се да ги класификуваме со целиот

ризик на симПЛИфI~кација на прашањето. Прво ке збору
ваме за дифереНЦIIJациите врз конфесионална основа.

Католичкиот

свештеник

со

своите

четири

спи

санија (SвеЗ9аlТlа на свеlТlлOlUО, КамбанаtIiа на не9елаlТlа,
Гласоiu на св. Н90) со неколку свои весници, со четири

наесет културни институции (културно-уметнпчки друш
тва, театри, спортски друштва, библиотеки, печатници и

др.), речиси низ цела Албанија имал една добра матери
јална основа (сите училишта на католичкиот свештеник

и другите културни и У~lетнички институции биле суб

венционирани од италијанскиот капитал),! институцион
ални услови и кадри за развивање широка верска и кул-

:с Спореди со: Viroп Koka. Iclenlogjia Ј'еаksiОl1ше е kleJ'il l1ё \'itel 30 'ё

sJlekullit ,УХ'. Studime Historike.
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Тiгапё. стр.

66.

Iljaz Gol~j. SfJko/lat katolike -~ mје! i Ј'ёn
jasl1ist l1ё S!щiрёl'i (vitet 30 lё sllekllllit ).::\'ј. Studime
Historike. 1/1971. Тiгапё. стр. 55-112.
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Податоцитс: ги зедовме од:
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.....-

турна активност. односно за влијание во многу

.. сектори"

на животот помегу двете светски војни.

Создавањето на едно албанско .. друштвено опште с
тво". католичкиот свештеник го гледал во елимини-ра
њето на .,културната лава" којашто

сврше н чин". и којашто создавала

.. не

ставила во прет

една голема

.. конфу

зија" на полето на иденте и на вредностнте. што било
главен причинител на

.. конфузинте"

и на општественпте

,.недоразбирања. во чништо рамки .. различните афини
тети на нацијата" биле блокирани, како и карактерис
тиките и

.. позитивните

карактеристики"

на расата:

.. оп

штествената радост се наога кај нас, се наога во рамките

.. национално

обединување" што би ги елиминирало "по

делбите" и во кое би се зближиле ,.мислењата, намерите,
срцата и интересите". но ,.без остранување од училиш

ните книги на зборот Господ".5 не i\юже а приори да се
карактеризира како "национално предавство". Обидот да
се елаборираат максимите: най1ура йроце9Uй1 за сй1аiИус
llЛll урuвањей10

на

наРО911171е

09и

йаралелно

со

урuва

њей10 на нuвнш71е ооuчаu, во албанската реалност на вре
мето од страна на католичкиот свештеник не може да се

осудува "без никакво сомнение"
ност

.. во

(!)

како замислена деј

штета на татковината" и во ,.служба на им

перијалистичките сили". така како што може да се види

на нашите обичаи како ед на ,убава света ситуација во

од целата книжевна и уметничка дејност, општо, кул

велел Герг Фишта. 2 Создавањето

турна дејност на католичкиот свештеник како една "из

на една "идеална Албанија", .. но со реални вредности"
(?), со една "неКОСМоплитска култура", но којашто се
потпира .. во душата п во албанските карактеристики",~

покријат антипатриотските дејства направени зад сце

било можно, спор ед католичкиот свештеник. само пот
пирајки се врз "нашите татковци'·. затоа што во рамките

ната

рамките на почвата"

-

мамлпва национална репутација" за ,.со перфидност да се
ната"; со еден збор. целото пнтересирање за национал
култура на католичкиот свештеник не

може да се

објасни како обид .,за негово класифицирање" и за "да се

на ова потпирање Албанецот успе ал да ја зачува ,.својата

покријат со него"

рамнотежа и изглед"; успеал "со малку нешта" "да живее

дејност треба да се видат и убедувањата. ерудицијата и

слободен и срекен", а не како денес, кога се негираат .,

.. антинационалните дејности".б Во таа

талентот.

сите општествени акции", кога "институциите и морал

Нема да биде никакво открити е ако постигнеме да

ните и општествените спознавања не само што се ослаб

ги воочиме недоследностите во списите на католичкото

нати од страна на здодевните карактери туку се и без ни

каков остварен резултат".4

Залагањето на католичкиот свештеник за едно
.,општество со албански карактеристики". со посебни ка
рактеристики во споредба со другите нации. за едно

свештенство во поглед на различни прашања од албан
ското

општество и култура. како

и да ги

воочиме оние

што се дискутабилни и вредни за критика од повеке
аспекти. Навистпна ке биде ,.откритие" ако на овие списи

им пријдеме со некаквиси "мпнимарксиЗ1\Ш", како што би
рекол Сартр. за да изведеме максидогматски заклучоци,

2

Нуlli I Dl·iliiS. Културно-книжевно привреМt:но сп!!саНIlt:. Основано во

1913 год. од страна на ОТt:Ц [t:pt Фишта. Скацар. 211932. стр. 3-4. Во
понатамошниот текст (ХД).

3 СпореДII со: HD. 611934. стр. 267-271 .
.; l~eka - месечно привремено ку.1ТУРНО СIlисаНI!t:: одговорен уредник _
ц-р 3еф П. Сара'ш: Главе н уредник: отец 3еф ВалеНТИНII: Скадар.
511934. сТр. 146 (во понатаМОШНIIОТ текст: Лека).
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како што од еден збор се изведува друг. Таква би била. на
пример.

критпката

зошто

католичкото

свештенство

од

20-тите п 30-тпте години од нашиот век неыало атеис-

, НО. 2-3/1937. стр. 67.
6

Споредп со: Viгоп Koka. р . С . стр . 65 II понатаму.
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тички гледишта и зошто тоа не било за исчезнувањето на

требало да биде "најголеыиот добротвор", а љубовта и

приватната сопственост и за колективизирањето на зем

почитта кон неа требало да бидат "најздравиот крите

Јата; зошто тоа не го острело "револуционерното сечи

риуы" на ,.патриотиз~ют и јавниот морал". Албанската

ло" против постоењето на класите, зошто било за држава

држава ги имала обезбедено "добитокот и животот", но

што "требала да ја изразува заедничката волја на луtе

со неа "владееле корупцијата, анадолските методи, неу

то", а нејзините закони требало да бидат нивниот "заед

коста, а

нички разум" итн.

и личнпот интерес".10 Критиките кон албанската држава

slIp"ema

Јех на политиката биле реалната корист

Приватната сопственост за католичкото свештен

одат до тој степен што се барало "исправување на фа

ство била "природна власт" на човекот врз нештата и ка

талната грешка" на нејзиното идентификување со наци

ко таква имала две главни функции: а) индивидуална

јата п се критикувало монополизирањето на сите "сфери

функција како извор на добрата за тоа што го поседува

на владеење" во "националното општество" од страна на

поединецот и како поставување на власта на поединецот

државата,

врз нештата; и б) општествена функција - како ЙР U 9 0 бuвка и служење на општеството. Овие две функции,

"проголтување на себеси" и од немање "индивидуални
слободи" .11

со

оглед

на

тоа

дека

постоела

опасност

од

според католичкото свештенство, требало да бидат во

На атеистичките погледи во Албанија во 20-тите и

рамнотежа, затоа што предимензионирањето на првата

30-тите години католичкото свештенство гледало како

на

на производ на болшевизмот, кој за него бил "отело

втората предизвикува колеюUuвuзљи. Католичкото све

творување на најрафинираниот атеизам на Оксидентот и

штенство било против натрупувањето на богатството, од

на дивјаштвото на Ориентот".12 Степенот на образова

една страна, и продлабочувањето на сиромаштијата, од

ност и на свест, спор ед католичкото свештенство, придо

друга страна, но се кога ш зачувувајки ја сопственоста,

несувале

затоа што човекот без правото на "трајна" и ,,неприко

"спорадичен феномен": "лаицизмот" е најдобриот мев за

сновена" сопственост не ке можел да биде слоБО9ен, туку

одржување и распространување на огинот на болше

предизвикува

,~

~7

егОUЗG.1t,

К

а

пак

предимензионирањето

болшевизмот да продира во Албанија како

су-

вичкиот ков".I.1 Мегутоа, "комунистичкиот систем", спо

примирањето на приватната сопственост како "изедна

ред ова свештенство, "управуван од божеството еднак

чување на сите во немаштијата"S и барало на селаните и

вост", "нема ниту едно сигурно начело и докажан посту

планинците да им се даде земјата на чифлигарите за да се

лат"; тој претставува .,ставање на сите во ист калап", или,

ублажи нивната немаштија и беда.

уште поостро. "лечење на раната со сечење на главата".14

ке

оил роо.

атоличкото свештенство го сметало

Државата, спор ед католичкото свештенство, тре
бало да биде "израз на заедничката волја" на сит е др
жавјани. Државата требало да се потпира врз закони
"што извираат од заеднпчкиот разум".9 Таквата држава
7 СпореДII со: ХД. декември 1936 год .. сТр. 594-595.
~ Спорсди со: ХД.јануаРlII937 год .. сТр. 13-14.
" ХД, 411933. стр. 153-160.
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ВаКВII ДИСКУСИII се воделе во редовниот и перио
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11 Според!! со: ХД. 1211935. сТр. 574.
Ј: 1\1I11l1JOIIC/ е sё Diellёs. јануари 1939 ГОД .. Скадар. сТр. 1О.
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Лег;а.

3/1934.

стр.

77-78.

127

толичкото свештенство со цел да

.. се

расветлат" раз

лични прашања од областа на албанската култура, оп
штество и држава. Вакви дискусии се воделе и во редов

нпот и периодичниот печат што нс биле управувани од
ова свештенство. Недоследности, противречности. кон

статации што мегусебно се исклучуваат. по.едноставу
вања.

погрешни

толкувања.

злоставувања.

можеме

да

најдеме колку сакаме и во тие органи што се обидувале
во Албанија ,.да афирмираат" и "да остваруваат" "нови
идеи'·. но албанската критика не ги нарекла сите нив

како "вулгаризирања". Сакаме да кажеме дека "затку
лисните дејствувања" на неколкумина католички свеш

теници не треба да ни попречуваат како завеса што не
дозволува

да

се

види

културното

творештво,

поточно

културното функционирање на институциите со кои тие
управувале,

како

и

на

самото

нивно

книжевно

умет

ничко, публицпстпчко П општо зе;-'lено културно дело.
Ставањето во llН9екс на ова дело е доказ на каЙРllЦllОЗ

HoclТla на албанската култура. Да се надеваме дека на

бргу ке по:мине оваа кайрuцuозносLП и дека ке излезе од
llлегалносLП еден дел од албанската култура. создаден ме

гу двете светски војни. којшто останувајки вака. во uле·
галносLП, се цени повеке отколку што заслужува.
Ако дејствувањата на некои емисари на католич

кото свештенство "зад затворени врати" и преку крајно
резервираната

положба

сведочат

за

нивното

.,нацио

нално предавство" и .,човечки слабости". тогаш тие тре

ба да се издвојат од книжевното или уметничкото дело

докопку тоа има вредност. Во I!сторијата на културата не
еднаш се случило "злп луге" да создадат .,јаки" културни
"дела" и не еднаш се спучило нивната
да

се

оддели

од

"книжевната

и

.. човечка

уметничката

слабост"
величес

твеност" на депото што го создале тпе. Навистина е кап

риц порад!!

човечките слабости

и поради идејните

и

идеолошките (дез)орпентации на авторот да се отфрла и

се

потсетува:Vlе

на

сатиричната

и

лирска

поезија

на

ФI~ШТ:, на неговата :vюнументална епика, којашто и пок
рај заоелешките што можат да й се направат од различни

аспекти (особено од пдејниот аспект). не требала да биде
во [{легалносLП. Познати се писатели и уметници од други
народи што биле чиновницн, војници. офпцери

-

побес

нети поддржувачи на најреакцпонерни пдеопогии, кои

КОНkреLПно учествувале во ликвидација на луГе. кои за
цртале Llpoel\{Ull за истребување и уништување народи,

но нивните

книжевни и У:V1етнпчки дела не

биле ОТ

фрлени и пгнорирани: ним им е доделено ,.местото" што

го заслужув~т (па цури Il тоа што не го заслужуваат!):
тне се

.. рехаОИЛI!тнрале'·

поради нивното уметничко де-

ло.

Ние не бараме да се сокријат И да се покријат .,зат
кулисните" дела на некои емисари на свештенството и на

било кој друг. така како што не бараме НIIвните

.. зат

кулиси" да бидат до вол ни за да не се погледне нивното
,.сценско" дело. Ние не велпме да не се вади на виделина

реакцијата. да рече ме на Фишта против ЈнешанulПе УЧll
ЛlllllLПа во Албанија, што се цитира како еден од глав
НIIте аргу:v!енти на

рот на

"LaJ7lita

.. аНТlIнационалната

дејност" на авто

е /v!аlёsisё". Ние. напротив. инсистираме да

се истакне тоа што е најшокантно во неговите

забе

пешки:

а)

.. Поради

хетерогеноста и неусогласеноста на мо

ралните. општествените и догматските начела на

:VIVC-

лиманите со онне на христијаните, а со тоа и на H;IBНIЮТ дија~lетрално спротивен менталитет":

б)

.. По~ад!!

тоа што муслиманите не се ниту народ.

ниту наЦИЈа. туку едноставна верска секта":

В)

.. Порад!! тоа што иуслпманите живеат посебно и

одвоено од христијан!!те I! немаат ништо заеЦНIIЧКО

мегу себе, невозыож~о е во Албанија да се основа
едно ед!!нствено :v!ешано УЧIIлиште": како II

да се игнорира неговото културно дело. Во оваа прилика

128
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закон за образование природно

на културата и на правдата си задале себеси една ви

треба да се базира врз христијанскиот менталитет што

г)

.. Соодветниот

сока мисија: да обноват земја која има потреба од

во Албанија е показател на западно-христијанската

помош. да му подадат рака на еден благороден на.

цивилизација и култура; законот

род ... ".l7

-

таков каков што е.

би бил еднаков на оживувањето на азијатската беда во

тоа не претставува само uсйолнување на за9ачat71а на

Албанија со оглед на тоа дека муслиманите сочинваат

еден орган на печатот кон новит е владетели; овде има и

речиси две третини од населението, би бил потчи

вдахновение. елан и ентузијазам; мегутоа, има и иронија,

нување на тешко ропство не одразувајки ги: нивните

а сите тие не треба да му се провлечат на критичкото
вреднување. МеГутоа. Природата на ова дело не ни доз

духовни аспирации и нивниот менталитет".I.'
Несомнено е дека тоа што се вели во забелеZUКUl71е

волува сега да го сториме тоа. За волја на вистината, ние

на Фишта преку изразите како што е на пр. азuјm71ска

не сме подготвени за една ваква работа, со оглед на тоа

бе9а не ја прави убедителна и искрена неговата изјава

дека не располагаме во потполност со изворите и фак,

дека "католичкото свештенство, вдахновено од учењата

тите што ги расветлуваат во целост "заткулисните" тво

на Светото писмо, не познава класи или касти, туку сит е

рештва на некои е}.ПIсари на католичкото свештенство.

луtе, па дури и непријателите. ги опфака во една универ

Од документите или изворите што фрагментарно или

зална љубов".lб Не постои ниту најмал повод ови е "недо

целосно ги наведуваат другите.

следности" да се прикриваат и да не се изнесуваат на

жеме дека некои емисари на католичкото свештенство

си дозволуваме да ка

површина. Исто така, да се извадат на површина и ба

свесно или несвесно се залагале Албанија да ја претворат

рањата на Фишта за поделба на Албанија во кантони

во колонија на Италија:

(Ка1710ЛUЧКUОl71 север, МуслuоиаНСКLЮl71 цeНl71 ар, Право

.,Погрешно е Албанија да се замислува апсолутно

славнuоl71 ју 2) , потоа "апологијата" во списа ни ето што го

независна. Државите што се поголеми од Албанија,
поради потребните околности, се принудени да за

водеше тој за "војниците на Рим":
,.Војниците на Рим веке се пречекани со други очи.

висат во одредена мера од други: држави: испреплете

Во нивните раце не го воочуваме знамето на роп

носта на пактовите. на сојузништвата и договорите,

ството, во нивните мисли не се воочува желбата за

поврзувањето

потсмевање, во нивните срца не се забележува дека

потребите на внатрешното организирање, во својата

на

интересите,

економските

потреби,

има заземено место омразата на непријателот. Тие се

сложеност, сочинуваат зависност на една држава од

синови на еден голем народ. Народ, кој порано или

друга. Затоа. без да се верува или без да се стравува
дека Албанија може да ја изгуби суверената независ

поДоцна осветлил

еден

свет, не може

да зацрни една

мала нација, една немокна нација. Тие што во нашата

ност, таа има потреба од сојузништво за да се одбрани,

земја доагаат со пламенот на љубов--та, со светлото

за да добие помош итн. Од моја перспектива не прео
станува ништа друго освен да ги свртиме очите кон

15 ЛQSН на RPSH. Фонд Герг Фишта. Досне бр. 9. Документ бр. 844.
заБСЛСШКIi на Герг Фишта ... Цитирано според: Вирон Кока. ц.д., стр.
59-60.
ј6 ХД, 91\ 938, стр. 498.
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другиот брег на Ј адранот и да му пружиме рака на
италијанскиот народ. За да стигнеме до големиот и
17

ХД. 3-411939, сТр. 148.

]3 ]

благороден италијански народ. потребни ни се мос
тови: сакам да кажам дека ни требаат способни луtе за
да не зближат и да не поврзат преку пријателски дого

вори со нив. .. (а) не едно иронично и лажливо при
јателство како на 'комедијантите' што денес управу

ваат со Албанија".18
Главно тоа се последиците на колонијалното вла
деење. на

.. независноста

што ја води во бездна"

.. ПЈIИТ

ката и цинична" национална БУРЖОа3ија. која "ке потти
кне (кај неа

-

Г. Е.) катастрофални реаКЦШI II ке ја при

тие се

.. лажливцп"

затвораат

и

.. азијатски

училиштата

и

итреци'" коишто ни ги

институциите,

коишто

не

ни

дозволуваат да ја извршуваме нашата верска. патриотска
и културна мисија. Спасот е кај војниците на Рим. кои не
поддрж~ваат. па дури и материјално го стимулираат на
шето деЈствување.

Со ова не сакавме да ГII пронајдеме (рационалните
и ирационалнпте) причини на профашистичкото дејству
вање на католпчкото свештенство. туку сакавме да ка··

нуди. така исплашена. да побара помош од некогашната

жеме дека ова дејствување е :\fНoгy посложено од 1'03

метропола"

како што е прикажано досега од страна на албанската

-

вака Франц Фанони би го КО:\lентирал тоа
IQ О

'"

што оеше кажано погоре.·

r

вие

.. спосоони

личности",

овие исплашени интелектуалци. овие плитки буржуи ке

го бараат новиот освојувач затоа што не можат без него;
ке бараат таков освојувач кај

кого не се распознава

,.желбата за презирање". но кој доага

.. за

рака на еден благороден народ". Такви беа
РИМ'',

сосема

различни од онпе

на

да му подаде

.. војниците

Отоманската

на

Им

перија. Војниците на Рим не доагаат за

.. да

народ . .,еден мал. немокен народ"

како што сторија

(sic!),

оцрнат" еден

војнпците на Империјата. Војнпците на Рим се и окси
денталисти: тие не се ни ориентаЛI!СТИ ни Византпјци

-

историографија и критика. Секако дека ,.момеНТIIте"
што ги споменавме погоре треба да се земат предвид за

да се добие целосен одговор на прашањето зошто дел од

албанската култура се стави во служба на фашистичката
идеологија. Што се однесува до каТОJIПЧКОТО свеш
тенство, пред се треба да биде јасно следново: не може да

се бара од католичкото свеllllцеJ-lсПlво да не биде свеш
тенство и да не биде каПlОЛllЧКО. Едно такво барање не
може да МУ се постави на муслиманското свештенство, а

ниту пак на православното. Освен ова. треба да се каже
?творено дека .,антисвештенството" на Зогу беше кон

еве уште една .,причина" повеке за да се потпреме врз

Јуктурално дело.

нив. За да се потпреме врз нив. особено сега кога

католичкото свештенство и неговите институции: Одлу

мата на

времето"

(болшевизмот)

опасност. особено за нас

-

., чу

претставува голема

свештениците. а што м е за

нас. тогаш е п за Албанците. затоа што ние сме

.. пока

затели на културата и ЦИВИЛIIзацијата". нне с:\!е нивните

ката од

но директно

го

погодуваше

најмногу

11 април 1933 год .. усвоена од страна на албан

СКIЮТ парламент. имаше како последица затворање на

околу 70 училишта, претежно управувани од страна на
каТОЛIIЧКОТО свештенство. коп создадоа голем вакуум на

банија не се способни за никакво искрено прпјателство;

полето на образованието, со оглед на тоа дека' ~HOГY
!\1аЛКУ беа заченети од страна на новите "државн!!:'

ПIlОIO на СВСШТСН!IКОТ Франо Карма. IIСllратсно ОД Парю во јул!!
1933 ГОД ДО ар:шсгшскО!штс II 6нскушIТС на А:I6аннја. i\QS!-! на rZrS! 1.

пределп на Северна Албанија што беа населени со Ал
банци од католичка веропсповед, така што со зат

.. татковци·' ... Комедијантите"

што денес владеат со Ал

lS

Фонд на АРХllсrШСКОlIlIја на Скадар.
П.Ц .• стр.

65

1" Франц ФаНОНlI. Ц.Д .• сТр. 136.

UIIT!lp<lHO

СПОРСЈ( Вирон Кока.

училишта. Состојбата беше особено влошена во оние

ворањето

на

училиштата

на

свештенството

не

остана

друга !lнституција каде што :\южеле да се образоваат
житеЛIIте на овпе предели. Да се спо!\!ене и слеДНIIОТ

132
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р

пос

жевното и уметничкото дело на Фишта не е само "скр

тоеле, се отворало само едно. Женскиот институт ,.Мај-

навење на нашиот фолклор", ниту пак само ,.разуздан

факт:

,.ОД

четирите

виши

женски

училишта

што

антинационален

.-

" "0
ка-кралица
Затворањето

на

свештеничките

училишта

и

нив

шовинизам",

туку

и

дело

што

видно

влијаеше врз албанската култура. што побуди голем ин

ното незаменување со нови училишта несомнено многу

терес за него и што познатите

го ограничув"ало албанското образование во 30-тите

носта, науката и воопшто на културата ги натера да пи

години.

шуваат афирмативно за него.

Затворањето

на

свештеничките

училишта

не

пера во светот на

умет

католичкото свештенство,

По претставувањето. во општи црти, на гледиштата

дури и до таа мера што тоа јавно изјавило: не е верата

на католичкото свештенство во однос на различни пра

таа што ги поделува Албанците туку ,.импаритетот на

шања од областа на албанската култура и општество,

можело да

не го

воз немири

различните верски елементи во националниот живот, во

патем навлегувајки во овие погледи и во написите на

моралот. интересите, обичаите и што се не", за да се оти

другите за нив, си дозволуваме на крајот да кажеме дека

де дотаму и да се употребат синтагмите како католичка

католичкото свештенство беше за една култура, вратена

Албанија, муслиманска Албанија и православна Алба

назад во историјата. каде што минатото требаше да биде

нија. природно, со желба редоследот да остане ист?
Конјуктуралните дејства на Зогу за да ја придобие

основен критериум за сегашноста. Во минатото, односно
во

склоп

на

неговите

закони,

постоеше

"општествена

напредната албанска јавност (нему многу налутена) со

благосостојба"' на Албанците. Не станува збор за какво

своето ,.антисвештенство" и за да изврши притисок врз

било i\шнато, туку за едно монументално минато, кое,

Италија да одобри помош и нови заеми за Албанија. која

како што рекол Фишта, стои "како убава статуа на бо

се наогаше во длабока криза, не дадоа резултати: на

жица". но .,се наога под земјата на една стомна". Оваа

против, се зголемија активностите за Албанија да стане

зеi\1јена стомна. оваа "лава на културата што е поставена

колонија на фашистичка Италија. За овие активности

пред нас" треба да се отстрани за да остане чист мону

свој придонес дадоа и неколку емисари на католичкото

менталниот тип на албанската култура. Минатото како

свештенство, но да се вратиме уште еднаш на она што

монумент, како убав божествен монумент, е и треба да

веке порано го рековме: антинационалното дејствување
на ова свештенство не го "јустифицира" игнорирањето

да завладее над сегашноста за да им служи ва ка на одре

на неговото културно дејствување, а уште помалку оспо

де ните интереси на групите определе ни внатре

рувањето на ова дејствување, коешто, несомнено, остави

пот на хетерогеното

свои траги и изврши влијание врз албанската култура.

светски војни. Бегањето во едно монументално минато

Списанијата како Hylli i Dl'itёs и Leka, нивните посебни
изданија. не беа само .. верска мувла" туку и изданија каде

од една многу "прозаична"

остане како неоспорлив авторитет. Како такав, тој треба
во скло

албанско опште ства мегу двете
сегашност се претпочиташе

да биде главна општествена и културна ориентација на

што c~ обработуваа прашања и се поставуваа проблеми

Албанците за да се сачува нивната ,.рамнотежа" и

релевантни за албанската култура и општество. Кни-

ономија"!

:С) Иљаз Гогај. Ц.Д .• сТр.

90.

:1 Спореди со: Бирон Кока. В.Ц .. стр.

134

.. физи

61

I! понатаму.
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влијание кај арганите на албанската држава. Ова свеш

П.2.

тенство. немала пнституции и кадри за да развие некаја

Исламската вера. иако.

.. еднаставна ва свајат дак
тринарен дел". пишува Рёlр}еkjа Slщiрlше ... на B~ рацете
на еден збир на аџи неуки да срцевината на каските, се
искомплицира

струпали
речиси

ва

и

се

замаТII

бездната

сета марална

на

талку

мнагу

шта

запаставенаста

сила за да ги

сасема

и ја

се

изгуби

културна дејнаст значајна за забележување. како., ~a
пример каталичката свештенство.. Ва цела Албанија во

30-тите гадини пастаела сама едно. списание на мусли

манската свештенство.
Shqiрtше. била

За

асветлува умат и ду

шата на чавекат ва астрата вајна на првичните ствар

тенство.

.. без

разлика
каи.

(Zani i Nа!tё) и таа, спаред Рёlр}еkjа

вреднаст и без садржина".

ад

арганите

на

поради

Ра3лични

причини

каталичкото
имаа

свеш

памалку

кагаш ке астане на сирамашниат степен. така како. шта

или павеке критичен став кон албанската држава и неј'
зините институцпи. Zal1i i ј'iа!tё имаше банално-проп~
ганден став: .. Таа шта псламската вера ја прикажува ка

се прикажува денес на педантните страници препални са

ко. пацеласна од астанатите е таа шта таа ги абединува

насти шта се нарекуваат Живат !I Битне".

далжува Рёlр}еk}а:

.. Исламската

.. Муслиманската

-

пра

култура ва Албанија се

замрсенаст и страватнаст на списаниета
да заклучи:

И

Zani i

Nа!tё" ... за

заедница ке старешепа

метна дела ва карист на сапствениат престиж дакалку га

адлажеше издавањета на ава списание без вреднаст и без

садржина да мигат на даагањета на навите елементи".22
Па абјавувањета на авај напис на директарат на списа··
ниета Рёlр}еkjа Slщiрlше. Бранка Мерџани. му ПРИСТIIгна

дапис шта ги садржеше сама авпе збарави:

.. Ја

имаме

честа да Ве известиме дека Министерскиат савет. са сва
јата адлука бр.

711

на датумат

30.6.1938

гад., адлучи ва

наредните четири месеци да га забрани издавањета на
списаниета 'Рёlр}еk}а Slщiрlше'. са кае ракавадите Вие

гаспадине, паради таа шта
~

.

( ... ) ва

еднс статија ад паслед-

.

ниат ара] се каристеле дискредитивни збарави и се нав-

нејзините следбеници и ги принудува да бидат верни кан
владата пад која живеат, тпе треба да бидат мираљубиви.

уверени ва заканат и патчинети на законат".24 Или:
(режимат на Загу) "га имаше решена дабра прашањето
на нарадната единства" и ,.имаше абезбедено (оо.) пат
пална слобада на граганите така како. шта праповедаше

IIсламската вера".2) па затаа

.. вие. албански муслимани.
па дури ако. другите бараат камунизам. барет~ се ад се

срце и уште паастро. затаа шта. ва спративна. ке станете

предавници на вашата сака на таткавина и нација",сб а
иста така внимавајте:

.. никагаш

не учествувај(те)" ва де

~юнстрации и манифестации шта ги вадат
другари". затаа шта

.. таквато

.. неучтивите

дела станува павод нара

дат да те азбарува како. да си леснаумен".27 Сите шта се

легла ва верски прашања,'.23 Цитиравме талку далга не

зашшавале са различни фарми на демакратска и рева

сама за да ја далавиме

луцианерна активнаст. сате шта ги критикуваа написите

.. атмасферата"

на слабадата на

печатат ва Албанија ад 30-тите гадини туку и за да па
каже\!е дека муслиманската свештенство.. иако. се ценела

како.

.. игнарантна

да срцевпната на каските'·. не била без

== Piilpjl!kjU Slliрlше. 1711938. Тирана. сТр. 296.
2)

Спореди: Чин на за6ранување. во Pёlpjc~ja SlщiрIС1!'(!. 18-2411938. стр.

309.

136

на

Zani i

Nа!tё еднаш беа

ганти". и на крајат

.. нека:чпетентни".
.. странски агенти".28

патоа

.. интри

~J

ZCZIll

i .\аlzё. 211936. Тирана. стр. 371 (Во понатамошниот текст: ЗН).

-,

ЗН.

8/1928.

стр.

601

~: ЗН. OKTOMBPII-ноt:МВРИ 1936 год .• стр. 331.

-'

ЗН. април

1938

год .. сТр.

111.

еХ ЗН. мај 1936 год .. стр. 142-149.
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Отприлика со вакви "компетенции" зборуваше

i

Zani

Nаltё околу различни општествени и културни прашања:

истичките кругови на грчката буржоазија".30 Ваквата
дејност беше особено поттикната со Законот од

11

април

за социјализмот и комунизмот, за положбата на жените и

1933

за демократијата...

за да стигне дотаму да поставува

свештенство и премногу го ограничуваше школувањето

"знак на еднаквост мегу исламизмот, фашизмот и на

на грчкото малцинство на мајчин јазик. Барањето на

год .. кој го спречуваше дејството на православното

ционал ·социјализмот" .29 Покрај ова, неколку институции

грчкото малцинство за отворање на училишта на мајчин

на муслиманското свештенство (медреси) не останаа без

јазик се искористи за да се постигнат целите на грчката

да извршат влијание врз албанската култура. Овде треба

реакција, так а што ова прашање се постави пред Сојузот

да кажам дека некои медреси има а значај на функција во

на нациите и се реши во Хашкиот суд во корист на

давањето отпор особено кон асимилнра чкиот притисок

Грција: "на

на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците и ток

кон, кој предвидуваше повторно отворање на приватните

му

12

ноември

1935

год. се објави албанскиот за

оп

учили шта за националните ~!алцинства",31 но поради тоа

штествено и национално ослободување, кои успеаа да

што Владата на Зогу не се залагаше за отворањето на

раздвижат некои

училиштата, залагањето за оваа работа го презеде грч

во

неко и

од

овне

од

медреси

учениците

кружеа

и

идеите

наставниците

за

од овие

кото свештенство, кое, во соработка со Грчкиот конзу

институции за остварување на овие идеи.

лат

во

Саранда,

слободно

дејствуваше,

спор ед

упат

ствата на Атина за да отвори учили шта и за да одреди

П.З.

"соодветни наставници", кои работеа "со педагошки ме
тоди,

програми,

книги

и

нагледни

средства

увезени

од

Ни православното свештенство не молчеше, иако

Грција" и ситуацијата беше стигнала до таму што се КО

не беше манифестирано во дискусиите околу различните

ристе а "И географски карти каде што некои области од

општествени и културни прашања што се поставуваа во

Јужна Албанија се јавуваа како грчки области".32 Со

албанскиот редовен и периодичен печат во 30-тите го

други зборови, православното свештенство имаше го

дини. Не беше ангажирано со оглед на тоа дека немаше

лема слобода на дејс.,'Твување на југ.

свои органи за оваа намена, но не молчеше со оглед на

Фишта да спроведе остри протести против процесот на

тоа дека ја водеше својата "дискусија" преку образовната

претворање

дејност, особено во јурисдикцијата на префектурата на

по бара аудиенција кај Зогу за да му каже: "историјата

Гирокастра. Како што истакнува Иљаз Гогај, ,.грчките

на

свештените

училишта

Ова го принуди
во

државни

и

да

остро ке го осудеше тој што одобрил целосна образовна

емисари облечени и во рувото на православните свеш

слобода за гркофонските училишта доколку

теници, покрај верската дејност, вршеа и образовна де

ваше

затворени училпштата

на

католиците,

( ... )

ги оста·

од чие

деЈ'

јност и беа оставе ни слободно да отвораат училишта за
наводно да исчезне незнаењето, но всушност ја спроведу
ваа

великогрчката

идеологија

во

служба

на

шовин-

)(,

Иљаз Гогај, IЦ\., стр,

97,
Gazeta Zyrtarc, 5811935. стр, 1-2: Цитирано според Иљаз Гогај, Ц.Д.,
сТр . 98,
)2 Иљаз Гогај. ц,д" СТр. 98-99,

ЗI
29

Биран Кока, ц.д., сТр. 75,
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ствување

и

патриотизам

во

наЈголемиот дел

зависе ше

независноста на нацијата".33

На крајот може да се каже дека трите вероис
поведи на Албанците дејствуваа, секоја за себе, во албан
ската култура. но поради причините што ги наведовме во

првиот дел на овој труд, конфесионалните разлики не
успеаа да ја поделат културата во тој степен за таа да се
одвива ~o различни правци. Процесите на културното
заемодеЈствување. предизвикани од делувањето на кон

фесионалните фактори, не успеаа да ја разединат едини
цата и да ја ослабнат носечката сила на албанската кул
тура. Овие процеси резултираа во културните променли
вости фаворизирани многу повеке од дејствувањето на
регионалните

фактори,

односно од дејствувањето

на

културната екологија.

ПI. КУЛluураша како uншросuекцuја
Се попродлабочената општествена хетерогеност на

Албанците мегу двете светски војни ја дестабилизираше
и нивната културна хомогеност: се јавуваа нови по бару
вања за различни типови култури, за други културни ори

ентации. Тешко е, да не речеме дека е невозможно, да се

направи една јасна класификација на овие ориентации
поради повеке причини (особено поради тоа што немаше
ниту јасни ориентации), но побарувањата што се поста
вуваа во редовниот и периодичниот албански печат од
тоа

време

можат да

се

групираат

спор ед

неколку кул

турни типови. Како интроспективна култура или фаус
товски тип на култура ке ги наречеме барањата на "нео
албанците" за ,.неоалбанизам" или за ,.оксидентален ал··
банизам" што се објавуваа толку многу во Другите списа

нија и изданија од 30-тите години. "Неоалбанизмот"

се

должи главно на Бранко Мерџани н Вангел Кочо. кон не
само што го создадоа овој збор. туку и се обидоа од него
да создадат една концепт-основа на албанската култура и

општество. кое во различни варијанти најмногу ,.се ела

борираше" во весникот на Гирокастра "Demok7'atia", како
и во списанијата .. Nеоslщiрtш·izmа'·, "JllYl'ia", "Мјnеп'а",
"Рёlрјеkја Slzqiрlше"
бараа

итн. кон излегуваа во Тирана. Што

.. неоалбанците"

со својот "неоалбанизам"?

За да одговориме на ова прашање. најнапред да по

') AQSH на H.PSH. Фонд Герг Фишта. Доспе бр. 9. док. 1017. цатум
7.10.1935. гоц.: Цптат Иља з Гогај. Ц.Д .• стр. 99-100.

]40

гледнеме што мислеа сампте

.. неоалбанци'·

за својот обид

14]

и 'За сво ето 'Залагање во насока на ,.неоалбанизмот". Ед

ниот од нив ке се Iврази вака:

.. Нашиот

обид во периодот

Барањата за самоистражување, за самооткривање,

за самоовладување. против секој "конвенционализам и

на албанскиот живот низ кој минуваме сега е непотребна

теснограда мудрост"

мака. затоа што недостига средина што би го разбрала и

рата од фаустовски тип, којашто "неоалбанците" сакаат

што би се поставила под негово знаме".' Ова самоо
бесхрабрување не е воопшто без кураж. затоа што "ова

да ја проектираат "вр:з албанската утрешнина", каде што,

не :значи дека човек не треба да се обидува да го под

интроспекција", ке може да се создаде една "нова исто

готви патот за еден друг период кој е на пови соко ниво и

рија". историја "во широка и длабока смисла на зборот".

со пошироко значење".z Уште повеке поради тоа што

Како може да се создаде оваа нова, широка и длабока

се всушност главната цел на култу

откако ке се стори .,тоа што психологијата го нарекува

"идејата не може да триумфира веднаш, туку треба прво

историја? Како можат да се создадат Албанци што се

да помине низ неколку фази додека пристигне во фазата

6apaaLU, се оLПкрuваmТl

во која ке се разбере, ке се цени за да се следи и да вла

прашања добиваат

дее во мислите и душите на сите".3 Во која ли фаза се

"морална борба", Која се одвива ,.вон политичкиот свет

наогаше "неоалбанската идеја"? Таа, според Ванго Нир
вана (Вангел Коча - Г. Б.) се наогаше во првата фаза на

и вон материјалниот свет" - вели Ванго Нирвана.

проповедање. во "една донкихотовска фаза", како што ја

друго место дека "ние не ги користиме зборовите во нив

Ll

се совла9уваmТl себеси? Овие

еден отсечен

одговор:

преку една
5

Доколку не ни беше одвлечено вниманието на едно

нарекуваше тој подоцна. Што се сакаше да се постигне

ното улично значење,,6 и дека сит е што немаат позна

преку оваа "идеја-обид"? Преку оваа "теоретска идеали
зација" на "душите што не се разбираат" се сакаше да се

вање од "методологијата на социолошките науки можат

постигне "ослободување" од "конвенционализмите и тес

доксалното објаснување што нема никаква врска ниту

ноградната мудрост", да, "се создаде" Албанец токму ка

пак блискост со текот на нашите иде и", можеби ке ста

ко "Дон Кихот", да. како Дон Кихот, но не "како смешна

невме и нне "без никаква културна основа, без училиште

личност, како што општо се замислува", туку како јунак

и без воспитание" и ке ги напагавме "неоалбанците"

што "прави напори за нешто убаво, против секоја кон

винувајки (ги) како играчи со зборови".7 Одвлеченото

и воопшто да не не разберат" и да станат "жртва на пара

06-

венција, нискост, егоизам и вулгарност": токму како ибе

внимание не принудува да бидеме трпеливи и да го бара

сенијанскиот Реег Gупt, кој "се обидува да се пронајде и да

ме "значењето" на "моралната војна вон политичкиот

се зароби себеси", токму како "Фауст", како ,.Ахасвер",
којшто "оди И оди( ... ) за да го открие II да го совлада све-

свет и вон материјалниот свет".

Патот не води кон мотото на Рёlр}еkjа Slщiрtше:

1'01' што му недостига и за да ја исполни празнината што

.. политика

ја чувствува во себеси".~

првиот број на списанието за да се објасни

нема

-

има само култура", ставено уште во

.. надолго

и

нашироко, во неговиот втор број, разликата што ја пра
ват основачите на Рёlр}еkја мегу поимите {iОЛULUuка II

ј Ванга Нирвана. Рёrрјеkјајоnё.f!Iн·iа. Тирана. 17 јун!! 1934 год., сТр. 2.
2

3
4

Ибид.
Ибид.
Ибид.
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Ибид.

о Спорсди со: Рёгрјеkја
7

Shqiptare. 211936. Тирана.

сТр.

65.

Ибид.
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1(}'ЛlТii'ра.

Пред да се одговори на прашањата што ги

германски)". чиешто значење, велеа тие, албанскиот ја

п~ст~вува Бранко Мерџани ( .. Каква е разликата мегу
пои~ште политика и кутлура? Што е полптиката? Што е
културата? Што значи да се занимаваш со култура без да
водиш политика?"). тој отвора една. како што ја наре

зик не го познава. ЈО

кува тој ... мала филозофска парантеза" со цел ,.малку да

парантеза се сакало да се каже дека политиката е

ни го подготви умот" за

Wi!l

.. разбирливите одговори" што се

.. Разбирливите"

одговори на Бранко Мерџани испа

гаат без значење, така како што не се гледа значењето

на неговата "филозофска парантеза". Ако преку оваа
ZШ' Масl7t. а пак културата е

Da

Volonte de Conscience,

труди да ги даде! Во оваа ,.парантеза" Бранко Мерџани

тогаш најпрвин би требало да се постават неколку пра

го става од една страна Ниче. давајкп ни до знаење дека

шања

.. подвижната сила на животот е
Del' Тћll ZUl' Macllt = Во.7јmnа на B.1aclТia". што значи дека
.. за поедннецот. како и за државата. цел на нивното би

DeJ' TVill

тне е земањето под свое владеење и под свое влијание се,

ова? Дали

секоја појава, секоја манифестација што е поврзана со

различна" од обидот (на поединецот и на општеството)

човековиот живот" И. од друга страна. како ,.спротивен"

да го земат во сво!! раце(?) секое живо битие и да го ста

од Ниче. го поставува францускиот филозоф Алфред
Фуије, кој .,како подвижна сила на ЖIIВОТОТ ја прифака
ВолјаlТiа на CвeclТia = Tiolonte de conscience".s Разликата

дали се сосема ,.спротивни"

мегу политиката и културата. спор ед Мерџани, започ

Фуије?

HYB~ токму со прашањето: .. Кој ли од овие двајца е во
право - Фплозофот на Власта, или пак тој на Свеста?".

лозофска парантеза" на Бранко Мерџани, па затоа да по

за геР~IaНСКИОТ филозоф

На ова прашање дава одговор самиот Бранко Мерџани,
природно. ,.давајКи им право" на двајцата филозофи, за
тоа што

.. Nietzscl1e

и

Fouillee

не прават ништо друго освен

што прпкажуваат една ОйшlТiесlТiвена ClТiвapHOClТi што ја
чvвствуваат" II .. го обопштуваат судењето - секој според

што

се

поврзани

не

само

со

,.природата

на

пре

ведувањето" на поимите што беа споменати погоре. Дали
ZUl' ЈНасll! на Ниче (,.Волјата на Власта") е како

цел "се да земе под власт" или пак "нешто" повеке

од

на Фуије е "малку по

Volonte de Conscience

ват во рамките на нивната перцепција"? И, на крајот,
друга

Del' Will ZШ' Macllt

!!

се исклучуваат една со

на Ниче и

Volmlte de Conscience

на

Поставе ните прашања остануваат вон "малата фи

гледнеме како тој понатаму "ја развива" разликата мегу
културата и политиката.

Откако ке каже дека секое

општество пројавува два вида "социјални волји" ("првата
е КуЛlТiурай1а, втората е ПОЛЦй1uкаlТiа"). нашиот автор
вака се изразува: "Културата ги опфака сит е теоретски

c~ojOT ·Фll.10ЗОФСЮI cllclТie.\;,,!4 Со' ова завршува .. малата

обиди и спиритуалистички или материјални впечатоци на

филозофска парантеза" на Бранко Мерџани. која имаше

едно општество".ЈЈ Оваа

за цел

не ~юже да се критикува поради

.. малку

да ни го подготвн у\ют" И да ни даде до

знаење како тне

( .. неоалбанците")

не користат ,.улични

зборови". туку поими дури .. (lIotioll - француски: Begl'i/-

.. дефиниција" на културата. ако
.. метафИЗlIчката" по

делба мегу ыатеријалната култура и духовната култура.
затоа што

.. културата

ги опфаКа( ... ) спиритуалистичките

шш ~1атеријалните впечатоци(?)'" тогаш може да се каже
дека II не е толку јасна. "Работата на културата, во прин-

s Ибид. сТр. 66-67
9 Ибид. стр. 67.

144

10 Ибид. стр. 65.
Ибид. сТр. 67.
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цип. е една мисловна работа. којашто се движи претежно

кан откривањет0 на Вистината". за разлика од "рабо
тата" на политиката, која "ги садржи и ги опфака сите
практични напори што ги прави една општествена група

во склопот на пресвртите на својата историја".12 Со други

лозоф. Другите концепции на мокта на Ниче не можат
да се забележат кај нашиот автор: ниту мокта како е9ноставна .ноК, а уште помалку мокта како l71ворешl71во,
како сйосоБНОСl71 и .ножносl71 9а се 90живее II 9а се живее,
9 а се сака и 9а се открива; 9а се 90несе во :ж:uвоiu но

зборови. политиката "се движи право кан Мокта и кан

вOlТlо; 9а се твори и 9а се 9арува, да се биде изненаден од

Власта". а пак културата "се ограничува на трагањето по
" l'- И уште "повистината и на ширењето на В истина та.

неочекуваното. 1б

јасно": "Политиката значи вла9еење. И ништа друго". А

автор за да ни "го подготви малку умот", Карл Манхајм и

Ако Ниче и Фуије се цитира ат од страна на нашиот

пак културата значи "откривање на Вистината".14 Следс

неговото дело И 9еОЛО2uја u ут0йија се споменуваат ос

твено произлегува дека

Der Wil! ZШ' MacJlt е волја за Мак

вен за да ни дадат до знаење дека овој "голем социолог"

= Власт = Политика = владеење и ништа друго! Дали

ја критнкувал "славната фраза на Маркс" ("не е совеста

може сега да се каже дека "неоалбанците со задово

на човекот таа што го одредува неговото битне, туку

лоство

општественото битие ја одредува човековата савест") н

ги

прочитаа

буржоаските

олози", како што тврди Вирон

филозофи

KOKa,15

и

соци

или пак можеби

поточно е да се каже дека тие не успеаа да ги прочитаат

овне филозофи и ови е социолози?

за да ни кажат дека
"тоа

Не треба да не зачудува многу зашто во првите

(1) "нашата савест зависи од општес
(2)

твените околности во кои се движиме н живееме",

што

се

случува

со

општественнте

случува н со човековата савест" и

(3)

околности се

"секоја савест што

филозофски и социолошки чекори на албански јазик и

не им одовара на општествените околности, во кан се

од албански автор, произлегува дека Ниче е "филозоф

развнва, претставува лажна савест". 17 Таквото едно 0-

на власта", односно зашто неговиот поим на волја за ),IOК

бразно општествено условување на свеста можеби може

се редуцира и се тривијализира како волја за потчину

да му се атрибуира н на Манхајм н можебн може да се

вање. Ке беше премногу ако од нашиот автор го поба

искаже и со негови зборови, со оглед на тоа дека ойщ

равме автентичниот Ниче, толкуван и "реконструиран"

тественот0 6итuе, иако зазема главно место во соцн

без искривување и без деградирање на неговите фило

ологијата на спознавањето, а и во другите дела на Ман
хајм, останало како се уште недефиниран поим, повеке

зофски идеи и концепции. Еден такав Ниче ретко може

ше да се "пронајде"

во времето на Бранко Мерџани и

се каде каде што не се говоре ше албански. Ниче го

последица

на

еклектички комбинации

на

најразлични

.. ста

теории отколку оригинална синтеза на овој автор. Пок

ваа" во служба на фашизмот, па затоа неговата .иок како

рај ова, самиот Манхајм некопку пати станал против вул
гаризмот на односот: oйllaТlecтвeHo 6шТluе - ОЙlщТlес
твена свест , нагласувајки дека овој однос е многу под-

нЩ)..iiОК (meh,' МасЈll. mеl17' Кп4!) доминираше, да не рече
~!e дека беше единствената во толкувањата на овој фиi:

Ибид .

[,

Ибид

1"

ИG!щ

;; Спорсди со: ВIlРОН Кока. лгitikё plki!pamje\'(! геаksiОI/ШС ti! "nсоs}щiрtа
j'i::miis·. StlIdillle Нistorike. 211969. Тирана. сТр. 47-59.
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10

СпореД!l со: Gцiо Pctгo,'iC. Filo::ojija i /·e1Ioluc[ja. Naprijed - Загреб. 1973.

сТр.
17_

143-146.

Бранко МсрџаН!1. Politika (Ље Кultuга. Рёгрјсkја Shqiptare. 2/1936, сТр.
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лабок од тоа што го има видено традиционалната кри

нашиот

тика на идеологијата, но, за волја на вистината, тешко е

лигенција" Бранко Мерџани на вулгаризиран начин ке го

автор:

тоа

што

Манхајм

го нарекува

"инте

да се забележи некоја голема (квалитативна) разлика

нарече "култура". МеГутоа. оваа ,.култура" на Мерџани",

мегу традиционалната критика на идеологијата и таа на

"издвоена по содржнната" и ,.поделена по целите" од

Манхајм. Односот мегу општественото битие и општес

политиката, само вербално е "средиште на слободата",

твената свест. според овој автор, претпоставува дека ,,(а)

затоа што треба да е колку што е можно подалеку и

општествените услови ја одредуваат и основната логич

воопшто не треба "да се меша" во политиката за да не

но-категорична структура

стане нејзин .,роб" и за да не го изгуби "значењето на

на свеста, а не само неколку

нејзини содржини, а потоа (б) од вкупната општествена

сво ето битие".20 за разлика од ,.интелигенцијата" на Ман

определба на

хајм, којашто, исто така, треба да остане вон општес

свеста следува

заклучокот во

однос на

неопходната партикуларност на свеста и размислувањето

на секоја општествена група, со оглед на тоа дека тие

твешют живот, особено вон политика та, да виси

(social

fi'еisс/П!ЈеЬеndе lntelligenzp со цел непристрасно и критич

заземаат посебно место во одредена општествена и ис

ки да

ториска целина".18 Со право е констатирано дека оваа

тани и со цел да влијае врз нив 09на96ОР. Да се зани

"универзализација на поимот на севкупната идеологија

маваш со политика. спор ед Мерџани, значи да се зани

на

маваш со "ама баш ни што" , "да спиеш по цели денови
факајки мувп". со оглед на тоа дека "во денешниов хаос

критичен

начин

е

насочена

против

гледиштето

на

Маркс дека во секоја историска епоха во размислува

ги

анализира

општествените

и

политичките

нас

vox

њето на револуционерните класи се одразува историски

на светските политички татнежи нашиот глас е како

посоодветната свест". така како што е видено со луцид

clamantis in desel·to".22 За истиот Мерџани и во истиот

ност дека "разликата" мегу гледиштата на Маркс и на

прилог

Манхајм во однос на идеологнјата се состон од тоа дека

твениот живот од лошите обичаи, од лошите навики и

.. политичарот

се обидува да го исчисти опште с

овој, последниот, го идентификува општественото усло

место нив да ги постави добрите. Затоа, на политичарот

вување на размислувањето со неговата идеолошка лаж

му е неопходно да ја земе во сопствени раце мокта на

ност.

19

владеење и да владее без никакво ограничување со сите

Не ни беше цел "да ја одбраниме". како што рече

делувачки способности на една земја (наша забелешка).23

Бранко Мерџани ... славната фраза" на Маркс од крити

Како сега културата може да биде "средиште на слобо

ката на Манхајм. туку сакавме да истакнеме дека авторот

дата" каде што .,не можат да се употребат ниту притисо

на И 9еОЛО2uја и уtпОЙllја се цитира без критериум. а

ците. ниту заплашувањата, а ниту пак каква било служ

уште помалку со некој критички став од директорот на

бена наредба. туку каде што 'се трага' и 'се шири' висти

АлбаНСКllОй1 оБU9. Гледиштата на Манхајм 11 неговите

ната"? Дали можеби конфузијата и противречностите се

поими се поедноставуваат и се заменуваат еден со друг од

гаранција на вистината или пак нејзино негпрање? Дали

18 СпореДIl со: Vојiп :VliliC. Soci%gija sа::l1шzjа i::medu islol'i::ma i IIlшk
si::ma. предговор во: Karl Мапtшјm. Ide%,gija i 1Il0риа. Nolit - Белград.
1978. стр. ХХУ.
19 Ибид. С1р. XXV-XX\TI: спореДIl и со: Fehmi Аgапi. Ide%goja d/le саlll
аа obsclll'a е ide%gjl::mil. ТТ1ета. 111984. Приштина. стр, 121-136,
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:0 Бранко Мерџани. Ц.д .. сТр. 68-69.
21 Кар.l Манхајм. Ic/e%gija i 1II0риа, Nolit - Белград. 1978. сТр. 152 и
понатаму.

:: Бранк~ Мерџан. ц,.д ... стр, 70.
:3 Ибид. стр, 68.

149

можеби "областа на размислувањето" е една мешавина

тацијата дека "зависноста и робувањето во барањата на

од иде и и концепти без некој одреден став или цел, или

традициите се најголемиот непријател на секој напредок

пак можеби способност на елиминирање на недоследнос

и на секој ослободителен чекор нанапред".2б Во рамките

тит е и на конфузиите за да се (.,'Тигне до вистината? Кол

на почетното прашање и завршната констатација на овој

ку може да биде слоБО9НО размислувањето ако "не смее"

напис "кружат" противречни идеи и погледи што тешко

да се занимава со "ништо", да размислува за политиката?

можат да останат под заеднички наслов. И покрај ова,

Вакви прашања Бранко Мерџани не си поставува самиот

критиката на традицијата на Мерџани е одлучна: ,.Не се

себеси. Напротив, на едно друго место ке биде "појасен"

служи националната идеја кога чувствуваме потреба да

кога бара "усогласување" на делата на "луfето на мис

се увериме во еден збир на неразумни, примитивни и ан
тиопштествени наредби на традициите".27 И повторно:

лата" со тие на "луfето на дејствувањето" (интелектуал
ците со луfето во владата

-

Г. Б.) изразувајки се вака:

"Денешните нации се создадоа токму поради тоа што са

"Монархијата ја сочинува основата на нашата политичка

кале да се оддалечат од нивните Традиции".2S

слобода и само врз темелите на нејзината мок и на нејзи

По трет

пат, со зборовите на Дуркхајм: "Колку повеке зајакнува

ното владеење ке биде можно да се развива и да се кон

националниот живот. толку повеке ослабнува традици

солидира нормалната еволуција на државното битие на

јата".29 Колку што може да се види од написот на нашиот

нацијата. Значи, со монархијата започна периодот на на

автор, ОДносот традиција

шиот

два поими меfусебно се исклучуваат: таму каде што се

државен

позитивизам,

период

на

конструктивна

-

нација е противречен. Овие

активност, која има за крајна цел нормализирање и мод

зачувува традицијата не се создава нацијата и, обратно,

ернизирање на внатрешниот организам на државата".24

таму каде што се развива нацијата исчезнува традици

Дали можат да се објаснат овој апологетски став и овие

јата. Вака размислуваше Бранко Мерџани во 30-тите

нео

години и ова размислување го поддржуваше со делата

дредената општествена позиција и на албанската ин

Etude de Moml на Раух и De la di\'ision du travail social на

телектуална несигурност во 30-тите години, како после

Дуркхајм.

дица

општество? Колку и да имплицира прашањево позитивен

Тривијализирањето на традицијата како "мрзелива
мок". како "неразумна наредба", "примитивна" и "анти

одговор, смета ме дека не може уште сега да се даде та

општествена", како поим "СПРОТIIвен" на нацијата. ако и

ков одговор. Во поглед на ова прашање, ке се задржиме

не е намерно сторено да стане против вербално иска

празни теоретски

конструкции

на отсуството

на еден друг напис

25

на

како

заедничка

последица

цел

на

на

албанското

на Бранко Мерџани, под наслов

жаните барања за зачувување на традицијата во негово

"НацuоналнаlТlа lТlpa9ициja и и9еја". објавен во Илuрuја

време, или дури и како последица на некој потценувачки

на

17 декември 1935
Написот

на

год.

Мерџани

став кон националната култура како "компензација" на

започнува

со

прашањето:

својата интелектуална

инфериорност, тогаш таквото

"Каква улога играат Традицијата и Историјата во созда
вањето на Националниот живот?" и завршува со конста-

сб Ибид.
с7 Ибид.

с4 r'ul/neli. 28 нос:мври 1929 год .. Тирана. сТр. 3.
2' Шуriа. 17 декември 1935. Тирана. стр. 5.
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тривијализирање не може да се објасни со "професио

родно. најдобро".~1 Потоа:

нален разум", затоа што традицијата не е само зачуву

потребите на нашиот народ и за да ги изготвиме најдо

вање

брите планови за ВuсiПuнска национална рефОРЈиа. пред

на културното наследство туку и неопходен услов

.. За да ги разбереме подобро

за создавање нови вредности; не е само тоа што е туку и

се нашите мисли треба да ги пренасочиме кон народот и

тоа што може да биде; во име на традицијата не е само

да ги пронајдеме причините зошiПо iПој е iПолку за

инсистирањето

осiПанаiП".32 Затоа што: "Една Нација почнува да се чув

за

неа

туку

и

спротивставувањето

кон

неа: со еден збор, односот: iПра91щuја-нсщија не може да

ствува и да се води себеси само тогаш кога ке започне 9а

биде однос на супримирање на една од овие категории,

раз.нuслува за својата судбина: Еден НаРО9 станува На

туку, напротив. конститутивен момент на двете. Редуци

ција само кога ке постигне висок степен на совест (свест

Г. Б.) и кога криiПиЧКllОйi 9УХ на својоiП уоН ке го

рањето на траДIЩИЈата од страна на нашиот автор во тоа

-

што го нарекуваме како ЙОЗlщuја на iПра91ЩllонаЛllза.н,

насочи

или уште потесно

-

негаiПивна [uра9Ulџljа, со цел таа да

се критикува, не може да се гледа како обид што е насо

кон

природните

и

пнструктивните

сили

во

кои

бил заробен до вчера".33 Како ја раз бира нацијата Бранко
Мерџани?

за

Невозможно е во белешките на овој автор да се

традицијата. Напротив, во таквите обиди не може да има

најде една јасна концепција за нацијата, иако неколку

криiПика, критика во вистинската смисла на овој збор

пати тој го дефинира својот .,национализам": (а) ,.Нацио

чен

за

да

придонесе

кон

критичкото

размислување

-

срцевината на пра

нализмот е еден динаМlIчен обпд за општествен развој на

шањето, за да го согледа со сите слабости и ограни

Нацијата", (б) "Национализмот значи рационално ор

чувања,

ганизиран и историски развиен национален живот" и (в)

гледпште

што тежнее да продре

со

сит е

негови

во

можности

и

развојни

"пер

спективи". Природно, вистинската критика на традици

,.благодарејКи на Национализмот, НаРО90iП станува На

јата. за едно со чинот на нејзиното селекционирање

што

ција".3" Од ова може да се види дека за "национа-лизмот"

е ,.добро" а што е "лошо" во традицијата, ке беше ,.свес

на Бранко Мерџани не~шат некоја релевантност етнич

на" дека се прави во име на традицијата и имајки прет

ко-националните детерминанти. со оглед на тоа дека "на

ходно усвоено една одредена традиција.:Ю

ционализмот" што "народот" го прави "нација" е дејству

-

Освен ова, покрај недоследностите и празните, на

вање ("динамичен обид"?) рационално организирано и

видум теоретски конструкции, на Бранко Мерџанп, во

иСiПОрllСКU развuено, коеllllПО и,на за цел о\taiПерuјално и

неговите списи се наогаат формулации што ја изразуваат

9уховно вОЗ911гнување на националниот живот.

"stalus quo":

На еден начин. колку и да е замаглено, ова што го

"Денешниов албански национален живот не е завршок

вели нашиот автор. потсетува на гледиштата на Ренан

"волјата" за еден

,. чекор

нанапред" и против

на еден збир на традиции и чувства, коишто се ослободу

околу нацијата како 9есlПвување, како сло609на авlПо

ваат од каква било критика и промена. туку е завршок на

реакција. што постои од себеси. којашто е поставена во

една уништувачка наука, на една дејствувачка мисла. која
бара да го пронајде она што е најправедно, најблаго-

,О Споредп со: Љ;шек Колаковски. О
сТр.
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себеси, а не

во етничкото, националното, вроденото,

оригиналното. Мегутоа, Бранко Мерџани оди уште .,по

мегу луГето. да не води сите во една целосна сличност и

да го соголи човека од својата Националност".37

далеку" во оваа насока: неговиот "динамичен обид" и

.,критички дух" на умот требаше

.. да

се рационализираат

до оној степен за да се откаже од се што е ирационално

-

Ваквиот одговор не само што кажува дека праша

њето не е разбрано туку и дека не се следи последо

вателно мислата што почнува да се искажува. Национал

од най1ус-най1иой10: "фикција" е да се бара и "апсурдно"

носта сега произлегува дека е нешто што не може да се

е да се открива етницитетот на Албанците. со оглед на

соблече од човекот. или, со зборовите на нашиот автор,

тоа дека во .,нивните жили" тече "славјанска, грчка. тур

ниту "дејствувачкиот ум". ниту пак "уништувачката на

ска, арапска. черкеска. италијанска, француска и друга

ука" не l\южат да го соблечат човекот од неговата на

крв".3) Не се сомневаме воопшто во храброста на нашиот

ционалност. Сега нацијата не е веке ,.динамичен обид",

автор. во ЗО-тите години. да се постави против расис

рационално организиран. којшто е вон етничкото, вро

тичките и националистичките концепти за етничка "чис

деното,

тост" на крвта и на расата. Останува отворено праша

што неколку пати се обиде да ни каже Бранко Мерџани.

оригиналното,

родовското,

националното,

како

њето :зошто во наведената статија овој автор на етносот

Потоа, како можат да останат без да се спротивстават

гледа како на нешто едноставно биолошко!

мегусебно констатациите дека (а)

.. кога

се множат раз

Прашањето на нацијата, земено како прашање на

ликите мегу лугето и мегу вештините. противречнос

рazџюналuзаЦllја како резултат на една "унuuuuувачка

тит е на личните тенденции. кога вкусовите ке се поделат

наука"

и ке добијат посебни карактери. токму тогаш ја чув

(?),

која се потпира врз "мисловен систем како

кога се гради една геометриска зграда"

(?),

кој ја пого

дува ,.логиката на традициите и на чувствата", одговара

ствуваме потребата од една рационална цивилизација и
уредување

на

националните

и

државните

прашања

врз

9 еј

едноставно рационална основа"З8 и (б) "идеална нација е

сй1вувачко ойzшuесй1вено 6uй1ие. а нацијата само 9еј

онаа нација што говори еден јазик, што има еден морал и

на

гледиштето според

кое

човекот останува само

сй1вување, или како што вели Бранко Мерџани, "деј

што употребува исти алатки".39 Јасно се гледа дека на

ствувачка мисла":'б Се поставува прашањето како е мож

јразличните концепции. коишто најмногу мегусебно се

но дејствувањето кое се има за цел себеси како 9ејСй1ву ..

спротивставуваат. се земаат и се шијат со бел конец, но

вање да биде различно и еднакво на делувањето коешто,

тие не се синтетизираат, па дури и не се синкретизираат

исто така, се има за цел себеси како 9ејСй1вување? Со

"како што треба".

други зборови. дали се можни. спор ед таквото гледиште.

Во еден друг труд на Бранко Мерџани, во вид на

нациите и националните еднаквости. значи. дали е можен

дијалог. се медитира на ОДНОСОТ нација-човек. односно,

плурализмот на дејствување? Бранко Мерџани ке одго

како што вели нашиот автор. околу идејата на КОСМО

вореше

йОЛLllUUЗЈНOlU И й1ай1ковuнсй1вОй10:() Самиот начин на

.. да"

и ке продолжеше да зборува заборавајки го

тоа што го рекол порано: ,.таквото дејствување никогаш

не се наога на тој степен да ги избрише сите разлики

37

Ибид

)8

Ибид.

J9//(VI'ia. ноеыври 1935 год .. Тирана. стр. 5.
), ff~\'I'iLi.
36

24 август 1935 год .. Тирана. сТр. 5
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пишување (дијалогот со умрениот "дијалектички монах"

чувСl71вувајКll 2Н 9лабоко и другите нацин; за да се стигне

што "ја застапува" идејата на космополитизам) му дава

внmПре во човештвото, треба да се биде човек, не човек

можност на авторот да го проблематизира односот по

што ја бара ра90Сl71а, која "значи многу мир", туку човек

единец-нација во еден степен што не е забележан во не

"што бара една друга радост

говите списи. Космополитизмот за нашиот автор е "неш

човек што нацијата и човекот, нацијата и човештвото ги

то вистинско", коешто може "да се разбере кога ке се

гледа како "поими што мегусебно се надополнуваат".45

размисли за него", но е "нешто" што "денес не постои" и

На овој човек не му е доволен само "мрзелив ум" (не

-

ангажиран), туку му треба "енергичен ум", кој е во хар

да

се

занимаваш

со

него

зна чи

да

се

занимаваш

со

"пророштва", а уште повеке сега, кога со космополити з

монија со однесувањата и постапките на поединецот. 4б
Прашањето

~ют се "бара спасот" на поединецот "од "бездната на Тат
ковината"

,

за да потоне "во пустината на една друга

маките. опасностите",

на

културниот

полиформизам

или,

како што вели нашиот автор, на "различните колективни

Татковина".~1 Малку подолу космополитизмот е "туга

индивидуалности, се гледа појасно од обидот на авторот

замисла", така што Бранко Мерџани нема да престане да

да заземе критичен став кон теоријата на Конт за l71рul71е

биде Албанец поради една ,.теорија" или едно "чувство"

еl71айu на човеllllUвО1710.

што не е негово, туку е "туго" и поради тоа што "само

коните на ,.воопштеното Човечко Општество" е барање

оној што длабоко ја чувствува својата нација може

што нема "никакво социолошко значење". Можат да се

47

За Мерџани, барањето на за

длабоко да ги чувствува и другите националности".42 Зна

бара ат и да се открива ат "законите што владеат со на

чи. нашиот автор не е за една пророчка фузија на на

чинот на развивањето на општествата", но не и законите

циите во друга нација, туку за нивна сувереност: "ми се

на ,.човечкото општество", затоа што .,човеш-твото не

допагаат само оние што сфакаат дека сит е нации нали

се состои од едно единствено општество што се движи по

куваат една на друга, но и покрај тоа внимателно ги

права и еднострана развојна линија. Не

постои едно

чуваат своите национални особености и ја воздигнуваат

единствено човечко општество

збир на раз

нацијата се пови соко и повисоко".43 Националната осо

лични

беност е неопходен услов за човековата севкупност: "од

различни насоки, па ду ри

нашата националност ке одиме кон други националности

маат поголема меtусебна поврзаност или сличност".4S

... (постон)

индпвидуалности( ... ) Човештвото
II

се

движи

со цели и средства

во

што не

и потоа ке се вратиме повторно во нашето сопство и на

Ваквата мисла, колку и да не е сочувана и развиена

крај ке успееме да го раз бере ме и Човештвото. Многу

од нашиот автор, е битна затоа што им се спротивставува

!v1Ина велат дека се Космополити без да ги поминат сит е

на еволуционистичките теории за развојот по права оп

овие фази, прашањето го земаат многу површински И

штествена и културна линија (од "пониските стадиуми"

никогаш нема да се доближат ниту до прагот на Чо

кон ,.пОВИСОКIIте стадиуми"). Битна е затоа што се "при

вештвото".4~ За да се биде национален почитувајки ги и

знаваат" општествените и културните различности, раз-

41 Щ1'1'lа. 17 ДСКСМВрlI
42 И()ИД. стр, 7),
43 Ибид,
44 Ибид,
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1935, Тирана. стр,

),

45

Ибид. стр. 72 !I 7),

46

Ибид, стр,

47

Спореди со: Бранко МерџаНII . ..lgllsle Comle 3 COIIII('-I cllle sociologJia е

76,

solme, Pёlpjekja SI1СјiрIШ'(!,
48 Ибид. стр. 186-187,

1611938, Тирана.

стр .

185-187.
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личните

ориентации

на

општетвата

и

културите,

со

"средства и цели што можеби немаат ништо слично мегу

е куц И нецелосен, и општо земено како Теорија, И посе

бно земено како Праk.·LUика":9

нив"; со еден збор, поради тоа што е спротивна од евро

Оваа ,.работа" ја вршат од страв ,.да не се создаде

центричниот концепт на културата и поради тоа што на

некаква штетна конфузија единствено поради детските

оп

глупости на некои (за срека) малубројни. наводно ин

штествени и културни ,.супериорности". тези што ке се

телектуалци или поради многу блиската коцепција. која

еден

начин

им

се

спротивставува

на

тезите

за

проблематизираат и ке се отфрлаат врз научна основа од

(за жал) во такви прилики обично ја покажуваат држав

некои културолози и антрополози од нашето време. Ин

ните функционери".:iО Така. Бранко Мерџани, во еден од

тересно е да се истакне, доколку сакаме да кажеме дека

воведните прилози во Рё"рјеkја Slщiрtше кажува зошто

изгледа llнLПересна тезата што й се спротивставува на

тој не е марксист "И како човек-мислител. И, уште по

културната концепција како култура рШ' ехсеllапсе од

веке, како човек-Албанец" и "не само во областа на тео

еден албански автор во 30-тите години кој, во своите

ретските

други

твените гледишта на мегународниот развој"!5l

списи

беше

страствен

следбеник

на

,.оксиден

тализмот" и на концепцијата за општествен и културе н

разјаснувања. туку

Во трудот

.. Зошто

и

во

политичко-општес

не сум Марксист" Бранко Мер

развој врз основи што малку погоре ги критикуваше. И

џани си задава себе си задача да ги објасни своите "гле

овој факт говори за тоа дека "неоалбанците" грабаат

дишта" "споредувајки ГИ марксистичките доктрини со

најразлични иде и и концепции. без да стигнат да ги

практичните настани во општествениот живот" и задр

обработат. да заземат став кон нив. за да можат да имаат

жувајки се само

една одредена ориентаЦИЈа.

сизмот. Пред се. како неоснована ја смета "претензијата"

Додека е невозможно, како што кажавме погоре,

на

.. на

марксизмот

неколку" од

според која

.. претензиите"

,.две

на марк

третини од зарабо

да се најде јасна концепција на "неоалбанците" за пр а

тувачката на народот оди во рацете на ед на петтина од

шањата на албанското општество и култура, кон тие ги

населението на едно место", за да го урне потоа

дискутираа

печат

аргумент" на марксизмот спор ед кој "капиталистичкиот

(нивните концепции се разликуваа од статија до статија,

режим ја уништува малата индустрија" и кога го прави

па дури и во склопот на истото дело). лесно е да се за

тоа. задржувајки се патем и на една "марксистичка пре

бележн. ке речеt\lе. расположени ето што го имаа тие кон

тензија" ("од најосновните: заработувачките на капитал

~шрксизмот И .. болшевизмот". Како ,.демократи", како

истите се зголемуваат постојано. а дневниците на работ

што самите се нарекуваа. се потруди.ја да бидат

ниците

мерени"

од

во

тогашниот

ДРУГlIте

ството) во својата

редовен

и

периодичен

( .. старите" ... :-.шадите",

.. критика"

.. поу

свештен

кон :vшрксизмот .. ,Неоал

банците" не го отфрлија. туку
марксизмот. за да го разгорат со

.. влегоа" во дијалог со
.. научни аРГУ:Vlенти" II за

намалуваат").52 Бранко Мерџани.

..и како

човек-мислител и. дури уште повеКе. како човек-Алба
нец" заклучува:

.. Ако

работникот навистина се наога во

една бедна состојба. тогаш ова може да има само еден

да покажат филозофски и социолошки дека ,,~lарксизмот
;1)

Рёгрјеkја Shqiptare. 311936. сТр. 180.
Рёгрјеkја S11qiptare. 4-:'\-611937. сТр. 193.

'1

Ибид.

;2

Ибид. сТр. 194-196.

4"
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се

.. другиот
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ефект: Бедата ке стане Идеолошја и револуционерното
струње на пролетаријатот се повеке ке расте. Мегутоа,
како еден беден пролетер ке биде во состојба да ги ост
варува високите задачи што ги товари Маркс? Од бедата

произлегува само едно нешто: Беда"!.'iЈ Толку за "науч
ната критика" на
да

погледнеме

.. неоалбанците"

како

гледаа

тие

кон марксизмот. Сега

на

йракlТiUЧНОlТiО

варување на марксистичката доктрина

-

oclТi

ООЛlllевllЗ.АЮlТi!

За ова нешто на почетокот им беа потребни следниве
зборови
нашето

од

на

Вебер:

Bpel\le -

.. И

двете

екстремни

струења

на

Болшевизмот и Фашизмот, црпат снага

ра_~ложувањето

на

демократската

BaTa".;>~ Потоа декларираа дека не се

идеја

.. ниту

за

држа

фашисти".

"ниту болшевици" ... ниту либерали". а ниту пак ,.апсо
лутисти". туку дека се 9еоИО"1ЈаlТiu и тоа не какви било
демократи.

туку

еднаш ра9U1ШЛНU.

а

потоа

9UСЦUЙЛU

нuраНlI демократи. кои си беа задале задача да работат
во насока на формирање на националната свест и на
создавање на едно

.. албанско

општество" наместо ,.мали

општества опкружени внатре во тесни зони на обичаи и
традиции што со векови се бореа едни против други"; за
да го заштитат албанскиот народ како

,.распарч~~ата грага" и од
енергии"."

По оваа изјава не им беше тешко да му се

спротивстават на

змот

(!)

.. една Нација" од
.. негативните и деструктивни

.. практичниот

марксизам"

-

болшеви

затоа што тој (практичниот марксизам

= кому

низмот = болшевизмот!) може да .. електризира" една
.. категорија на млади" ... разочарани од животот без иде
али" и .. духовно !!сцрпени". за .. уништувачки и убист
вени" дела како компензација за отсуството на .. енер
гичнпте идеали" за да останат .. во центарот на Национ
ализмот" така што таквите ни еден - ни два му се пре-

даваат на ,.комунистичкото Свето писмо кое

е против

Татковината и Семејството',.56 За разлика од Ванfел Ко
ча. Бранко Мерџани болшевизмот го смета ше за .,еднос

тавно руски феномен". а пак
што се

.. забележуваа

.. болшевичките

симптоми"

овде-онде" за директорот на Рё,'·

pjekja shqiрtше беа резултат

..повеКе

на една латентна

психолошка нервоза што извира од летечките амбиции
без кочници на Stuпп

und Drang.

пода рок на новата воз

раст".57 "Болшевичката болест", која во Албанија. спо
ред Вангел Коча. беше во фазата на
можеше да се излечи без ,Лекот" на

.. првото квачење".
.. полпциската поли

тика. значи ,.репреСIIвната политика. која се обидуваше

да ги отстрани ефектите". со "лекот" на општест~ената
политика .. ,значи превентивната политика, која се оби
дуваше да ги отстрани причините": накусо. не ,.со кам

шик" туку ,.со подобра против-идеја".5S
За да не должиме многу претставувајки ги

.. гле

диштата" на .,дисциплинираните демократи" околу раз

личните прашања на албанското општество и култура.

ке кажеме дека покрај нивните изјави за создавањето на
едно

.. умствено

движење" кое имаше за цел .,опишува

ње". "класифицирање" и .,концентрирање" на сит е пра
шања што се поврзани со

.. посебната

структура на ал

банското општество за да се создаде вака еден
низа",,!"

не

книжевно-романтичен

туку

.. алба

радикално-демо

кратски".59 неоалбанците навистина беа

"дисциплини

рани за суштествено да придвижат нешто во животот И

општо земено во албанската култура. За волја на висти
ната.

нивното

прокламирано

дистанцирање

од

влас

тодршците. беше "рационализирано" за да биде во служ
ба и во функција токму на властодршците. Мегутоа, иако
jl'

Ванго Нllрвана . .\ё l/Cllzёп е Хасiопа!i:::mёs. Рi:грјеkја Shчiрtагt:. 711937,

СТр.

ИБIlД. сТр. 196.
54 Рёгрјеkја Sllчiрtаге. 211936. сгр. 79.
" Рёгрјеkја Shqiptare. 311936. сТр. 175-176.

53
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'7

5s
5"

2.
1/1) j'ia. 18 ОКТОМВРII 1935 год .. сТр. 3.
Ванга Нирвана. [I .. Ц., сТр. 3.
СпореДIl со: Рёlрјеkјtl SlщiРlше. 311936. сТр. 172-180.
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списанијата што ги раководеа тие, преводите што ги на

правија и нивните списи можат да се избришат .како да
биле напишани со креда на црна табла, тие денес Ја имаат
вредноста на културни "факти", кои говорат за еден пе
риод на многу сложени општествени и историски окол

ности, за едно време кога Маркс, Ниче, Декарт, Бергсон,
Кроче, Фројд, Јунг, Адлер, Конт, Вебер, Дуркхајм, Ман
хајм, Валериа, Пирандело и многу, многу други писатели

ЈУ. Коn "свеiiiлаша дикшашура"

и филозофи, социолози и зналци почнаа да пуштаат гла

сови, иако неартикулирани, на албански јазик. Не може,
а да не се обележи ова а состојба на нашата култура.

Од "четириесетте Мненија" за "национално един
ство" на Албанците мегу двете светски војни можат да се
одделат и самонаречените "Млади", кои се залагаа за со
циокултурно

интегрирање

на

народот

во

хоризонтална

основа. Тие беа "некои луtе" што бараа "промена на
условите на моралниот и материјалниот живот во Ал
банија спор ед основните начела на оксиденталната циви

лизација".1 Според ова, не може да се види кон беа "Мла
дите", затоа што промената на "материјалната и морална
Албанија" врз основа на "начелата на оксиденталната

цивилизација" беше барање и на многу други групи. Кои
беа, значи, .М.ла9UlUе и со какви основни начела на окси-

9енiПалнаiПа цивилизација сакаа да ја променат Алба
нија? Да ги оставиме самите да одговорат на ова пра

шање: "Никој не старее

-

-

велат тие со зборовите не Леви

поради единствената причина што живеел одреден број

години. Луtето старе ат оставајки го настрана својот иде
ал. Годините ја збрчкуваат кожата, но губењето на ен

тузијазмот ја збрчкува душата".2 Потоа, млади сме затоа
што сакаме промена ("кој бара промена, бара нови неш

та. значи дека е млад").3 Не критериумот на йрожuве
аншие 209ННll, туку на зачувување на U9еалоiП и на ен

iПузuјаз"~tOiП, заедно со барање за йро.иена, се уште не се

I '\Љюта. јануар!! 1936 год .. Тирана. сТр. 20.
: Спореди: Pёlpjekja SIЩiрlше. 16/1936. сТр. 179.
з Minef"\'a. јануари 1936 год .. сТр. 20.
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ДОВО.'1НII за да се видат ,.ыладите" различни од другите

хитлеризыот" во статијата

ГРУПИ што се залагаа за АtOрално и Atal71epl~ja,:HO проме

во таа прилика иы се даде повод на "ыладите" да дадат

нета, сосема оксидентална "Нова АлбаНИЈа". Она што
ыакар и малку ги одвојува ,.младите" од .,неоалбанците"
е поврзано со

.. основните

начела на оксиденталната ци

неколку ,.објаснувања" во написот ,.Организирањето на

хаосот".8 Таму "се објаснува" дека недоразбирањата со
Тајар Завалани се повеке поради еден вид ,.посебен аmо

вилизација". кои се нарекуваат со различни имиња од

ш" што го има тој кон

страна на овпе групи. Додека

сингенцпја

.. основно

начело" за ,.нео

.. Векот на Момчештвото·,.7 и

со

.. начелото

идеолошки

на интегрална интра

работи"

отколку

"посвете

албанците" беше 9е~~tOкршuuјаl71а, "не либералната", "ни

ност .. што ја имаат Илирите кон хитлеризацијата".q Са

ту апсолутистичката"

миот наслов на написот (,.Организпрањето на хаосот") и

туку

"дисциплинираната демок

ратија", за "младите" основно начело беше ,.диктатура

та на новиот дух", прецизирана: ,.со формите и боите што

11 одговараат ~a секоја земја". Оваа синтагма ја cpeKa~
ваые за прв пат во воведната статија на Илuрuја од 13 маЈ
1934 год., под наслов: "Векот на Моычештвото". Оваа
синтагма поДоцна ке се .. кондензира" во .. светла дик

неговото мото

( .. Секој

човек. секој народ што сака да

живее и да се покажува себеСIl пред се треба да го орган
изира хаосот што се наога во неговото "Ј ас"

- N ietZSC!1e),

говорат за ,.стилот" на одбраната на "младите" од кри

тичарот што има "посебен аmош" за "начелата на инте
грална интрасингенција".

татура". Во "Векот на Момчештвото" на младите им се

Хаосот се наога во албанското општество и во ал

должи "диктатурата на новиот дух". затоа што ,.само

банскиот живот. затоа тој треба да се организира. Како?

момчештвото е кадро да води херојски војни и обиди за
да создаде нови состојби".4 Мегутоа, за да не се разбере

Само

.. диктатурата

со нов дух", истата таа свей1ла 9Ш(

illmuypa ке биде во можност да ја скрши тенденцијата

погрешно .,основното начело" за создавање "нова M~

што ја имаат Албанците за 9а се 6УНй1уваmП aPOlТlllв се

рална и JlIaтеријална Албанија", во оваа воведна стаТИЈа

кое концеНlПрuрање. секоја соработка. секој вид на дис

се вели и следново: "Ние може да имам е многу нешта за

циплина и координирање на нивните сили и и9еu. Потре

кои треба да разговараме со еден Нацист, па дури и да се

бна е силна и уште посилна свей1ла 9иКlПай1ура за Ал

спротивставиме. но никогаш нема да имаме храброст да
го оспориме" (се редат една по друга "услугит,:" што

Хитлер му ги направил на германскиот народУ .. еле
:-.rентот на восхит",

.. динамизмот

на германското M~M

чештво". тоа "што самите Нацисти го нарекле со С ВОl 0Т

нов збор Glеiс!zsсlюltuпg (француски ј\дisе ии pas), а нас не восхитува"." Ова .. дистанцирање" од неофашизмот се

забележа 'од страна на Тајар Завалани како 060жавање
кон него. Тој веднаш реагира

.. против

банците што не гледаат

.. подалеку

од носот", што ја не

маат "традицијата на размислувањето за утре"; што го
немаат

.. елементот

на

обопштување",

,.силата

стракцијата" за да му дадат на животот

.. едно

на

ап

тотали

тарно значење". Потребна е 91lКlumuypa со нов 9УХ за

Албанцпте да ја почувствуваат "среката на аЛТРУIIЗМОТ"
и на ,.еНТУЗllја3'.ЮТ" да им бнде

шшулси"!IО Ако не восхитува

.. мајка на спте енерпш и
.. динамиз:-,ют на герман-

посветеноста кон

I/I\,/,јо. 1411934. сТр. 1.
8 I/IYf'io. 1511934. сТр. 1.

7

.: Illp·ia. 13 мај 1934 ГОД .. сТр. 1
, Ибид.
I/!,гщ 17 јун!! 1934 ГОД .. сТр. 1.
Q
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ското момчештво", а со тоа и Glеiсllslшltlll1g на нацистите,
тоа не значи дека ние сме за хитлеризам: ние сме за

свеlТlлаlТlа 9UКlпаlТlура што го уредува хаосот, што обез
бедува дисциплина, ред. Таа може да биде не само хит
лерска, туку и руска или италијанска! Накусо: ние сме за
еден ,.реалистичен национализам", кој ги стопува сит е
егоизми и ги хармонизира различните интереси" поради
татковината, која не прави како една "голема дисци

плинирана чета под една наредба и под едно водство
. ,,11

тешките патишта на новата ИСТОрИЈа

-

на

У.

.

Лесно е да се забележи дека станува збор за еден

Една група. од најкритикуваните што се собираа во

менталитет што на драматичен начин ги доживува оп

списанијата и весниците што излегуваа на албански јазик

штествените противречности, што не е во состојба да ги

мегу

реши истите: не е способен да антиципира едно суш

.,стари" или самонаречените "татковци на нацијата". До

тински ново општествено уредување. Овие "млади" .што

дека групата на "младите" се собираше околу весникот

бараат промена на албанското општество се гледа јасно
дека капитулирале пред неговиот авторитет. Амбива

на ,,(.'Тарите" како своја главна трибина го имаш е вес

ленцијата револт-потчинување, осцилациите мегу тради

никот "Besa".1 "Старите", како и "младите", национал

ционалните и модерните вредности. мегу храбриот со
крилја и кукавичкиот плашливец, ги прават ,.младите"

рmПа, но

еден своевиден хибрид. несигурни до тој степен што не

како таа на "младите", туку диктатура од "монархиски

можат да го антиципира ат решавањето на своите вна

тип", затоа што "монархиското чувство" ни било пос

трешни противречности: до тој степен што бараат авто
ритет за да се поддржи нивната несигурност, бараат

тавено и вкоренето во националната историја уште од

"светла

единство, според "старите", беше патот на зајакнување

диктатура"

што

ги

прави

водачи

за

,.светата

двете

светски

војни,

,.АrЬёniа" и списанијата

ното

единство

го

сочинуваа

таканаречените

"lllyria", "Minerva"

гледаа

остварливо

итн., групата

преку

9ИКlиаШу

нивната диктатура не се нарекуваше "светла"

најдревните времиња. 2 Вистинскиот пат кон национално
на зогистичката доктрина, односно патот на зајакнување

татковина".

На крајот. да кажеме дека мегу ,,~fJlадите" и "нео

на "диктаторскиот режим", кој имал "голема предност во

апбанците" немаше големи разлики. На почетокот беа

однос на сите други политички системи".3 За разлика од

заедно, но подоцна се ,.нијансираа". Изразите што ги ка
рактеризираа

.. неоалбанците"

како "дисциплинирана де

"младите". кои ја сметаа за "спасувачка" владата на Ме
хди Фрашери,

.. старите"

ја критикуваа "поради либерал-

?v10кратија" ... енергични идеали". "динамични обиди" итн.
според значењето не беа многу далеку од многуте изрази

карактеристични за ,.младите" како: .. светла диктатура",
.. забрзан ритам". "дина~Пlзам на момчештвото" итн.
i1

Споре ди со: написот ћуmё slщiРlше во I1lyria. 1211935. сТр. 1.
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Спореди со: Бирон Кока. ProbIemi i zmitetit kоmЬёtаr nё lёvi=јеn ideolog-

jike {ё \'iteve 3() {ё sllekullit хх. Studime Нistorike, 211965, Тирана, стр. 69-81 .
: Спореди со: Besa, 13 декември 1935 год., сТр. 1,24 декември 1935 год.,
стр. 2; Бирон Кока. П.ц .. сТр. 75.
3 Биран Кока, пд .. стр. 57.
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ните ил узи и" што ги предизвика кај народот. а кон. спо

банија стана византиска провинција под Леан

ред нив. имаа "непожелни последици".

Исауриос. Ова е време кога Албанците беа принудени ад

За да не должиме. ке кажеме како еден сведок од

тоа време гледаше на "борбата мегу Старите и Мла

страна на Исауриос "да излезат ад римската

IIl,
(=

наречен

оксиден

тална) црква и да потонат во темните лавиринти на

дите". Спор ед него. проблемот мла911-СluаРll "се фати од

тогашната ви:зантиска (= ориентална) црква".7 Спаред

различни автори

Малоки. не беше од големо ,.значење" црковната па

-

со мали или воопшто без исклучоци

-

како магарето на Киро. за опашка а не за узда. 4 Овој про

делба. колку што беше "страшен токму тај" ,.цух на ви

блем. според Крист Малоки. не се концентрира како што

зантиската администрација". таа администрација "пре

треба и не се постави врз една сигурна "филозофска. со

полна стравувања и гнилеж". која "остаре како. црн дух,

циолошка или пак историска" основа. Напротив, вели
сведокот од тоа време, речиси кај

" ста р "

или

,
.. млад " . се

секој

автор.

било

гледаат "е ф емерни инаети и ин-

тереси", издивнувања и додворувања. одбрана од "непос
тоечки напад", отсуство на концентрација околу некоја

.. одредена

точка" и на овој начин, "секој носејки ја во

дата на својата воденпца'" се замаглуваа прашањата, се
заплеткуваа проблемите за да се добие "турли-тава од
гледишта". свинска чорба од секакви потконтексти и

како сенка на чума над целата албанска нација".8 Мегу
"историскиот византизам" и "албанскиот ариентализам"
Крист Малоки става знак на еднаквост :за да ја избегне
.,дебелата грешка" на сит е ание шта мислат дека "ориен

тализмат" дошал ,.прв пат од Азија, или пак од турскиат

народ. Не, никако. нашиот ориентализам е фатален дар

на ХрИСТИЈ3нството, иако на едно евроазиско христијан

ство".9 ,.Ориентали:змат" со вакво "потекло" ги уништи,
спаред нашиот автор. високите "посредувачко-калекти

задни намери, едно ориентално-оксидентално

вистички" осабини, односите на .,Албанецот со Албане

или

цот" и односите на "Албанецот со државата или него

уште

подобро

едно траги-комично

lutti-frutti,
al1a-podl'ia на

нашата неодредена и ненасочена душа".' По една ваква
проценка на "борбата" мегу "младите" и "старите", на
шиот автор сиот "албански проблем" го гледа во орuен
lТiаЛll3сНOlU, кој

го гниеше

Албанецот "телесно и ду

ховно" распаfајки му ги "најосновните и најблагородните

колективно-национални сили".6 За разлика од останатите
што "албанскиот ориентализам" го објаснуваа како "по
дарок" на Турците. Крист Малоки овој "ориентализам"

вите претпоставени", со еден збор, "историскиот визан

тизам" како една "ра:зурнувачка епидемија" го уништи и
го дефармира ,.вистинскиот карактер на Албанецат" за
да го створи тој "амарфен смок" Н . .,. доволно е толку!
Не може да има некоја ,.сериозна пречка" за да не
се прифати проценката на праблемот ClTlaPLl-~ила9Ll што

ја врши Крист Малоки. дури и со посебниат багаж на не
говиот израз. но проблемот не се фака :за "узда" и не се

години пред Турците да ја освојат

поставува врз ,.сигурни фило:зофски. социолашки или

А,lбанпја. "Албанскиот ориентализам". според овој ав

пак ИСТОРИСЮј"' основи ако цела една доволна слаже на

го ,.наоГа" едно

600

тор. !ша корени таыу некаде околу

740

година. кога Ал-

општествена п l!сториска состојба се објаснува како. пас
ледица на еден дух

~ КРlIСТ МаЛОКII. хд. (1) 1937. сТр. 1-11: повторно објавено по повод
смртта на проф. д-р Крист МаПОК!I во Slzej::al. XYII. 1973. бр. 5-8. РИМ.
ИБIЩ. сТр.

155-156.
б Ибид. сТр. 158.
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ОД каде што цитпраме.

,

.. преполн

8
9
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што го изобличил карактерот на Албанецот уште во УIII

век. Читајки го написот на Крист Малоки "Ориентален
или оксидентален", човек не може да не се задржи на
изразите ,.турли-тава од гледишта", "свинска чорба со

се какви подразбирања и задни намери" и други слични на
овие, коишто понекогаш изгледаат погодни за нареку
вање на дискусиите околу националноlПО е911НсlПво во

редовниот и периодичниот албански печат мегу двете

светски војни, но самото залагање на овој автор за да го
постави проблемот врз "основи што ги споменува тој ако
не е "свинска чорба", тогаш е (за да се придржиме до
стилот!) супа од тревки.

VI. КОН "револуционерната

демократија"

Демократскиот и револуционерен дух што во поце

лосна форма се манифестира со Демократската јунска
револуција, а се растури со нејзиното гаснење и со пов
торното поставување на режимот на Ахмет Зогу (декем

ври

1924

год.) живееше во илегалност и се зачуваше

преку различните форми на неговото опстанување. Како
една од формите на опстанување на Демократската јун
ска револуција се јавува дејствувањето на Националниот

демократски комитет

(Komiteti Nacional Revolucionar KONARE) . Овој комитет на чело со Фан Ноли. основан
во март 1925 год. во Виена, по иницијатива на револу
ционерните демократи и со поддршка на Комунистич

ката балканска федерација,1 20 објави (на 29 јули 1925
209.) веснuкоlП Liria КоmЬёtше (Национална слоБО9а). кој
стана трибина за ширење на демократски и револуцион
ерни идеи, како и за денонцирање на антинационалниот

режим на Ахмет Зогу и за демаскирање на парламентар
ната лажност на неговите органи. Албанскиот парламент

беше за "Национална Слобода" една "понижувачка ма
шина за легализирање на притисоците и кражбите што
!\IУ се вршеа на албанскиот народ и за колонизирањето на

Споредн со: Ментор Бепегу . .\JasC/l е рШ'а {ё Qе\'i!ђiё sё .·1. Zоglllnё vitin
1925 рёl' [o/'cimin е plls!ltetit (;ijligШ'-оО/-gје:: Ље Сјёnd/'еsа poplI/lol·e. Stlldime
Нisto/·ike. 111964. Тирана. сТр. 49-59.
!
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Албанија од страна на Италија".: Како што може да се

врз

ви~и од програмата на КОНАРЕ. уште на

год.

класа СПРОТlIвставена на феудалната класа од една стра

деЈствувањето на овој комитет се одвиваше претежно во

на. и од друга страна врз братската соработка со другите

5 мај 1925

насока на урпвање на режимот на Ахмет Зогу и поставу

други

основи.

.,врз

организирањето

на

селанската

балкански народи"."
Дејствувањето на ,.прогонетите националисти" за

вање. на негово место. демократски републикански ре

.. движењето

за ослободување" беше многу концентри

жим преку кој ке се спроведува аграрната реформа во
интерес на села~~I1:е и ке се дефинпраат етничките гра
ници на АлбаНИЈа.' Од оваа програма може да се види

рано. Тие беа поделе ни во две .,демократски национални

дека КОНАРЕ-анците сакаат повторно ,.да ја вратат"

вање и во Националното единство. Овие две организации

вината и одговорноста за нејзиниот пораз. кога тие беа

тација. а втората

Јунската револуција во Албанија како компензација за
на чело на оваа револуција. Не само со оваа програма

организацшr": во Комитетот за национално ослободу
ш.ша

различни

ориентации:

-

првата

имаше

лева

ориен

десна. Треба да се истакне дека во

самата организација имаше различни ориентации (де

национ

зориентации). Тоа што ги обединуваше членовите на

алисти", како што ги нарекуваше Ноли СВОIIте сонарод

овие организации беше желбата за уривање на режимот

ници собрани во КОНАРЕ, ги беа научиле .. неопходните

на Ахмет 30ГУ. Оваа желба ги обедини ови е две органи

туку и СО многу други декларации

.. прогонетите

ле;щии" од .,г?рчливите порази" на Јунската револуција

зацин "за еден заеднички фронт", за што говори и соби

и оеа во СОСТОЈ ба со една друга револуционерна храброст

рот на делегатите на Националното ослободување и на

и, одлучност д~ создадат Албанија "во која секој човек

Националното единство што се одржа во Париз (на

(ке) живе~ и (ке) работи слободно и (ке) ужива во пло

ноември

дОТ на СВОјОТ труд И каде што паразитите и крвопијците
трс: ба да се постават на местото што го заслужуваат·,.4

организации се

.

""

1935

19

год.). На овој собир делегатите од двете

договорија дека: само со "заедничка ак-

""

ЦИЈа и оороа на сите демократски организации, во и вон

Дејноста на .КОНАРЕ се прецени кон оваа цел и се виде

Албанија" и на ,.сите енергии на албанскиот народ" може

дека во ОВОЈ комитет имаше и луге кои по гледиштата.

да се смени режимот на Ахмет 30ГУ. кој во овие

како и по нивните конкретни заложби. беа во против

години

речност со програмите и објавените декларации. Плод на
оваа

.. интроспективна

анализа" беше супримирањето на

КОНАРЕ и основањето на Комитетот за национално
ослободување, во април 1927 год, На чело на овој ко
митет повторно се наогаше Фан Ноли.

кој

сега де к

ларира дека движењето за ослободување се организира

:

и"ја

3

СпореДI! со: Внрон Кока.

Лпрпа).

f\.ombijlc1l"l!.

29.11 1932 Г()Р.; ... Ж''''Н''Ј','\
(во
~ ~,
Ga::cla 'L,,'ia

1
[онаП\МОШIЮ·Г

f\.mЬёIШС··

/I·ibzlI1i?

текст:

е ide~'e

li?

Re\'o!z!C/::~li/ Dcmo!;nllik nё SЈщ'рi!;z (1925-1935). Studil11<: Historike. 1/1965.
стр. 32-."',
4 Лириа. 29.7.1925 год.
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,,11

го угнетуваше И го цедеше народот" и ,.ја стави

независноста на Албанија на пазарот на странските им

перијалисти".6 На овој собир исто така беше кажано дека

.. секоја

форма

и

промена

на

владата"

направена

од

страна на Ахмет 30ГУ имала за цел .,са!l-Ю да се излаже

народот и да се добие во време".7 Договорот на Комите
тот за национално ослободување и на

Националното

, La I;"d<::ration ВаlkапiСјLlе. 1 дек"ыврн 1928 ГОД" цитирано според: Група
('i!slzlie lё Lij~"i::les demoki'alzke cllze /'с,'О!UСZОllше slщiРlше nё "Iiilel
19:; 1-192-1. Akadernia е SI1kепсауе ti: RPSSH. Iпstitшi i Нis!огisё. Тирана.
1977 год .. стр. 2n2.
о Ziin' i SlщzјЈёl'lsё. 911936. Ж"нева. стр, 21 .

автори:

7
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173

г

единство "за еден заеднички фронт" имаше за цел да го

Ахмет Зогу преку мобплизирање на народот за да се по

урне постоечкиот режим во Албанија и да ги примени

бара растурање на парламентот, слободни избори и сло

следниве точки:

бода на формирање партии. општа политичка амнестија,

,.1) Обезбедување целосна независност на албанската

намалување на цените. подарување на житото на селан

држава со конститутивна република и со парла~

ите што мака мачеа за трошка леб. слобода на работ

ментарна влада, која ке обезбеди слободни из

ниците и занаетчиите за формирање синдикат, протести

бори. слобода на говор. на печат, на размислу

рање против односот на владата на Сојузот на нациите

вање. на совест и на собирање.

итн. 9

2)

Поништување на трактатите склучени со стра
нс ките

3)

4)
5)
б)

држави

коп се

на

штета

на

албанскиот

Во функција на ови е "непосредни и итни" задачи
беа п пропагандните написи што се објавуваа во вес

народ.

никот Национална слоБО9а

Применување на аграрна реформа, така што на

шурата ГласоlТl на Албанија (Zёl'i i Slщiрёl·isё). Особено

(Lil'ia Nacionale) и до бр 0-

секој Албанец ке му се даде земја за да ја обрабо

битна улога во оваа насока одигра Национална слоБО9а,

тува сам.

која, речиси во секој број. ги штитеше интересите на

Ослободување на народот од товарот на тешките

работничката класа,

даноци и на долговите предизвикани од каматиТе.

нетувањето и искористувањето на народот од страна на

Поништување на ~юнополите и на концесиите

владеачките слоеви, го критикуваше ширењето на фа

на селаните. го критикуваше

уг

што се на штета на народот и на развојот на на

шизоидните идеи и практики во Албанија преку режимот

ционалната економија.

на АХ!\lет Зогу: беше против европскиот империјализам ...

Донесување закони за обезбедување на правата и

Освен публицистичките написи со лева ориентација, но

на потребите на работниците и за социјални ре

без некоја силна марксистичка поткрепа, во Национална

форми согласно со потребите на земјата.

слоБО9а се објавија и литературни написи

(претежно

Забранување на какво било мешање на стран

поезија), кои беа во функција на демократското и рево

ските држави во внатрешните работи на албан

луционерно албанско движење во текот на 30-тите го

ската држава".8
За остварување на ови е "точки" Комитетот за на

дини. Од ови е написи особено треба да се споменат тие

ционално ослободување и Националното единство се

сатиричната поезија на Билбил Грамши, која беше на

7)

на Фан Ноли, посебно неговата поезија

-

политичко

обврзуваат дека ке водат активности во насока на соз

пишана кога тој се наоtаше на чело на КОНАРЕ. а потоа

давање на еден заеднички фронт на сите демократски

на чело на Комитетот за национално ослободување. Тоа

организации во и вон Албанија. кој го нарекоа Демок

е времето кога Ноли беше осуден на смрт во отсуство од

ратски национален фронт

(Fl"Ol1ti Demok7'otik Naciol1al -

страна на владата на Зогу. тоа е вреуlето кога Ноли се

FDi'v) Ј адрото на овој фронт го сочинува Шесточлената

наога во прогонство низ Европа. време кога Ноли има

Комисија. на која й се доверија "непосредни и итни"

поголема одлучност да стане револуционерен демократ.

задачи што беа поврзани со демаскирањето на владата на

ТОКМУ оваа негова 09.7УЧНОСtП ги ослободи творечките

8

Ибид. стр. 21-22.
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потенцијали на Фан Ноли за да ни ги остави неговите

најуспешни поетски творби.
Додека вон Албанија дејствуваа демократските и
револуционерни групи, преку кон на некој начин опста'

нуваше Јунската револуција и колку-толку се одржуваше
во живот

албанското

демократско

и

револуционерно

движење, во Албанија ваквпте дејности се следеа и се
прогонуваа. Мегутоа, колку и да беше контролирано и
следено

демократското

и

револуционерно

Албанија, тоа не згасна целосно:

движење

во

се стеснуваше и се

ширеше, еднаш беше латентно, другпат манифестативно,
во зависност од општествените и политичките околнос

ти.

Албанското

демократско

и

револуционерно

дви

жење се манифестираше во различни форми и во орган
ите на албанскиот редовен и периодичен печат, кои из

легуваа во Албанија мегу двете светски војни.
Ова движење беше поманифестативно во списани
јата РиЛUН9ја и АБЦ, кои не можеа долго да ги издржат
следењето и цензурата на Ахмет Зогу. Ограничувањето

на дејствувањето на демократските револуционери со

укинувањето на списанијата РUЛUН9)а и АБЦ се над
минува некако со излегувањето на списанието Нов cвeйl

(Bota

е

Re)

(април

Босйlонскuойl cвeйl

1936

год.), кое, како што пишуваше

(Bota

е

Bostonit),

станува списание од

нов тип, кое ,,подобро од кој било орган ги искажуваше
аспирациите на народот за неговите
по

.
ИНИЦИЈатива

права "

. 10

на комунистичката група на

К

О снована
,,11

орча,

и

"облекувајки" ги политичките барања и содржини со ли
тературни !I културни "облеки", Бойlа е Ре едно време му
избега од погледот, како што велеше Крист Малоки,

орган за напредната јавност од тоа време, како и најбуд
ниот

крити чар

на

општествените

и

политичките

окол

ности на Албанија во средината на 30-тите години.
Новиот свет сакаше да се постави како негација на
cйlapиoйl cвeйl во албанската стварност, кој го претста
вуваа

режимашите,

конзервативната

мисла,

апологет

скиот и сикофантскиот став, празните, наводно теорет
ски,

конструкции

на

некои

интелекту~лци

како

после

дица на нивната неодредена општествена положба, ко
ишто,

земено

заедно,

ги

легитимираа

општествените и

политичките деформации и аномалии, ја сочувуваа са

кајки и не сакајки постоечката состојба, која стануваше
се потешка за шир оките народни слоеви. Со претензии
не

за да

прави теории

и да

го воодушевува

светот

"со

научното творештво" на Албанците, туку за да дејствува

практично, да ја промени бедната состојба во која се

наогаа (ги беа ставиле) Албанците, БOlТi.а е Ре за по
малку од една година од нејзиното излегување постави и
актуелизира

низа

прашања од општествено и

културно

значење, поттикна и мобилизира за уривање на "стариот
свет", како што таа ја нарекуваше состојбата што ја

беше создал режимот на Ахмет Зогу во Албанија. Ана
темисана како сејач на ООЛLUевllЗЈНОlТi. во Албанија, ети

кетирана како дилетантска, без йознавања и без фило

зофска II СОЦUОЛОlUка жеlТi.О90ЛО2uја за прашањето што
го поставува. БоlТi.а е Ре не престана да го критикува
режимот и неговите органи се до нејзиното забранување

(февруари

1937 год.),

Преокупирана, уште од првиот нејзин број, со про

змиски на режимот на Ахмет Зогу Ј! стана најсаканиот

блемот на чеlТi.uрuесеlY!lY!е AtНeHиja 12 lш710 СО39аваlllе е9ен
крајно за.ирсен општествен и културен заЙлеlТi. 13 за Ал-

le СПОред ll со: 80{0 е Не 17/1936, Корча. СЈ р. 20; Впрон Кока. Lujia
Ideo[o,?ilke e80tiis .Iё Re . kllш!ё/' /Hlksionit ::o,f;ist (/936,1937). Studime
Historike 2/1964, Тирана. сТр. 123.
11 Вирон Кока. п.ц .. стр 122.

потпишано од Хар6УТII (псеВДОНIIМ на СеIIНМ Шпуза).

]76

12

13

СпореДII со: Во/а

t'

Re. 11l936. наП!iСОТ.: Dy::e/ opinione пё Slщiрё/·i.

Спореди со: Во/а е Re. 411936, написот: D/'ejtime/ е l'еја [е/l"аЈ'е {ё

Dilil1/lliil' SI1ll/ez-iqit.

сТр.

7-9.
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банците, БоlТiа е Ре им поставува неколку барања на ал
банските писатели околу кои сакаме да се задржиме сега
и подолу, Овие барања "се претставуваа" преку синтаг

п рашањето на Ойlll{[lес{[lвенаiПа реаЛllС{[lllЧНU

KHll-

жевнос{[l не може да се постави вон концепцијата што ја
имаме за ойuuПеС{[lвена{[lU реалноаП. Ако општествената

лшга ойZU{[lеС{[lвена реаЛllсiпuчна кнuжевНОС{[l. Наре

реалност се подразбира непосредно, тогаш синтагмата

чена како йoцвpclТi и аОЙЛО90носен оБU 9 за надминување

ОйllllПес{[lвеflCl реаЛllС{[luчна

на културната и општествената хетерогеност на Албан
ците и за поставување на нпвната национална хо.ноге
HOC{[l. ойuuПС{[lвена{[lа реаЛUСlТiuчна л uzП ер а {[lyp а , од
носно реализмот ке требаше да биде е9инаивена кни
жевна насока за албанските писатели, ако тие навистина

сака ат да му служат на народот. Барањето за една нова
книжевна насока поточно беше барање за нова културна
ориентација. А уште поточно, беше барање за во еден
одреден општествен и историски миг. преполн со про

ТlIвречности, да надвладеат некои вредности, поточно
oHlle вредности што би можеле да й дадат правец, кои би
можеле да й го отворат патот на албанската култура, кап
би !\южеле да "го претставуваат" општествениот и ис
торпскиот момент на народот.

кнuжевнос{й

се

гледа

како

плеоназам што не може да се крене на ниво на една кате

горија. Ако со синтагмата ой.щ{[lеС{[lвена реалиС{[lllчна
книжевнос{[l се сака да се истакне "општественото усло

вување" на книжевноста (како сооднос условувач и усло
вен), тогаш, како што ке рече Карел Косик, потпирајки
се врз Ингарден, се pe9YL{Upa општествената реалност во
социјални ОКОЛНОс{[lu како на9ворешна йре{[lЙОС{[lавка,

како ,.надворешен услов" во однос на книжевноста (кул

турата). за 9а се uзоблuчуваaLП како "карактерот на
уметноста така и општествената CТBapHocT".15 Книжев
носта, или општо земено уметноста, не може да биде вон
општествената стварност. ниту ,.првата стварност", нит у

"втората стварност". Книжевноста е конститутпвен мо
.иен{[l на општествената стварност, таа е нејзин интегра

Не велиме дека таквото барање успеа да се артпку-

лен "дел"; нејзиниот однос кан општествената стварност

лпра во дискусиите околу новит е книжевни насоки што
ги постави БоlТiа е Ре. Дури повеке, воопшто не мислиме

не може да БU9е Ha9BopelueH. туку секако дека е вна

дека дискусиите околу новите книжевни насоки "беа ед
наставна теоретски за книжевноста" и дека наликуваа на

"еден заеднички книжевен манифе<-'Т". како што заклу

чуваа нена,нерно нашите критичари.

14

За волја на висти

ната. доколку сакаме да ја погледнеме

.,теоретската

страна" на овие дискусии. тогаш ке останеме со празни
раце: ке видиме лавина од зборови и коцепти ко!:! се
!\lенуваат "од место на место" за да се заменуваат

~lег;.себно п за да се стопат на крајот во една непскажана
п неистражена претпоставка.

," СпореДIl со: И. Ругова, С. ХаМ!lТИ. f\,'itika lеtгarе, Рилиндја ПrШ1ЈТ!lна. 1979 год .. сТр. 458-459.
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{[lрешен.

"Општественото условување" на книжевноста. гле
дано некритички. ја води вистината на книжевното (кул

турното) дело во општествени околности, односно ја не
гира автентичноста

на делото. затоа што

вистината на

оtајки се во околности. делото значи. нема своја вистина;
со оглед на тоа дека околностите се стварност. значи де

ка делото нема своја стварност; тоа само треба
09рпзува

ОКОЛНОСТlIте.

АШРНlI. а делото

-

ззтоз

што

околностите

се

9(/

ги

при

сеКУН(јарно. Еве како барањето за една

ОйlllLПесLПвена реаЛllСLПllчна /{НllжевносLП (ако се поглед
нат до крај нејзините последици) ги изобличува и оп-

1<

СпореДII со: Карел Косик. DUalektika konkTetl1og. Просвета. Белград.

1967

год., стр.

148 I!

понатаму
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штеството и книжевноста. редуцирајки ја во околности
првата и во нивната трансмисија (одраз) - втората.
Доколку

со

барањето

за

ОйllllТiесlТiвена

реаЛllС

не говориме за некој тесен реализам. кој ке ни ги стави и
двете нозе во една чевла. Неопходна е слободата во едно

книжевно де_ло. Исто така, потребна е ограничена [{ не

целосна СЛОЬО9а (наша забелешка).18 Да не не исплаши

tПuчна КНlIжевносtП се инсистираше на утилитарна функ

ова. ,.БоlТiа е Ре" ни вели дека отсуството на слобода или

ција на книжевноста (што се гледа отворено во написите

изразно

во БоlТiа е Ре). тогаш таквото барање ,.од теоретска

uграничена сло609Cl ,""не треба да не загрижува.

затоа што тоа што не с.не СЛООО9НU

..

е сосема вистинито

гледна точка" е бесмислено. затоа што, ако се цитира

само на почетокот, затоа што поДоцна, по едно доволно

Кроче (потоа и Грамши), уметноста е едукативна поради

искуство, како што се случува со секој закон што му се

тоа што е у.меlТiносlП, а не поради тоа што е e9YKGlUUBHa

с~здава на човека во животот", отсуството на слободата

улtеlТiНОСlТi. lб ПО се во ова што беше кажано. колку ли

"ке

бесмислени произлегуваат. природно

дел, така што ке дејствуваме( ... ) без да знаеме дека пос

.. од

теоретска глед

на точка", дискусиите на БоlТiа е Ре за утилитаризмот и
ларпурлартизмот. Потоа, барањето за еден единствен

реалистичен праве Ц претставува барање што инсистира
да се наметнува во 30-тите години сигурно и од делу

вањето на некоиси "минимарксизми" во албанската кул

тура, покрај кои .,се сугерира" една "подваријанта'". или
пак

.. албанска

варијанта"на теоријата на одразување со

"гносеолошки критериум" за да се подели "вистинската"
реалистична уметност од ,.невистинската" нереалистична

уметност. Вистинска книжевност (култура) е онаа и само

стане

дел

од

нашата

совест,

нераскинлив

морален

тапуваме така како да сме сосема слободни во нашата
,,19
Р"" а б ота.,

Д

о еден ваков заклучок (навистина охраору~ачки.) авторот на написот не ке можеше да дојде да
не оеше претходно "воден" "од неколку општи начела".

кон се ".паралелни со неговите способности и со опитите

што (ТОЈ) ги прави во животот".20
Не сакајки да оставиме дилеми во поглед на

пра

вецот" ~a авторот на написот во "БоlТiа е Ре", го '~CTa
ваме ТОЈ с~~иот да зборува:

.. За

мене, како што реков

по~оре, НCljуоавuоlТi ~lравец ~TO може да го земе човек од

онаа што е реалистична! Уште еднаш: само oйzиlТiec

КОЈа било профеСИЈа, е ТОЈ на йраг.1tаlТiuз.моlТi" (наше

lТiвeHalТia реаЛZlсlТiuчна кнuжевносlТi е корисна и му служи

подвлекување). Потоа следува неговата забелешка под

на народот, на нацијата: Умот на денешниот човек не

н~~ови наводници: ,.Добро е се што служи". На крајот, и

треба да се заматува со приказ ните (на .. идеалистичките"
и "илузионистичките" уметници. на романтичарите, .. би
ле тие здрави или нездрави").17 Денешново време е време
на .. конкретна стварност", па затоа уметниците "треба
навистина да го опишуваат жпвотот онаму каде што

живеат. (треба) да из:-,шслуваат дела што ке бидат "жив
одраз" на општеството. За да нема недоразбирања. еве го

OOJa~H~BaњeTO: со О';:Ђе д на тоа дека ,.се што се прави
служи . Herv~a .~~Tpeoa да правиме се, туку само тоа што
служи повеке '.- КОМУ? Како? Зошто?
Овие прашања немаат одговор. За волја на ВИСТИ
ната, се вели. дека треба да му служиме на 9PV2UOlТi -

овчарот. '3еi\Ijоделецот. занатлијата. чиновник~т. про-

п заклучокот: .. Од тоа што го рековме. се разбира дека
Ибид. стр.

447,
444
:0 Ибнд, стр. 432.
:1 Ибид.
18

1') Ибид. стр.

Ic' СпореД!I со: Антонио Грамши. CmjelllOS! bOl"ba :(1 Cii'ili:(lcijll. во Магk
sizam i umjetnost 11. Комунист - Белград. 1976 год .. стр. 24811 понатамv.
17 С пореди
" со., и ' р угова. С ' Х аМIIТИ. Ц.Л, .. стр, 427 и натаыу,
-
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летерот, народот, нацијата, но не се вели дека треба "д:

дуцирана и репродуцирана)? На крајот, како може да се

сп служиме"

раз бере општествената стварност без истата таа

себеси, затоа што доколку "си служевме

.. ме

таморфоза" на објективното во субјективно и на субјек

себеС~I, ке бевме само "поединци", "вредни само за про
vчувањата на некој психолог", кој ке ги спознае само

тивното во објективно?

Веке peKOBl\le: нема смисла да се поставуваат вакви

~а~IИните на Iвразување на ~увите чувства на човекот, а

книжевни

особено тие на инстинктот".-~

прашања,

мегутоа

ваквите

прашања

ни

се

Сега да погледнеме како авторот на написот во

наметнуваа од денешното ,лрифакање" на ови е списи од

"Боша е Ре" го сфакаше остварувањето? За него, оства
рувањето "треба да не содржи во себе првични инди
видуални цели", затоа што, било да се "претерани ме::

некои наши критичари како "едноставна теорија". Всуш
ност, ова е и причината за книжевните дискусии на ова
списание, наместо по кратка постанка да кажеме заклуч

,

но 9ека Боша е Ре, РUЛUН9ја, АБЦ зае9НО со национална

,.поединците" се мртви или "полумртви". Изминало вре
мето на "поединците"; "тие никогаш не биле корисни, па
затоа и нема потреба да им обрнуваме вним~ние", со
оглед на тоа што ,,~~e пишуваат за себеси, за да Ја испол

слоБО9а и со еден друг дел од редовниот и периодичниот

татели", или да се и

.. умерени

и млади романтичари

мократското и револуционерно

албанско движење во

текот на 30-тите години. Во овие списанија излегуваше
поодлучно барањето за трансформирање на албанското

нат својата желба".--'
Намерно

печат што се издаваше вон Албанија, го поддржаа де

заостривме

неколку

констатации

од

општество и култура; не се мистифицираа општестве

за да го извадиме на виделина нивниот

ните противречности и длабаката криза во која беа ста

"теоретсКИ аспект" и за да ги видиме пос~едните после

ве ни шир оките народни маси, а вакви обиди имаше во

дици на барањето за ойzuШесшвена реаЛUСluuчна кнuжев

најголемиот дел од албанскиот редове н и периодичен

носш. ВО оваа прилика изгледа претерано да ~~рашаме

печат мегу двете светски војни.

"Боша е

Ре"

како може да се раз бере книжевноста како ,,оОЈективно

прикажување на конкретната стварност" и како мож~, да
се раз бере уметникот "како човек роден за уметност
кој

треба да твори

а
"?

,

"под водството на општеството

.

Како може да се разбере уметничкото дело само ~aKO

израз (одраз) на стварноста, а да не биде и тоа неЈЗИН
творе ц, односно како може а да не се гледа стварноста на

делото (го парафразираме Косик), токму онаа стварност
што не е ниту надвор од делото, а ниту пред него, туку се

наога тоКМУ во делото?

Како може да се раз бере

општествената стварност без субјектот што ја продуцира
и репродуцпра неа (од којшто И самата е псториски про-
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општество што се потпираат врз традиционалните вред
ности,

општествен

и

културен

систем

создаден

врз

ос

нова на семејството и проширеното роднинство, значи
еден

мегусемеен

и

мегуроднински

општествен

и

кул

турен систем, ориентиран кон оптимализација на потре
бите а не кон нивно максимашвирање, значи култура и

општество со народни особини, формирани претежно
како реакција кон освојувачките околности, кои во себе
не можеа да прифатат најконтрадикторни вредности што

vп. Хешерономна ориеншација

им беа импонирани одозгора и однадвор и истовремено

на вредносши

да ги зачуваат своите традиционални структури.

Интегративните хоризонт ал ни социокултурни оби

ди на Албанците мегу двете светски војни, како што беа
одразе ни

во

редовниот

и

периодичниот

печат

од

тоа

време, ја манифестираа неодредената општествена по
ложба

на

албанските

интелектуалци,

нивната

фрус

трација и несигурност, амбивалентноста кон традицион
алните

социокултурни

вредности,

вредности

драматичното

противречности.

и

космополитските

доживување

капитулирањето

пред

на

социјалните

општествениот

авторитет (критиката кон него беше истовремено желба

за да стутка колку што е можно подлабоко во него), нак
ратко:

покажуваат

една

хетерономна

ориентација

на

вредности, постулирани одозгора и однадвор врз Албан
ците, што имаше како последица нивно доста конфузно

однесување во периодот за којшто зборуваме.

Социокултурните вредности на Албанците му се
експонираа на притисокот на најразличните вредности.
за кон што албанската држава ги имаше отворено сите
врати

-

не за да ги земе, за да ги избере и за да ги об·

работи (за да ги стави во склопот на една целина)

-

туку

за да ги грабне нив, крадечки и без никаков критериум,

така што албанската култура. култура потпрена врз ус

ното

наследство

со

нејзините

епски

особености.

ја

губеше носечката сила и таа на соочувањето: култура и
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Со создавањето на албанската држава почнува да

се урива чувството на самодоволност на албанск~та кул
тура за да се создаде вака една напната ситуаЦИЈа. едно

вознемирување и внатрешна тензија, кон не можеа да се
намалат

во

границите

на

националната

култура:

иако

ориентациите се вон неа. сепак надминувањето на тради

ционалните вредности не се постигнува поради амбива
лентниот став кон нив, внатрешните противречности не

се решаваат. туку се мистифицираат

-

една чудна врто

главица, едно неизбежно измамување и деморализира
ност: се јавува и движење наназад. излегуваат на повр

шина различни форми на социоцентризам (значи и етно
центризам) на Албанците, му се отвора патот на оп
штественото

насилство

и

идеолошкиот

тоталитаризам.

Да го разгледаме ова што беше кажано погоре задр
жувајки се од поблиску на ориентациите на вредностите

на групите што ги претставивме погоре. Пред се, да
кажеме дека поимот ориенmацuја на

маме

со

значењето

што му

го

дава

Bpe9HOClUll го зе
КltlckllOhn

како:

"избор на начини. средства и цели погодни за дејству
вање". а пак вредностите овде го имаат значењето на

,.апстрактни

и постојани

можуваат на поединците

стандарди"
и на

кон

им

се

овоз

општествените групи

,.за

да ги изберат од алтернативпте оние што ги смета:ме
како најдобри", значи вредностите се "елементи на све с-
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та на поединецот или на општествената група" кон ним

Така. на пример. групата што спаtаше во .\јОНУ

им служат како ,.референтно коло" со мерки и крит ери

.\јенlТlаЛНllОlТl тип на култура, односно што инсистираше

уми спор ед коп се избираат неколку алтернативи како

тапки. 1 (Кога веке сме кај вредностите, кај нивната де

не елиминирање на "лавата на културата" и на зачу
вување на ,.рамнотежата" на Албанците потпирајки се
врз нивните обичаи. во чни рамки се наоtаше албанската
култура како "убава статуа на божица", суштински беше

финиција. да се потсетиме и на нивната глобална поделба

ориентирана кон идеологизацијата на традиционалните

на вредности што ги уредуваат односите мегу поедин

социокултурни вредности и манипулирањето со нив за да

ците во општеството и вредности што ги уредуваат одно

се зачуваат партикуларните интереси што ги поседуваше

сите

и

групата во хетерономното албанско општество. Инсис

нејзините колективни симболи. Првите, како што е до

тирањето за зачувување на монументалниот тип на кул

бро познато, се потнираат врз начелото на реципроч

тура, за зачувување на епскиот карактер на традицион

"подобри" од останатите, било ,.за да се разберат" одре
дени ситуации, било за да се преземат конкретни пос

-

на

поединецот

кон

општествената

заедница

како што веке истакнавме, се потпираше претежно врз

алната албанска култура од оваа група беше позиција на
традиционализам, различна од традиционалната албан
ска култура. Станува збор за една одредена идеологија,

начелата

Покрај

која инсистира на создавање на однесувања и вредности

овие вредности што претпоставуваа идеално еднакви од

според !\1Инатото, сйоре9 mЈЈа9ицuјаmа, повторно вредну

носи мегу поединците ("вториот поединец" или алтер

вана и повторно дефинирана од страна на групата, ста

ност, а пак последните врз начелото на партиципација).2
Традиционалната албанска култура и онштество.
на

реципрочност

и

еквивалентност.

его, и се прифака од страна на првиот поединец како ед

нува збор за идеологија на традиционализмот која е

наков на себеси). значи покрај меtусебните вредности

тесно поврзана со интересите на групата, за разлика од

доста се развија и партиципативните вредности, кои се

традиционалните вредности коишто се поврзани со се вк

раководеа од начелото "се или ништо", а кои беа прес

упното општествено организирање, а кон на еден начин

тижни вредности (како најтипични од нив: храбросmа во

ја карактеризираат општествената природа на поедине

смисла на одбрана на другиот

цот. Традиционализмот е формализирање на традицион

-

соседот, знамето, тат

ковината; mеорuјаmа во смисла на жртвување И на са

алното,

можртвување

вредности

за

другиот.

народот.

татковината.

сака

значи

и

негово

повторно

се

блокирање:
вреднуваат

и

традиционалните
повторно

се

де

њето на татковината итн.). Во периоДОТ мегу двете свет

финираат за интересите на групата, повторно се вракаат

ски војни нага в очи едно инсистирање за да се мотиви

и повторно се поставуваат во минатото за да й служат на

раат партиципативните

сегашноста на групата. Инсистирањето на традиционал·

вредности мегу Албанците до

насока на нивно идеологизирање и на !\Iaнипулирање со

ните

нив. Ова може да се забележи понекогаш помалку а по

идеологија за нив. е позиционирање на традиционализ

некогаш повеке од сите групи што ги претстаВIIвме по

:\ют. Ваквата констатација ке најде трајна поддршка во
аналпзата на епската поезија на Герг Фишта во однос на
албанската народна епска поезија. Главното дело на

горе.

I

Група автори: '"njednostl i (kll.ft~·elll sistclIl. <1. Загреб. 1977 ГОД .• стр. 153.

вредности.

Фишта

- Lallllla

откако

ке

се

создаде

една

одредена

е l'v!а!сisё е најилустративен пример на

" Ибид. стр. 224 и натаму.
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традиционалистичката позиција кон националната кул
тура.

Обидите 'За идеОЛОПI3ирање на партиципативните

вредности и за манипулирање со нив беа манифестирани
и од страна на "неоалбанците", кои се декларираа за
кулlYiурна llнтросйеКЦllја, односно за фауСlYiовСКll тllЙ
на култура. Интроспективната култура во поглед на ори

ентацијата

на

вредностите

беше

во

целосна

против

речност со традиционалната албанска култура. Култу
рата на постојано истражување, на конфликти, на споз
навање

и

самоспознавање,

културата

што

никогаш

не

може да е доволна на себеси, како што е културата од
фаустовскиот тип, не можеше да се прифати во рамките
на традиционалната албанска култура со изразени епски

обележја и со развиено чувство на самодоволност. Освен
ова,

и

самите

прокламатори

на

интроспективната

кул

тура имаа амбивалентен став кон неа: тие се уште се
двоумеа помеfу традиционалните вредности на албан
ската

култура

кон

се

идеализираа

во

минатото

и

вред

ностите на фаустовскиот тип на култура што се уште не
беа станале нивни. Тие беа распарчени, пре полове ни
мегу желбаlYiа за и желбаlYiа йротив, так а што оваа

нивна ниту-ниту состојба не им дозволи да бидат плодот
ворни

ги блокира творечките потенцијали на "неоал

банците". Контрадикторните ставови, претенциозноста

во голема диспропорција со можностите, цинизмот, праз
ното ломотење, навидум теоретско, плитките и невкус~и
имитации итн.

се противсведоштво на културата што Ја

прокламираа "неоалбанците" или. поточно: се сведоштво
на нивната амбивалентност кон традиционалните вред
ности

и

космополитските

дреденоста

и

вредности, сведоштво на

несигурноста

што

сакаше

компеюира преку ирационалното

илузорно

нео
да

идентификување

се

со

"радикал-демократскиот албаювам". "јакото и стабилно
општество". Оттаму и нивното инсистирање да се моти
вираат партиципативните вредности на Албанците во
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насока на мистифицирање на социјалните и класните
контрадикции и во име на "државно-националното един

ство·'. Овде не станува збор за интересот на колекти
витетот кому на извесен начин поединецот му ги прила
годува

своите

интереси

затоа

што

во

извесна

мера

се

чувствува како негов "дел"; овде не станува збор за зго
лемена свест на поедпнецот како последица на неговото

идентификување со општеството; за, како што K~ се
наречеше со јазикот на психоанализата, интроекцща на
Суйер Егото во Его, туку станува збор за идентифи
кација што го ослабнува осве<.."Гувањето на поединецот
поради колективните симболи. што го потчинува Егото
во 09НОС на Суйер Его(По, значи за йретерана инвесlПи

ција на его-теН9еНЦllllте во Супер Его. Да ја остаВIIме
настрана терминологијата на психоанализата: овде не
станува збор за општествено условување на поединецот,

односно за остварување на неговото општествено битие,
за

општествената

и

националната

свест

од

интерес

за

народот, од интерес за слободното и спонтано дејству
вање на националната култура. туку за нејзино искриву
вање

и

ставање во

служба

на

9ржаваtТlа

како прет

поставка на општата волја на народот и заштита на него

вите интереси.'
Редуцирањето на една многу сложена општествена

и историска состојба, мистифицирањето на социјални~е
контрадикции преку ориентирањето кон една пдеологир
поставена врз основа на рационализирање на ирационал

ните поттпци како коыпензација за несигурноста. како
последица на поделбата ~Iefy спротивставувањето и не

послушноста,

чеfу јунакот

со

крплја

11

КУК;:lВIIЧКПОТ

пла~ливец. е l\1анифестирано особено преку групата на
.. младите·': ја бара ат .. диктатурата со нов дух" или, како
што ја Hap~KYBaaT поинаку ... светлата диктатура", која
што ке ги претвори нив во .. една ГОЛб1а и дисциплиЈ Ибид. сТр. 228.
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нирана

чета

под

една

наредба

и под

едно

водство"!

30ГУ

:за да

бидат

колку

што

е

ыожно

построги

кон

себеси, од својата сила, достоинство, слобода, за да сгане

"либералните ИЛУ3ШI" коишто имаат "катастрофални
последици" за нацијата! Сето ова ја потврдува власта на

дел од силата што е над него, сила во која тој е изгубе;н,

групата што му е туга на народот. Дикататурата се бара

Бараат, со други зборови, поединецот да се откаже од

но преку која се чувствува безбеден, илузорно заштитен

,.за да се забрза" идентификувањето на групата со наро

од сво ето разединување. Мистифицирањето на опште с

дот, односно колку е поотежнато идентификувањето на

твените

групата со народот поради амбпвалетниот став на гру

антагониз:ми,

"стопувањето

на

сите

егоизми"

поради "силната држава" има а за цел да редуцираат една

пата

многу сложена проблематика, општествена н историска,

бара за да се зајакне убедувањето на "старите" дека тне

кон

него, толку

поцврста

II поостра диктатура се

во една идеологија потпрена врз ирационално-афективен

навнстина се татковците на нацијата и дека тие навис

потстрек кој на Албанцнте ке им го даде "таткото на

тина ги "претставуваат" интересите на народот! Бара
њето за засилување на диктаторскиот режим на Ахмет

сите

енергии

и

импулси

-

восхитот",

динамизмот

на

момчештвото, истиот Glеiсl1sсlшltUl1g на нацистите, "кој

30ГУ од страна на "старите", со други зборови, се должи

не восхитува"! Се апелираше особено кај младите, затоа

на нивното амбивалентно социопсихолошко интензиви

што "само момчештвото беше кадро да води војни и

рање

херојски обидн"!

противници п непријатели туку и на своите колебливи и

Мотивирањето на партиципативните

(монархот

не

И?vI

се

одмаздува

само

на

своите

вредности за "високи интереси", :за општествено и на

неодлучни обожаватели), како и на нестабилната по

ционално идентификување, за авторитарен општесгвен
поредок, освен што сведочи за фрустрацијата и несигур

ложба на општеството на "старите". 3атоа, нивното ба
рање за да се зајакне колку што е можно повеке зо

носта на "младите", ја покажува и нивната склоност кон

гистичката диктатура, истовреl\'lено беше и барање за да

доминирање и потчинување, социоцентризирање, кое се

се зајакнат позициите на "татковците на нацијата" за да

карактеризираше со агитацијата дека нацијата се урива

не ст'анат сомнителни нивните "заслуги".4
Најбудна свест во тоа време, во споредба со дру

од еден хаос, од бунтовништвото кон нејзините општи
на

гите групи, пројавуваа ревОЛУЦLlонеРНLlLПе 9елюкраLПu во

силата на народот, за да се легитимира на овој начин од

нивните дискусии во однос на различни прашања повр

носот насuлсlТlвО-йОlТlЧllнување, "светлата диктатура" ка

зани со албанското општесгво и култура мегу двете свет

ко "спасителка" на "судбината на интересите" на албан

ски војни, 3а разлика од другите групи што се обидуваа

ската нација!

антаГОНlIстичките

интереси,

кон

концентрирањето

и

координирањето

Односот наСllлсlТlВО-LIOlПЧllнување се експлицираше

општествени

состојби

(противреч

ностите мегу класите, кастите, грушпе) да ги постават во

појасно од "старпте", додека пак неговата идеолошка

еден глобален. сложен

мотивација не е позната: "монархиското чувство е пос

народот

како

една

(неантагонистички) однос кон

целина,

реВОЛ}'ЦllонернuLПе

9е.нок

тавено во албанската национална историја уште од на

ршПu се залагаа за денонцирање на таквите мистифи

јдревните вре~шња"! 30гистичката диктатура доага од

кации, демагошките 06иди за да се зборува "во име на

народот

народот" и "за неГОВIIте интереси", задржувајки ги ко-

(и

од

неговата

историја)

и

ги

претставува

општите интереси на народот! Треба колку што е ~южно

повеке да се :зајакне диктаторскиот режим на Ахмет
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ристољубивите односи на потчинување што ги дегради
раа и ги правеа

За

разлика

зависни шир оките општествени слоеви.

особено

од

тие

групи

што

поради

вна

многу пошироки интегративни социокултурни перспек

тиви на Албанците, не врз основа на хиерархијата и
доминирањето туку врз основа на

ослободувањето на

вид

човекот од различните форми на неговата деградација и

еден необјаслuв clТtpaв, би рекол

зависност, не врз основа на идентификувањето со силата

Сартр. кон себесu, кон cвojmТia cвeclТt, ,(он cвoulТte uн

врз нив туку врз основа на усвојувањето на нивната сила

трешните

нерешени

противречности.

нивна амбивалентност

-

поради

еден

СlТtllНЮТill, кон ОйzlllТiесlТtвOlТiо u кон cвelТtOlТi шlТtо не ой

во

кружува. го заменуваа со еден

ности

.. општ"

(апстрактен) ,.не

насока на решавање на

и

нивните

општествените

противреч

внатрешни противречности.

Ваквата

пријател", вистинскиот непријател на албанскиот народ,

ориентација на вредности се повеке се усвојуваше за да

покривајки ги вака суштествените проблеми на албан

се претвори во широко револуционерно движење.

ското општество и култура

II

служејКII му вака на статус

квото, револуцuнерншТiе ge.MOKpmТiu се залагаа за суш

тински да ги видат и нив, за да го денонцираат на овој

начин грабењето на нацијата од страна на државата која
не ги претставуваше и не ги заштитуваше интересите на
народот, туку партикуларните интереси на групите и де

ка афеКТIIвно-ирационалното идентификување со наци

јата во служба на овие интереси беше во целосна про
тивречност со самите интереси на народот. Демократ

ските револуционери претежно не беа за е9на сеzаш
HOClТi

со

тински

неколку

различна

кореКЦllи.

од

туку

за

сегашноста.

е9на

Тие

го

и9нuна

суш

бараа

опш

тествено-културното идентификување не врз основа на
мистифицирањето на општествените противречности ту
ку врз основа на нивното разрешување; не врз основа на
зачувувањете
ристување

Тие

не

изгубија

речените
туку

се

на

туку

односот
врз

во
за

на

неговото

бесмислената

албански
залагаа

насилство-потчинување-иско

основа

орuеНllIаЛllЗoltll
почовечки

борба
и

супримирање.

~leГy такана

ОКСU9енша/lllЗАtll,

интегративни

социокул

турни можности на Албанците. обратно од тоа што го
нудеше постоечкиот режим и фашизоидните идеологии
што се прокламираа

II

наметнуваа со сила врз Албан

ците. Дејствувањето на револуционерните демократи. на
комунпстичките групи што деЈствуваа претежно во иле

галност и што постојано се прошируваа. отвораше други,
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3аклучок
Културолошкиот приод кан проблемот на социо
културниот интегритет на Албанците мегу двете светски
војни не се претпочиташе само како прв труд кај нас,
туку претежно

како

можност, во

рамките

на

една

сис

тематизирана целина да се разгледаат различните аспек

ти на овој проблем, да се синтетизираат парцијалните
резултати на посебните научни дисциплини што се зани
маваа

на

изолиран начин

социокултурните насоки

-

со неа,

како и да

се

зацртаат

типови на Албанците во текот

на овој период. Сега, кога привршувајки се потсекаме на

оваа почетна цел, принудени сме да прашаме
посигната таа? и

(2)

(1)

колку е

дали нашата досегашна анализа не

сведочи за спротивното од она кон кое се тежнееше?

Прашањата што ни се наметнуваат на крајот на нашиот
труд не се од реторичка природа, ниту пак имплицира ат

сигурни одговори. На нашите прашања најпрво им се
наметнува одговорот на прашањето

-

по што се разли

кува овој труд (според приодот, според начинот на раз
мислување) од другите трудови што биле остварени на
тема албанската култура-општество?
Интересирањето не за да се видат културнпте фак

ти во рамките на една тесна емпириска концепција на
културата, туку за да се анализира функционалната це

лина на овие факти, стори во текот на овој труд да се на
јдеме во противречност со некои тези и заклучоци што
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'4

%

беа

постигнати

тражувања на

во

рамките

на

посебните

оваа тема од страна

на

научни

различни

ис

автори.

Една од тие противречности се однесува на тезата за

перманентната

општествена и

културна

изолација на

Албанците со сите нејзини варијанти: од најафирматив

со општес-твените и кулутурните контакти; нема изола

ција без релативно присуство на контактот и обратно. И
обидот за да се објасни "затворањето" и .,кон.зерви
рањето" на албанската култура преку ,.карактерот" на
нивната ,,'земја" е наивен, дури и во рамките на тесната

ната варијанта (Албанците имаат вредности наспроти

концепција на културата како прилагодување кон при

ретроспективната замисла на Балканот за старите Ин

родната

доевропејци) па се до најпотценувачката варијанта (Ал

ова а средина како резултат ја има социокултурната мен

банците има ат акултуративна патологија во степен на

ливост и динамика. Во нашиот труд се обидовме да по

ксенофобија). Тезата што говори за традициите и оби

кажеме дека не ос-танаа константни општествените и

средина:

самиот процес

на

прилагодување

на

чаите H~ еден народ во поглед на нивното ,.непрестано" и

културните обичаи и институции на Албанците, туку

,.непроменливо" чување не може да ја поддржи концеп

остана константно само нивното менување. Менливос

цијата на културата како израз на активно општествено

тите, како последица на дејствувањето на многу фак

и историско постоење на човекот. Сакаме да кажеме

тори, не беа видени поради спознајните ограничувања, а

дека процесот на пренесување и ширење на културата од

и поради предрасудите. Те-зата за трајно општествено и

поединец до поединец, од колено на колено, како свој

културно изол~рање на Албанците и нивната акултура

неопходен услов го има процесот на неговото менување:

тивна паТОЛОГИЈа се должи на ови е две причини. коишто

процесот на пренесување и усвојување на културата ни

беа објаснети во овој труд, за да се денонцира, на крајот.

како не подразбира нејзина проста репродукција, туку

уште една цел на оваа теза: легитимизирањето (оправду

активно и продуктивно учество на човекот во неа. За да

вањето)

се разбере пренесувањето на културата од поединец на

рачката политика кон Албанците.

поединец како недвижнина. на којашто може да й се
менуваат

значи

да

сопствениците,

се

оспори

а

таа

повторно

плуралитетот

-

на

и на

асимили

Обидувајки се да ја видиме фунционалната целина

иста,

на албанската култура, однапред бевме свесни дека оваа

сеКОЈа

целина не претпоставува хомогеност на културните еле

останува

основа

на колонијалното владеење

истиот дуализам мегу тенденцијата за

менти што ја сочинуваат истата. Напротив, ваквата це

стабилизирање и тенденцијата за променување. Култу

лина е невозможна без разновидноста на нејзините де

рата не

лови. Една таква појдовна точка стори за да се најдеме во

човечка дејност
е

само

-

медиум

што

за

човекот има

значење

на

една надворешна сила што го одредува него. Човекот

противречност

пред се е дејствувачки субјект што активно учествува во

општествените и културните диференцирања на Албан

пзградбата на новите форми и што има активна сила за

ците ги објаснија врз основа на конфесионалните дифер

со

гледиштата

на

они е

научници

што

Потоа. да се ;зборува за опш

енцирања. Културната поделба на Албанците на Ка

тествената п културната изолација на еден народ без да

тОЛUЧКll север. МУСЛll.наНСКlI центар и Православен југ

се претпостават контактите како негов неопходен услов

не може да остане во склоп на една тесна емпириска

значи да не се гледа функционалната целина на култур

концепција за културата. Освен тоа. културните дифер

ните

ен~ирања не можат да се објаснат само како резултат на

да ги промени истите.

факти,

единството

на

спротивностите:

општес

твената и културната изолација се манифестираат заедно
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деЈствувањето

на

еден

партикулирачки

фактор.

туку
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како резултат на дејствувањето и заемното дејствување
на многу вертикални и хоризонтални фактори во рам

ките на една култура. Трите конфесии. како противречни

како сила за 9а унишiПува и како сила за 9 а 6и9е
уншшиена. Оваа состојба беше дури и завидна за 09 на 9-

вор и 09наiПре да се придобие во однос на ал6анскOLUО

ската култура. Оваа функционална целина, ова единство

Йраlllање. Со анализата на настаните по прогласувањето
на независноста (делот: Државно-националното рам

на противречностите, оваа "невидлива хармонија" не мо

ниште на социокултурното интегрирање на Албанците)

елементи во албанската култура беа согласни за албан

позитив

се обидовме да го кажеме ова, како и да расправаме за

истичка концепција на културата. Ова се обидовме да го

заслугата и важноста на некои личности во албанското

жеше

да

се

види

во

склопот

на

една

тесна

демократско револуционерно движење, кое, и со својот

кажеме во нашиот труд.

Во периодот мегу двете светски војни излегуваат на
виделина

последиците

на

КОЛОНИЈалното

владеење

над

Албанците. Албанската култура со нејзините народни

обележја, формирани претежно како реакција кон осво

делумен резултат

-

Јунската револуција, останува вредно

за забележување, и тоа не само во историјата на албан
скиот народ.

.

По згаснувањето на Ј унската демократска револу

јувачките околности, со процесите на создавањето на на

ЦИЈа и повторното поставување на власта на Ахмет 30ГУ,

ционалната

особено со создавањето на неговата монархија, коренито

независност и на

создавањето на државата,

се поставува во нови и многу сложени околности. Народ

се менуваат процесите на социокултурната интеграција

ниот план на социокултурно интегрирање на Албанците

на Албанците. Начелото на реципрочност врз основа на

е доволен за да функционира државата, којашто ориен

еквивалентност, кое беше карактеристично за народното

тациски беше оiПа9е "границите" на националната кул

рамниште на социокултурното интегрирање на Албан

тура. Постепено се урива чувството за внатрешна тен

ците, сега се поставува на основа на експлоатација од

зија, дури со трауматски последици. Ова особено се за

горе надолу и станува начело на патронатот

бележува кај елитата. која, преку бенефициите што ги

истичен за државно-националниот план на социокултур

имаше. постојано ја откриваше својата беда и несигур

ното. интегрирање на Албанците. Државата ја грабнува

-

карактер

ност. Исплашена да остане сама, со силата на народот и

наЦИЈата за да стане држава-нација во рацете не монар

со сето тоа што можеше да произлезе

хот и неговата елита. Поединецот и групата зависат и се

од таа сила, таа

презема дејствија што, наместо да бидат ориентирани

принудени да партиципираат

-

да сведочат за "љубовта"

кон уништување на тешката состојба во која беше пос

и .~epHoc:a" кон државата-нација. Нацијата како наiПус

тавен народот несвесно одеа во насока на уништување на

нmиuо век е не постои во рамките на овој однос на патро

доблестите

натот. Ј авноста. учеството на граганите, иницијативпте

создадени

од таа

состојба.

Надворешните

околности ги стпмулираа токму ови е дејности. На посе

,.од гo~e надолу" за да се промени состојбата претежно

бен начин се наметнуваше чувството на неспособноста

се Haoг~aT во илегалност. Волку и:мпозантниот број на

на Албанците да управуваат со себеси и нивната не

СШlсаНИЈа и весници (над триста) што излегуваат во и вон

можност да останат сами. Овој страв и оваа несигурност

Албанија во текот на овој период не го манифестираат

се проектираа врз народот од страна на поединци и групи

степе нот на развој на јавното мнение, а уште помалку

.,йос

можноста за негово влијание врз постоечкиот поредок.

iUоеше" само тогаш кога се гледаше опасноста од него:

ток му поради доминирањето на традиционалните социо-

што
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се

прогласуваа

за наР09.

а

за

коп

народот
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културни вредности, ориентациски усни (над

80

насто од

населението беа аналфабети). И покрај тоа, оркестри

смисла: "што имам јас од тоа што некои страдаат поради
него" и апологетски - кон редот што мене ми носи "само

рањето на темите и на проблемите што се изнесуваа во

добри нешта".

редовниот и периодичниот албански печат, заедно со

3) АвLПорULПарен LПuй - како последица на подел
бата мегу противењето и послушноста, мегу јунакот со
крилја и кукавичкиот плашливец како откажување од
себеси, од силата во себе за да се стане дел од силата на9
себе - од силата во која губам, но преку која се чув

нивното уметничко трансформирање во книжевна про
дукција од тоа време, ни дозволија, и покрај скоро не
избежната опасност на

поедноставување

и шематизи

рање на прашањата, да се исцртаат овие социокултурни

hacOKLI-il1uаовu на Албанците во периодот мегу двете

ствувам сигурен, илузорно заштитен од моето распаГање.

светски војни:

Главно барање: "светла диктатура" за да му даде на жив

1)

- како неможност да се ви

отот на Албанците "тоталитарна смисла", за да ги прет

ди, да се објасни и да се толкува сегашноста без да ја по

МОНУЈ.tеНй1ален й1ий

вори нив во "голема и дисциплинирана чета под една

веде во едно идеализирано-епско-историско минато. Нај
состој ба се наога мегу нас, стои во нашите обичаи како

наредба и под едно водство". Главни аниматори на оваа
ориентација на социокултурни "оксидентални вреднос
ти" беа самонаречените "млади" со најотворените триб

убава статуа на божица под земјата на некоја стомНа".

ини на нивните гледишта

карактеристично размислување: "Општествената благо

Главна трибина: "Sвездата на светлината". Најпретста

- весниците ,,Аl'Ьёriа" и "VuIlneti
i АrЬёl'isё", како и списа ни ето "ЩУl"iа". Се работи за тип

вителен писател: Отец Герг Фишта. Станува збор за една

што не е во состојба да ги реши внатрешните против

позиција на традиционализам чија крајна последица е

речности, но е во состојба да ги мистифицира нив преку

создавањето

општествено-национално идентификување

на

типови

на

однесување

и

на

вредности

сйоре9 минатото, повторно дефинирана и повторно вред

-

секако не

сигурен и фрустриран тип. но со склоности кон доми

нувана од групата; со други зборови, се работи за идеоло

нирање и потчинување. Изразениот социоцентризам и

гизација на традиционални социокултурни вредности во

тоталитаристичките решенија коишто се претпочитаат

служба

сведочат за ова што е речено.

на партикуларните

интереси

на

групата

и во

функција на зачувување на општествената хетероном

4) ИНй1росйеКй1uвен й1uй - како обид за само
откривање,

ност.

Ма2uчен й1ий -

самоспознавање и самосовладување.

Мото:

како амалгам на најразлични

"политика нема, туку само култура". Цел: "создавање

вредности и однесувања кои се во служба на статус квото

албанизам - не книжевно-романтичен туку радикално

-

демократски". Најкарактеристична синтагма: .. дисци
плинирана демократија". Најактивен аниматор: Бранко

2)

против

револуционерните

промени

и

енергичните

општествени движења. Најизразита реченица: "Немам
видено

ништо

лошо

само добри нешта.

во

странскиот

капитал,

напротив,

Што имам јас од тоа што некои

Мерџани. Главна трибина: "Рёl"l?iеkiа ShqiрtШ'е". Умет
ничка конкретизација: поезијата на Ласгуш Порадеци.

страда ат поради него". Главна трибина: "Беса". Писател

Станува збор за еден умерен тип, а:чбивалентен кон тра

со ваков дух е Али Аслани. Станува збор за еден тип

диционалните

што, доколку се употреби иронијата на Маркс, се состои

турни вредности

"од една страна" и "од друга страна"

во постојано барање на себеси. Неговата амбивалентност
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-

индиферентен во

вредности

-

и кос:\юполитските

соцпокул

со урнато чувство на самодоволност и
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р

е главна пречка за да биде плодотворен. Се забележува

на почетокот, и на доминантниот тип, историски фор

една широчина и длабочина на запазување во однос на

миран, кој се соочуваше со секаков вид на власт и вла

другите типови. но суштински е контраверзен. Не го ре

деење, било да е внатрешен или надворешен

без оглед

дуцира западот

= фашизмот = нацизмот, а

болшевизмот

ориентализмот. како што правеа другите

можел да ги има од него. Артикулурањето на овој "Нов

групи. Социоцентризмот на овој тип не подразбира чист

свет" како социјализам и неговото конкретизирање мо

етноцентризам ... Конкретни" резултати: превод на не

жат да бидат предмет на една посебна и многу позначајна

колку делови, како и на понекое дело на филозофи, со

студија. Нашиот труд немаше ваква цел. ниту пак ваква

циолози, писатели и други творци со светска слава, обид

претензија.

=

ниту истокот

=

-

на

неговата

висока

положба

и

последиците

што

би

за да се биде во допир со интелектуалните струења и

Социокултурните насоки-типови што ги претста

движења и, општо земено. со интелектуалните н култур

вивме во нашето дело јасно говорат за една хетерономна

ги

ориентација на вредности за време на периодот мегу

претстават (нормално редуцирани) и да ги актуелизираат

двете светски војни. Се подлабоката опште<.,"Гвена хет

во нивната средина.

ерономност ја десистематизираше и ја дестабилизираше

ните

движења

од

тоа

време,

како

и

залагање

за

да

тип како залагање не за да се

културната хомогеност. Ова никако не подразбира ра

мистифицираат општествените противречности, туку за

сплетување на културната заедница на Албанците како

да се решат истите

заемно

5)

мени,

Револуц!tонерен

туку

со

-

-

не со парцијални реформи и про

енергични

општествени

интервенции,

со

континуитивно

дејство

мегу

различните

а

и

спротивните елементи на оваа заедница. Оваа хетеро

де

номност, освен што создаде еден вид забуна и вртогла

мократи и илегалните комунистички групи. Главна триб

вост како последица на уривањето на чувството на само

ина: "Бота е Ре". Писател

доволност на албанската култура, исто така беше во

револуција.

Главни

аниматори:

-

револуционерните

модел од овој тип: Милош

Герг Никола - МиГени. Станува збор за еден тип што е

функција на оваа заедница: пишувањето во исто време,

ориентално спротивен на монументалниот тип но функ

да речеме, на "монументот на албанскиот хероизам"

ционално

"Lal1Uta е Маlсisё" и на
Legjenda е miSl'it, секако

-

во хармонија со него. Спротивен

-

во таа

смисла што не се ми<.,"Гифицираше сегашноста поведу

"епитафот на овој хероизам"

-

дека се спротивни дејства во ал

вајки ја во едно епско-хероично ~1Инато. туку се гледаше

банската култура, но секако дека се усогласени постапки

одблизу нејзината беда. Несогласен во таа смисла што во

за албанската култура во смисла на

една горчлива сегашност величественото минато бара

единство"

(вдахнува) величествени дејности. Величествено дејство

едница.

-

.. дијалектичкото

на функционалната целисходност на оваа за

за револуционерите ке беше не модифнцирањето и пре

структурирањето на истото туку создавањето на (суш
тинско) новото

-

уништување на .,Стариот свет" и из

градба на ,.Новиот свет", кој немаше да го остави Ал
банецот протагонист во ,.легендата на пченката". туку

ке го направеше ,.слободен·', ,.еднаков"

.. среКен·'.

Заве

дувачки и мотивирачки ветувања, кон му одеа во прилог,
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