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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ЩЕРБАНЬ Т.Ю.

 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ
АЛБАНО-СЕРБСЬКОГО КОНФЛІКТУ В КОСОВО

У статті аналізуються історичні передумови виникнення  албано-
сербських суперечностей, що викликали найбільш інтенсивний військовий
конфлікт на території колишньої Югославії.

Балканська криза 1990-х років, породжена розпадом югославської
федерації, трансформувалася у серію збройних міжетнічних конфліктів між
народами колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії
(СФРЮ), зокрема  боснійський і косівський.

Саме виступи албанців Косово з метою підвищення статусу автономії
до республіканського поклали початок процесу руйнування югославської
федерації. Хоча протягом  тривалого часу головну увагу світової громадськості
привертали громадянські війни в Хорватії та Боснії і Герцеговині,  конфлікт у
Косово  залишався найбільш тривалим вогнищем напруженості  на території
колишньої Югославії.

Албано-сербський конфлікт у Косово викликає великий інтерес
дослідників усього світу. Можливості його дослідження теж розширюються.
Так, видання Центром вивчення сучасної балканської кризи Інституту
слов’янознавства РАН тритомника документів  російських архівів дозволяє
долучитися до аналізу причин, перебігу та наслідків цієї кризи багатьом
історикам і навіть непрофесіоналам [1].

Історіографія проблеми косівської кризи є дуже суперечливою.  Якщо
у країнах західного світу історики висловлюються на захист албанського
населення колишньої області Косово і Метохія, то російські вчені виступають
переважно з просербських позицій. З цієї проблематики висловилася
більшість  відомих російських славістів - В.Волков [2], О.Гуськова [3],
П.Іскендеров [4; 5], С.Романенко [6], А.Улунян [7] та інші. Всі  названі автори
у своїх  працях дають глибокий науковий аналіз подій, що розвивалися  в
Косово протягом багатьох років, але врешті-решт схиляються до захисту
позиції сербського народу та його органів влади. Албанські претензії на Косово
і Метохію визнаються переважною більшістю з них безпідставними, а їх дії
відносно сербського населення агресивними.

Дещо іншу позицію займає Н.Д.Смирнова [8] - провідний російський
фахівець з історії Албанії, яка визнає, що сучасні інтерпретації косівського
конфлікту російськими, сербськими дослідниками не беруть до уваги позицію
албанської сторони, не враховують інтереси албанського населення Косово.
У своїх працях Н.Д.Смирнова дає зважену оцінку історичним витокам і
сучасному стану суперечностей між албанським і сербським населенням
Балканського півострова.

Великий   інтерес   викликають    наукові    праці    етнологів,    зокрема
М.Мартинової [9],  яка висловлює думки, що мають, на наш погляд, ключове
значення для розуміння не лише конфлікту в Косово, а й усіх сучасних
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проблем і конфліктів перехідного періоду, які відбуваються в
посткомуністичних країнах, у тому числі й на теренах колишньої Югославії.
М.Мартинова справедливо зазначає, що   албано-сербські суперечності мають
не етнічний характер, у їх основі знаходяться політичні, соціальні та економічні
причини. На її думку, історики та політологи перебільшують значення
етнорелігійної неприязні між окремими народами. М.Мартинова
переконливо доводить, що балканські народи перебували протягом
тривалого часу в тісному контакті, і для них був характерним спільний
економічний уклад, розмитість етнічних  кордонів, а релігійні відмінності,
попри пануючі твердження, не були принциповим приводом для
розбіжностей. На побутовому рівні люди довго уживалися один із одним,
поки ситуацію не дестабілізувала боротьба політичних еліт за владу, за
території, за конфесійний вплив.

Метою даної статті є неупереджений аналіз історичних передумов
виникнення найбільш тривалого балканського конфлікту в Косово.

Отже, витоки косівської кризи сягають глибини століть і в основі мають
тривалу  боротьбу албанського народу за самостійність і територіальну
незалежність, за об’єднання усіх територій із більшістю албанського
населення. Багато вчених вважають, що албанці відносяться до
найдревнішого населення Балкан. Самі албанці відносять себе до іллірійців,
які поряд з іншими народами - фракійцями, македонцями, греками населяли
Балканський півострів у епоху античності. Проте у сучасних дослідників думка
з цього приводу поділяється: одні  історики та етнологи вважають албанців
нащадками іллірійців, інші - фракійців [9].

Слов’янські племена переселилися на Балкани у VI - VII ст., у добу
середньовіччя слов’яни та албанці спільно проживали на території
Балканського півострова. Про  албанців як народ уперше згадує
давньогрецький географ Птоломей у II столітті нашої ери. Самі албанці
називають себе шкіптарами, від албанських слів “shqip”, “shqiptoj” -
“вимовляти”, “говорити” , що відповідає  етноніму “слов’янин” - “той, хто
говорить” [10, с.47]. До XIV ст. у албанців не було ніяких державних утворень,
їх землі перебували під владою різних середньовічних держав - Візантії, Сербії,
Болгарського царства, Венеції. Під час візантійського панування на албанських
землях цей народ прийняв християнство, а після розколу певна частина
албанців під впливом Венеції відійшла від православ’я і перейшла у
католицизм. У період тривалого турецького панування  стався масовий
перехід албанського населення у мусульманство.

В  умовах існування гострого албано-сербського конфлікту  не тільки
історичний інтерес викликає питання про походження області Косово і
Метохія. Складність його полягає в тому, що як серби, так і албанці, вважають
цю територію споконвічно своєю.  Серби стверджують, що  область Косово
і Метохія  з XII ст.  входила до Сербської держави і з того часу відома як
історична область Сербії. Щодо албанців, то вони наполягають на тому, що
Косово - це територія з автохтонним ілліро-албанським населенням, яке
завжди становило тут більшість, і протягом усієї своєї історії чинила опір
насильницькій слов’янізації [3].
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Для більшості істориків є незаперечним фактом, що Косово було
частиною сербського державного утворення Рашка, яке у XII ст. стало
центром Сербської держави Неманічів. Загальновідомим фактом вважається
те, що косівське місто Печ  після отримання  сербською православною
церквою автокефалії у 1219 р. стало центром архієпископства, а пізніше і
патріархії. Навколо кафедрального собору у м.Печ будувалися нові монастирі
та церкви, які отримували родючі землі  на території Косово. Невдовзі ця
територія стала називатися Метохією від грецького слова metoh - “церковні
землі”.

Албанська ж  версія розвитку історичних подій  відкидає роль Косово
як центра Сербської держави Неманічів, тому що на думку албанських
істориків, центр цієї держави -  Рашка - не входив до складу Косово, а
знаходився у кількох десятках кілометрів від албанських поселень [11].

Доля сербів і албанців кардинально змінилася після турецького
завоювання. У  вирішальній   битві  з  турками  на  Косовому  полі  28
червня 1389 р.  брала участь коаліція балканських народів на чолі з сербським
князем Лазарем Хребельяновичем. За сербською версією у битві з
турецькими військами під командуванням еміра Мурада взяли участь  війська
сербського князя Лазаря,  його брата Вука Бранковича з Метохії і боснійського
короля Твртко Першого. За цією ж версією у вирішальний момент група
сербських воїнів на чолі з Мілошем Обілічем проникла до шатра Мурада і
вбила його [11].

Проте найбільш авторитетний російський дослідник історії Албанії
Н.Д.Смирнова вважає “давно документально доведеним”, що до коаліції
балканських народів   входили і ополчення двох албанських феодалів - Георгія
Бальші і Димитра Йоніми. Вона також не спростовує фактів з албанського
фольклору, що головним героєм битви на Косовому полі, який убив Мурада,
був насправді албанець Мілош Копіліч [8].

Поразка албано-слов’янського  війська призвела до того, що на початку
XV ст. південнослов’янські та албанські землі потрапили під турецьке
панування. Вже у 40-х роках XV ст.  на албанських землях почав зростати
рух національного опору, який у 1443-1468 рр. очолював князь Георгій
Кастріоті (Скандерберг).

Син албанського князя Іоана Кастріоті, він прийняв іслам і воював на
боці османів під іменем Скандера (Олександра). У 1443 р. Кастріоті підняв
повстання в Албанії і був оголошений головою князівства Кастріоті. У 1444
р. він утворив союз племен - “Лежську лігу”, зрікся ісламу, прийняв
християнство і очолив партизанську війну у Північній Албанії. Його військам
вдалося завдати поразки військам Османської імперії у 1449 і 1451 рр.  У
1461 р. султан Мехмед II  визнав Скандерберга правителем Албанії.

До речі, нащадок Скандерберга князь Георгій Кастріоті Дрекалович-
Скандерберг на початку XIX  ст.  був майором Охтирського гусарського полку
і брав участь у Бородинській битві, захищаючи Росію від французької навали
[10, с. 49].

Поворотним моментом в історії Косово і Метохії стала еміграція сербів
з цього краю після австро-турецької війни 1690 р. І серби, і албанці визнають
цей факт, але дають йому різну інтерпретацію. Серби стверджують, що після
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вступу австрійської армії на територію Сербії і підтримки її 20-тисячним
корпусом сербської міліції їм вдалося визволити ряд міст. Але в подальшому
успіху їм досягти не вдалося,  і Великий  візир Мустафа-паша - албанець за
походженням, завдав вирішальної поразки австрійській армії і розпочав
каральні операції проти сербів. Рятуючись від загибелі, серби Косово втекли
на північ і до  Белграду, а потім і до південної Угорщини. Серби називають
цей період Великим Виходом і оцінюють кількість тих, хто покинув Косово
у 37 тисяч родин, тобто приблизно у 350 тис. людей  [11].

Албанські вчені піддають сумніву масштаби сербської еміграції і
вважають, що  завищені цифри сербських біженців мали свідчити про
переважання сербів над албанцями, у той час як, на їх думку, більшість
населення Косово було мусульманським  ще в 1520 році [11].

У XIX ст. в умовах загального піднесення антитурецького руху
поневолених народів Балкан  почалася боротьба албанського народу за
автономію. У 1847 р. була утворена Албанська національна ліга, яка недовго
проіснувала, але саме вона вперше поставила питання про створення
автономної албанської держави з усіх територій, населених албанцями.

В Османській імперії, яка прагнула роз’єднати поневолені народи,
існувала практика формування адміністративних одиниць, незалежно від
етнічного складу населення. Щодо  албанців, то вони  мешкали на території
чотирьох вілайєтів - Шкодрінського, Косівського, Монастирського
(Бітольського) і Янінського.  В останній чверті XIX ст. саме Косівський вілайєт
був центром визвольного албанського руху. Російські дипломати зазначали,
що в Косово відбувався величезний соціальний рух національного
відродження  [8].

Албанське питання актуалізувалося під час Великої Східної кризи 1875-
1878 рр. Російсько-турецький прелімінарний мирний договір, підписаний у
Сан-Стефано 3 березня 1878 р., не лише не містив ніяких згадок про Албанію,
але й передбачав передання частини територій з переважно албанським
населенням Болгарії, Сербії і Чорногорії.

Влітку 1878 р. на знак протесту проти намірів Берлінського конгресу
передати ряд областей, населених албанцями, Болгарії, Сербії, Чорногорії і
Греції, виникла “Ліга захисту прав албанського народу”, яка отримала назву
Призренської за назвою косівського міста Призрен, в якому 10 червня
делегати-албанці з різних країв ухвалили національну програму албанського
населення. Метою організаторів Ліги стало  створення  з усіх територій, на
яких мешкають албанці, одного вілайєту, котрий мав би територіально-
адміністративну автономію. У  “Програмі Призренської Ліги”  було записано,
що мета Ліги - “зі зброєю в руках боротися за захист всієї території”, проте
водночас - “не визнавати і залишитися на відстані від будь-якої влади, окрім
Порти” і зберігати  царські права „недоторканої її величності султана” [1, с.
40].   У   “Програмі”   йшлося і про  опір можливому розподілу албанської
території між Болгарією, Сербією і Чорногорією [1, с. 40].

 13 червня 1878 р. у Берліні відкрився міжнародний конгрес за участю
європейських держав і Туреччини. Призренська Ліга теж відправила до
Берліну свою делегацію на чолі з Абдюлем Фрашері. Йому вдалося зустрітися
з головуючим на Берлінському конгресі Отто фон Бісмарком і висунути вимогу
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про автономні права албанського народу. Проте діячам албанського
національного руху не вдалося добитися включення до порядку денного цього
питання. Отто фон Бісмарк так само,  як  всі європейські політики і Порта,
вважав, що албанської нації не існує, і використовував поняття  “албанські
землі” лише як географічне. Авторами Берлінського трактату “нічийний
албанський простір” розглядався лише як джерело територіальних
прирощень сусідніх держав [12, с.177].

Берлінський конгрес не підтвердив прийнятого в Сан-Стефано рішення
про передання Болгарії південно-західного району Албанії, проте Чорногорія
отримала два пункти зі змішаним албано-слов’янським населенням на
півночі Албанії - Плав і Гусин’є.  За рекомендацією Берлінського конгресу
передбачалося встановити і новий греко-турецький кордон, згідно з яким
до Греції мала відійти значна частина Південної Албанії, зокрема і райони,
населені переважно албанцями [4].

На початку 1880-х рр.  боротьба албанців із турецьким урядом мала
форму збройного опору. Турецьким військам вдалося придушити виступ
погано озброєних албанських загонів, розгромити Призренську Лігу, але
відчайдушна боротьба албанців за автономію привернула увагу великих
держав до долі цього народу.

Щодо  слов’янських держав - Чорногорії і Сербії, то вони були
зацікавлені у приєднанні до себе населених албанцями територій. У 1890-ті
рр. Сербія намагалася приєднати до себе землі  Косово і Метохії. За свідченням
російського статського радника Чахотіна, в цьому краї на зламі століть
мешкало 980 тис. людей, із них 530 тис. - мусульмани і 440 тис. християни.
Більшість мусульман складали албанці - до 430 тис. [1, с.51]. Чахотін
характеризує албанців Косово як народ напівдикий, але такий, що має
внутрішнє самоврядування. Він свідчить, що албанці “завжди жили і тепер
живуть племенами (фісами) і великими родинами - задругами, в яких
старійшини і ватажки (крани) користуються необмеженою, патріархальною
владою” [1, с.51].

Албанці чинили збройний опір намірам  Сербії і на противагу їй
намагалися очистити територію Косова від сербської народності.  У донесенні
Чахотіна йдеться про постійні утиски сербів із боку албанців, хоча й
пояснюється, що албанці зовсім не фанатичні  в релігійному відношенні, їх
дії щодо сербів є наслідком політики підбурювання з боку турецької влади “в
ім’я мусульманської державної ідеї” [1, с.52]. Ворожнеча між сербами і
албанцями була настільки сильною, що навіть антитурецькі повстання
албанського населення у Косово і Метохії 1910, 1911 і 1912 рр. із Сербією,
яка претендувала на цю територію, не були підтримані [1, с.16].

На початку першої Балканської війни 1912 р., яку вели Сербія,
Чорногорія, Болгарія і Греція проти Туреччини, остання втратила свої
європейські території - Албанію, Македонію, частину Фракії. Щодо Албанії,
то вона  була окупована військами Сербії, Чорногорії і Греції.

Загроза поділу албанських земель викликала посилення національно-
визвольного руху під гаслом незалежності Албанії. 28 листопада 1912 р. на
Національній асамблеї представників усіх албанських районів було
проголошено незалежність Албанії.  Великі держави почали обговорення
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цього питання  на нараді послів у Лондоні в грудні 1912 р.  За Лондонським
мирним договором від 29 липня 1913 р. незалежність Албанії була ними
визнана [2, с.17].

Активну політику проти незалежності Албанії проводила Сербія,
підтримувана Росією. Російський посланець у Белграді М.Г. Гартвіг доповідав
про тверді наміри  Сербії відстоювати завойовані землі - Санджак і Стару
Сербію (Косово і Метохію), без чого вона не мислить існування країни [1,
с.57]. Від себе М.Г.Гартвіг додавав, що  автономна Албанія є “аномалією,
постійним вогнищем хвилювань, які б порушили мир на Балканах”. Він
вважав, що Албанія мала підлягати поділу між Сербією, Чорногорією і
Грецією, і що лише за таких умов буде забезпечений спільний спокій, а “всі
національності будуть користуватися свободою і рівноправністю” [1, с.57].

За  Лондонським договором від 29 липня 1913 р. територія Косова і
Метохії була поділена між Чорногорією і Сербією, що дозволило албанцям
краю говорити про його окупацію  Сербією і розпочати боротьбу за
приєднання цих областей до Албанії [3].

Після завершення Першої світової війни Косово і Метохія були
приєднані до новоутвореного Королівства сербів, хорватів і словенців, однак
встановлювати тут владу короля довелося за допомогою зброї. Албанці
Косово і Метохії  свій насильницький відрив від Албанії  завжди вважали
великою несправедливістю. Вони не  бажали залишатися в кордонах
Югославії, незалежно від її політичного ладу. Як  писав лідер Комуністичної
партії Албанії Енвер Ходжа: „Берлінський трактат і Версальський мирний
договір несправедливо порушили права Албанії і албанської національної
меншості Косово”, і  їх єдиним  ідеалом стало об’єднання з Албанією [13,
с.206].

Зволікання зі справедливим розв’язанням  проблеми албанського
населення Косово тривало протягом багатьох десятиліть. Платою за
історичну несправедливість відносно албанського населення Косово,  штучне
консервування його економічного та культурного  розвитку, обмеження його
у політичних правах стало крайнє загострення ситуації наприкінці ХХ
століття.  Прямим наслідком цих подій  стала  воєнна операція НАТО проти
Союзної Республіки Югославії у березні 1999 р. і проголошення 17 лютого
2008 р. на Балканському півострові  частково визнаної Республіки Косово.
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Щербань Т.Ю. Исторические предпосылки возникновения албано-сербского
конфликта в Косово

В статье анализируются исторические предпосылки возникновения албано-
сербских противоречий, которые вызвали наиболее интенсивный военный конфликт  на
территории бывшей Югославии.

Shcherban T.Y. Historical preconditions of the rise of Albanian-Serbian conflict in Cosovo
The article deals with the research of the preconditions of  Albanian-Serbian

contradictions which caused most intensive military conflicts on the territory of the former
Yugoslavia.
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