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осовський конфлікт вже давно вийшов за межі звичайного сербо-албанського 
протистояння. На сьогоднішній день це своєрідний борхесівський Алеф – точка, 
де в одну мить перетинаються час, події, люди. Політики, громадські діячі, 

журналісти, науковці перетворили Косове поле на своєрідний полігон, де апробовуються 
нові рецепти організації міжнародного життя, зважуються амбіції, вишукуються сенсації, 
перевіряються теоретичні висновки. Візьмемо лише наукове середовище. Косовський 
наратив приваблює суспільствознавців і гуманітаріїв різного профілю. Він розглядається в 
цивілізаційному, формаційному чи модернізаційному дискурсах, окремі аргументи в ньому 
знаходять дослідники конфліктів, міжнародних відносин, політичних ідеологій, еліт тощо. 
При цьому, отримувані висновки також виходять за межі власне косовського конфлікту, а 
мають як теоретичне значення для методологій окремих наук, так і прикладне для розуміння 
природи типологічно схожих конфліктів. 

У даній статті порушуються проблеми феноменології націоналізму, а точніше його 
балканської специфіки; зародження та розвитку упродовж ХІХ ст. сербського і албанського 
націоналізмів, їх впливу на ситуацію в Косово. Така увага до цих питань, значною мірою, 
зумовлюється їх нерозробленістю у вітчизняному суспільствознавстві й історіографії. 
Переважна більшість досліджень з косовської проблеми стосується її сучасного стану, а 
історичні аспекти носять переважно довідковий характер. Концептуальніше вивчення вона 
отримала в працях зарубіжних дослідників, однак, вони залишаються практично невідомими 
в Україні. З-поміж останніх цікавих досліджень широкий інтерес викликали роботи 
сербських істориків Д. Батаковича та В. Стоянчевича [1], західноєвропейських – М. Віккерс, 
Н. Малкольма, М. Гленні [2], та російських – М. Бєлова [3], А. Тімофєєва [4], Ю. Іванової й 
Н. Смірнової [5]. Варто відзначити колективну монографію “Косово: международные 
аспекты кризиса” [6]. 

Можна погодитися з дослідниками в тому, що принцип націоналізму, застосований в 
Косово, став вирішальним чинником його перетворення на зону міжетнічного конфлікту. 
Так, Алєксєй Тімофєєв відзначає: “Історія цих двох народів (сербського і албанського – 
Я. С.) знає і криваві зіткнення, і спільні союзи. Однак, лише наприкінці ХІХ століття, після 
Сан-Стефано і Берліна, з утворенням незалежної сербської держави в кордонах, близьких на 
південному напрямку до етнічних, а також із початком кристалізації албанської нації, 
територіальні інтереси двох народів увійшли в протиріччя” [4, с. 81]. Попри одностайність 
дослідників щодо впливу націоналізму на ситуацію в Косово, все ж, потребують 
конкретизації інші питання – у чому полягав цей вплив, які масштаби та темпи поширення 
обох націоналізмів, як національний чинник співвідносився з попередніми ідентичностями, 
притаманними населенню Косово?  

Перш, аніж перейти до аналізу сербського і албанського націоналізмів, доречно 
з’ясувати зміст окремих термінів і підходів. За однією з інтерпретацій, ХІХ ст. у світовій 
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історії було століттям націоналізму. Націоналізм вплинув на світову історію хоча б тим, що 
нині сама світова історія розглядається під кутом зору націоналізму. Однак, щодо його 
феноменології досі не стихають суперечки в середовищі фахівців. Проаналізувавши їх, 
англійський соціолог Ентоні Сміт визначив наступні п’ять значень даного терміну: 1) процес 
утворення й становлення націй; 2) почуття й свідомість належності до націй; 3) мова й 
символіка нації; 4) соціальний і політичний рух від імені нації; 5) доктрина і/або ідеологія 
нації, загальна й конкретна [7, с. 13]. Виходячи зі специфіки поставленого в статті завдання, 
вважаю можливим обмежитися двома з них, і розглянути націоналізм крізь призму його 
ідеології та її сприйняття на рівні окремих індивідів (національна самосвідомість або 
національна ідентичність). Про взаємозалежність цих проявів націоналізму сказано чимало. 
Так, “Ідеологія, – на думку Міхаїла Бєлова, – продукт більше цілеспрямованої, більше 
свідомої вольової діяльності у верхніх щаблях суспільства (інтелектуальна і політична еліта), 
в результаті якої перетворюються, переосмислюються і доповнюються елементи старої 
ідеології, а також самосвідомості, що стихійно формується на нижніх щаблях суспільства. 
Вона (самосвідомість – Я.С.) отримує національну форму під впливом нової ідеології, що 
поширюється з часом, і представлена в політичних деклараціях, масовому друці, творах 
літератури і мистецтва і, звичайно ж, у освітньому процесі” [8, с. 201]. 

Націоналізм є явищем нового часу і не характерний для попередніх епох. Водночас 
націоналістична практика не заперечує, а навпаки, масово експлуатує символи і образи 
минулого, перетворюючи їх на імперативи діяльності людських колективів. Навряд чи варто 
довго дискутувати навколо позитивів і негативів впливу націоналізму. Етична аксіологія 
правочинна, коли мова заходить про окремо взяту людину. Щодо історичних процесів, то 
куди цікавішим є їх розгляд крізь призму доцільності. Перефразовуючи Вольтера можна 
сказати, якщо б націоналізму не було, то його необхідно було б вигадати. Так чи інакше 
націоналізм виявився надзвичайно зручною системою організації життя в новий і новітній 
час. Достатньо згадати, що сучасні принципи організації міжнародного і внутрішнього життя 
свою легітимність базують на таких категоріях як “нація”, “національна держава”, 
“національний суверенітет”, “національний інтерес” тощо. Зручна модель ще не означає 
ідеальна. В процесі її застосування з самого початку стали помітні недоліки, які в 
подальшому розрослися і на сьогоднішній день несуть у собі потенціал для руйнування самої 
системи. Косовський конфлікт – пряме тому підтвердження.  

Ні серби, ні албанці не були “винахідниками” націоналізму. Націоналізм у обох 
випадках був інтелектуальним запозиченням, що наклався на традиційний тип взаємин. При 
цьому не потрібно забувати, що не націоналізм викликав до життя сплеск насилля в Косово. 
Воно, виражене в інших формах, існувало задовго до нього. Конфлікти мають соціальне 
походження, але своє виправдання шукають у сфері ідеології. Тому “звинувачення” 
націоналізму можна пред’являти хіба що у своєрідному впливі на свідомість людей чи зміні 
критеріїв легітимізації.  

Потребує з’ясування ще одне поняття – етнічний конфлікт. За одним із тлумачень – це 
крайня форма зіткнення інтересів націй, етнічних груп навколо національного питання [9, 
с. 689]. У методологічному плані різні пояснення причин етнічних конфліктів тяжіють або до 
примордіалістського, або до інструменталістського полюсу. Згідно теорій першого типу, 
витоки конфлікту лежать в глибині історії кожної з груп, що беруть у ньому участь, а також у 
історії їх взаємодії. Теорії другого типу зосереджуються на аналізі матеріальних інтересів 
(насамперед економічних), які спонукають еліти  певної етнічної групи використовувати 
конфліктні стратегії поведінки [10, с. 241]. Попри значну цінність даних теорій для 
розумніння конкретних проявів тих чи інших конфліктів, все ж, залишається поза увагою їх 
внутрішня сутність. Значний вплив на розуміння цього справила теорія конфлікту Ральфа 
Дарендорфа. В її основі лежать такі поняття, як влада і статус. За володіння ними між 
елементами окремо взятої системи йде боротьба. У кожній системі існує два основних типи 
ролей – ті, хто керують, і ті, що підкоряються. Перші зацікавлені у збереженні свого 
становища, другі – в перерозподілі влади і авторитету. Вирішення конфлікту веде за собою 
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перерозподіл влади. Однак, цей перерозподіл узаконює нові групи керуючих і керованих, які 
знову починають конкурувати між собою. На думку Дарендорфа, головне для запобігання 
конфлікту не у забезпеченні його учасників тими або іншими ресурсами, а в задоволенні їх 
домагань. Тобто, йдеться про задоволення очікувань ініціаторів конфлікту на нову соціальну 
роль, якої вони позбавлені. Власне, саме у структурі “соціальних позицій і ролей” 
(наприклад, у підкоренні одних груп іншими, у несправедливому розподілі влади), полягає 
специфіка соціальних конфліктів [11, с. 46]. Схожі думки стосовно специфіки етнічних 
конфліктів знаходимо в Дональда Горовіца, який звертає увагу на “пристрасті, що 
збуджуються такими цілями, як легітимність положення, що займаються ними в країні, і 
символи престижу” [10, с. 245]. Етнічні групи, що беруть участь у конфлікті, борються за 
доступ до соціальних ресурсів, чи то економічних, чи то політичних, чи то культурно-
символічних. Вони борються за статус, який знову ж таки може вимірюватися як у 
категоріях економічної могутності й політичного впливу, так і в категоріях символічного 
статусу [10, с. 246]. 

У ході викладу  послуговуватимусь також рядом положень теорії еліт. З огляду на це, 
варто підкреслити чисто технічне використання терміну “еліта” до представників сербської 
та албанської політичної верхівки та інтелектуалів. Класичні терміни теорії еліт є 
відображенням відносин західного суспільства. Тому навіть стандартне визначення еліти як 
“сукупності людей, які вирізняються в суспільному середовищі своїм авторитетом, 
моральністю, інтелектом, а тому визначаються як найкращі представники суспільства” [12, 
с. 124], мусить бути відкореговане у відповідності до балканських реалій.  

Аналіз сербо-албанських взаємин у Косово до початку ХІХ ст. показує, що основну 
роль відігравали не етнічні, а релігійні й соціальні чинники. Їх формування припадає на 
османський період історії Балкан. Після поразки у битві на Косовому полі 1389 р. серби 
опинилися під владою Османської імперії і зазнавали всіляких утисків. Починаючи з 
середини ХІV ст., на периферії Метохії з’являються албанські поселення*, втім, аж до кінця 
ХVІІ ст. вони не відзначалися особливою величиною і густозаселеністю. Лише після 
вимушеного переселення сербів 1690 р. на території Габсбургів, чисельність албанців почала 
збільшуватись. Заохочувані турками, вони захоплювали землі, одночасно знищуючи 
місцевих сербів. Саме час великого переселення ознаменував собою, на думку сербських 
істориків, “початок трьохстолітнього етнічного геноциду албанців проти сербів на їх рідній 
землі” [13]. 

Зростання напруженості у відносинах двох народів пояснювалася швидкою 
ісламізацією албанців з ХVІ ст. Це автоматично створювало прірву між ними і сербською 
райєю. Даний конфлікт набрав рис саме релігійного протистояння. При цьому необхідно 
зважати, що іслам розколов балканське суспільство “не за етнічною ознакою, а за 
релігійною, яка в дійсності була ознакою соціальною” [14, с. 24]. Прийнявши іслам, албанці 
стали частиною правлячого класу імперії з відповідними соціальними і політичними 
привілеями. Підраховано, що не менш як тридцять албанців у різні часи займали ключову 
посаду великого візира [15, с. 107]. Зростання числа ісламізованих албанців, які займали 
високі посади в Порті, підготувало аналогічний процес у Косово і Метохії. Там з’явився 
правлячий прошарок албанців. На думку Д. Батаковича, розділені релігією серби і албанці 
“поступово стали членами двох протилежних соціальних і політичних груп” [16]. 

Аж до середини ХІХ ст. вирішальний вплив на ситуацію в Косово, та й в цілому на 
Балканах, мала релігія. Вона відігравала роль основного чинника ідентичності населення, 
однак, у подальшому її консолідуюча роль зменшується. Особливо це стосувалося сербів, 
національна церква котрих попала під вплив держави. Остання перебрала на себе функції 
щодо консолідації суспільства, культивуючи при цьому новий тип ідентичності – 
національний [17, с. 193]. Звичайно, подібні зміни не відбувалися автоматично. Процес 

                                                
* Варто зазначити, що в албанській історіографії пануючою є думка про автохтонне походження албанців та їх 

постійне проживання в Косово і Метохії. 
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вироблення елітою обох народів національної ідеології, яка потім через модерні системи 
комунікацій, освіту ставала набуттям суспільства був тривалим. Народжуючись у межах 
традиційного суспільства з релігійним світоглядом, національна ідеологія ставала 
конкурентом попередніх уявлень. Однак, ця боротьба і в сербському, і в албанському 
випадках не означала повної секуляризації суспільства, створення чогось на зразок нової 
релігії, а радше була спробою поєднати традиційний релігійний світогляд із новою 
національною моделлю. Головним чином змінювалися відносини підпорядкування. 
Релігійний чинник не зникав, а вписувався в нову систему національного мислення. Це було 
особливістю розвитку націоналізму в Південно-Східній Європі. На відміну від західного 
суспільства, де формуванню національної свідомості передувала секуляризація, сербський і 
албанський націоналізми активно використовували православ’я й іслам для мобілізації 
власних спільнот. Не випадково на Заході утверджувався принцип релігійної толерантності, 
що сприяло формуванню громадянського суспільства, тоді як на Балканах збереження 
релігійних протиріч лише посилювалося впливом націоналізму.  

Головна причина апеляції до національної моделі полягала в неефективності 
попередньої системи легітимізації влади. Домінування Заходу в світовій політиці ХІХ ст. 
поставило під сумнів легітимність “божественного” права, скасувало принцип вищості одних 
народів над іншими. Новий національний принцип організації життя народів вимагав 
докорінної зміни державно-територіальних структур, що існували. Для сербів це був шанс 
змінити свій статус. У той же час, для албанців актуальною ставала проблема його 
збереження. На думку Роджерза Брюбейкера, “принцип національності” – тобто концепція 
держави як такої для певної нації – став головним важелем переформування та реорганізації 
політичного простору в ХІХ ст. [18, с. 14]. 

Поява націоналізму на Балканах стала рецепцією західної моделі організації 
внутрішнього і міжнародного життя, в основі якої лежав суверенітет національної держави. 
Дана модель, успішно апробована у Франції, почала активно впроваджуватися елітами інших 
європейських країн. Це був виклик системі монархічних держав з її чітко визначеними 
ієрархічними статусами і прагненням до їх консервації. Нова модель порушувала 
європейську рівновагу, створюючи можливості для появи нових гравців. Її привабливість 
була очевидною найбільше для еліти тих суспільств, позбавлених привілеїв і прав у межах 
абсолютних монархій. Пошук нових підстав легітимності був тим кроком, який дозволяв 
десакралізувати попередній лад, цей своєрідний Аnsiene regime. Не випадково, головним 
ідеологом змін на Заході була буржуазія – клас економічно багатих, але політично 
обмежених осіб. Саме виражаючи її інтереси було відкинуто суверенітет монарха і 
проголошено: “Нація існує перед усім, вона є основою всього, її воля завжди законна, вона 
сама – закон. До неї і вище за неї існує тільки природнє право” [19, с. 96]. 

Визвольний потенціал національної ідеології найкраще відчувався елітою 
пригноблених народів. Вона дозволяла переглянути здавалося б навічно встановлені, 
непорушні “божествені” норми. Приклад революційної Франції, без сумніву, надихав. Її 
успіхи не тільки пробудили прагнення до побудови власних національних держав за 
французьким зразком, але й привернули увагу до французьких ідей. При цьому, відзначає 
Ганс Кон, націоналізм переважно залишався уділом частини інтелектуалів, і дуже повільно 
проникав у народ [20].  

Привабливість ідей націоналізму для сербської еліти не повинна заретушовувати тих 
деформацій, яких вони набували в специфічно сербських умовах (це твердження можна 
екстраполювати й на інші балканські еліти). На Заході мова йшла про звільнення особи. 
Емансипований індивід мав стати основним рушієм розвитку модерного суспільства. 
Натомість сербська еліта апелювала до звільнення колективу. Не йшлося й про якісні зміни 
економічного життя як на Заході. Переважно священницька інтелектуальна еліта, а також 
малоосвіччена воєнно-політична еліта, яка ще не до кінця розірвала зв’язок із народом, не 
могла мислити категоріями модернізації. Іншими словами, з самого початку ідея 
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національної держави мислилася сербами виключно в категоріях визволення з-під влади 
османів, а отже, зміни наявного статусу. 

Вплив націоналізму на ситуацію в Косово упродовж “довгого” ХІХ ст. можна звести до 
наступних періодів: 1) кінець ХVІІІ – 1878; 2) 1878–1913 рр. Нижній часовий поріг 
зумовлюється зародженням ідеї нації в середовищі сербських “будителів” під впливом 
європейських подій. Верхній – часом підписання Лондонської мирної угоди, за якою Косово 
було передано Сербії. У будь-якому випадку саме 1878 р. – час появи незалежного 
Сербського королівства, можна вважати переломним моментом у розвитку обох 
націоналізмів у Косово. 

Зміст першого етапу (кінець ХVІІІ – 1878 р.) полягав у появі сербського націоналізму й 
спробах албанців мінімізувати його вплив на територію Косово. Витоки сербського 
націоналізму шукають у діяльності “будителів” Д. Обрадовича, А. Везилича, 
Н. Стаматовича, Й. Раіча та інших наприкінці ХVІІІ ст. Сам факт їх проживання на території 
Австрійської імперії, є аргументом на користь західного коріння сербської національної 
ідеології. Можна стверджувати, що саме вони здійснили своєрідну “інтелектуальну 
революцію”, наслідки якої стали помітними набагато пізніше. Заманіфестована ідея 
сербської нації, задовго до отримання незалежності позбавила турецького султана права на 
Сербію.  У ході сербських повстань 1804–1813 і 1815 рр. відбувається народження 
великосербської ідеї [3, с. 324]. А подальший процес формування сербської національної 
ідеології перебував під впливом боротьби за незалежність. Велику роль у цьому відіграв 
хатішериф султана 1829 р., за яким Сербії надавалася автономія.  

Згідно з тогочасними уявленнями існувало три критерії визнання спільноти нацією: 
1) наявність історичного зв’язку народу з сучасною державою або з державою, що мала 
досить тривале і недавнє існування у минулому; 2) наявність давньої й міцно вкоріненої 
культурної еліти, що володіє письмовою національною мовою; 3) доведена на практиці 
здібність до завоювань [21]. Не випадково стратегія сербської еліти у національному питанні 
вироблялася з огляду на ці положення. У першій третині ХІХ ст створювався канон 
національної історії (важливу роль у ньому відігравала так звана “косовська легенда”), в 
який органічно впліталися нові герої – Карагеоргій і Мілан Обренович. Стараннями 
В. Караджича з’явилася літературна сербська мова.  

Потрібно відзначити, що діяльність сербської еліти не була унікальною для даного 
регіону. Схожі процеси відбувалися (щоправда з різною інтенсивністю і в різний час) в 
інших тогочасних “малих” або “неісторичних” народів. Такі кроки зумовлювалися їх 
зростаючими претензіями на перегляд домінуючих уявлень щодо політичної карти Європи і 
свого місця на ній. Намагаючись вписатись у новий світовий порядок, який був 
породженням Великої французької революції, й утверджувався в боротьбі з 
абсолютистськими монархіями, сербська еліта вимушено переходила на мову націоналізму.  

У подібному ідейному запозиченні не було нічого надзвичайного. Так, на переконання 
Лії Грінфелд поширення націоналізму в світі з ХVІІІ ст. і поява нових національних 
ідентичностей, не була наслідком оригінального творення, а запозиченням уже готової ідеї. 
“Домінування Заходу у світі, – пише американська дослідниця, – перетворило національність 
на зразок (canon). У міру того, як сфера впливу серцевинних західних суспільств (які визнали 
себе як нації) розширювалась, суспільства, що належали або прагнули увійти до 
надсуспільної системи (super-societal system), центром якої був Захід, фактично не мали 
іншого вибору, як стати націями. Отож розвиток національних ідентичностей був, за своєю 
суттю, інтернаціональним процесом, витоки якого у кожному випадку, окрім початкового, 
перебували поза межами розвитку даної нації” [22, с. 700]. У той же час прийняття цієї 
моделі передбачає її затребуваність з боку окремо взятої еліти, а тому розвиток будь-якого 
націоналізму зумовлюється місцевими чинниками. Прийняття національної ідентичності 
повинне відповідати інтересам тих груп, що її запроваджували. Зокрема йому повинно було 
передувати незадоволення цих груп тією ідентичністю, яку вони досі мали. Зміна 
ідентичності має своєю передумовою кризу попередньої ідентичності [22, с. 700]. 
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Отож, сербська еліта у своїй боротьбі з Османською імперією за визволення вимушено 
вдалася до вже відомих у Європі рецептів. Ідея нації, яка в ліберальний період розвитку 
націоналізму (до 1870 р.) носила яскраво виражений визвольний потенціал якнайкраще 
відповідала цим інтересам. Та виникає інша проблема – наскільки органічним для сербської 
еліти, сербського народу була ця ідея? Наскільки західна модель, сформована в умовах 
абсолютистських монархій-держав може бути застосована до бездержавного суспільства? 
Наскільки рівень розвитку сербів відповідав рівню західних народів? 

Душан Батакович доводить високу здатність сербів ХІХ ст. сприйняти модель 
національної держави. На його думку, “повільно, але впевнено вони прогресували в 
напрямку встановлення незалежної держави згідно з французьким положенням про модель 
національних держав. Сербський націоналізм був секуляризований і поєднував німецьку 
народну культурну форму (спільна мова і народні традиції) й досвід якобінців, метою яких 
було подолати релігійні відмінності з чіткими бажаннями ліберальних рішень” [16]. Але 
існують протилежні думки, аргументи котрих здаються переконливішими. Латінка Перович 
зауважує, що “для політичних діячів Сербії другої половини ХІХ і початку ХХ століття 
західноєвропейські форми, тобто політична модернізація, мали прикладне значення. Вони 
були прийняті з тим, щоб заручитися співчуттям Європи по відношенню до планів, які 
виношувалися по суті патріархальним і закритим суспільством” [23, с. 20]. Андрєй Шемякін 
доводить, що характерною рисою політичної історії нової Сербії був антагонізм між 
державою, що модернізувалася та патріархальним суспільством. Розвиток держави, яка 
позиціонувала себе національною, помітно випереджав еволюцію традиційного менталітету 
її громадян, які регулярно повставали проти темпів і форм “державного будівництва” [24, 
с. 25]. 

У будь-якому випадку, до 1878 р. сербська еліта повністю перейшла на “мову” 
націоналізму і, спираючись на неї, намагалася накреслити стратегію подальших дій. При 
цьому рівень національної самосвідомості сербів, як доводить М. Бєлов, залишався низьким. 
Масовий національний рух і сформована громадянська позиція не виникають на пустому 
місці, а їх поява обумовлюється тривалими соціокультурними змінами. Дослідником 
наведено багато свідчень, що переконують у збереженні архаїчних форм світогляду, 
ментальності й поведінки [8, с. 212, 220]. На рівні суспільної свідомості домінуючим 
залишався релігійний чинник. 

Увесь цей час Косово залишалося за межами безпосереднього впливу сербського 
націоналізму. Однак, саме тоді формується ряд ідеологічних установок на перспективу. 
Косово починає осмислюватися в якості національного символа. Прикладами цього є 
історичний нарис Г. Магарашевича “Відов день. Косово” (1825), у якому підкреслювалася 
роль історичної пам’яті, що має стати джерелом натхнення для сербів [3, с. 456]. 
В. Караджич запропонував термін “Стара Сербія” щодо Косово і тим самим підкреслював 
спадковість і єдність державної традиції сербів. 

Етапним для формування сербської національної ідеології стала поява “Начєртанія” Іллі 
Гарашаніна 1844 р., основними ідеями якого стало відновлення середньовічного Сербського 
царства та відмова від російського протекторату на користь вільнішого поводження на 
міжнародній арені [25, с. 207]. Реалізація першої з них передбачала поширення сербського 
впливу на територію Косово. Слабке національне життя, яке виникає в Косово з середини 
1830-х рр. у вигляді відкриття світських шкіл, відновленні церков і монастирів, вже з 1840 р. 
отримує підтримку з Сербії. Туди посилаються вчителі, кошти на заохочення кращих учнів. З 
1871 р. діяла семінарія у Призрені, яка підтримувала регулярні негласні зв’язки з Белградом і 
стала центром національного життя [13]. Щодо другої ідеї, то є підстави вважати, що 
переорієнтація на Австрію носила не просто політичний, а й цивілізаційний характер. Це 
було повернення обличчям до Заходу, намагання перейняти його традицію, в тому числі 
“мову” націоналізму. Про це, зокрема, свідчила політика короля Мілана Обреновича 
впродовж 1878–1889 рр. [24, с. 198]. 
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Вищий ступінь розвитку сербського націоналізму сам по собі нічого не означав. Адже 
не менш важливим чинником були державні кордони. Косовський вілаєт залишився у складі 
Османської імперії, а отже, вплив сербського націоналізму був опосередкованим. Албанці 
зберігали виключні права на цю територію. За умов посилення сербських претензій, 
албанські паші починають цілеспрямовано використовувати релігійні почуття мусульман 
проти сербів: руйнуються церкви, захоплюються монастирські землі, вбиваються ченці. Цілі 
села безлюдніють і на їх місце приходять албанці [13]. 

Іншою відповіддю сербам став початок формування албанської національної ідеології. 
Її відставання від сербського аналогу головним чином зумовлювалося “задоволеністю” 
албанської еліти своїм статусом в межах Османської імперії. У той же час визвольна 
боротьба балканських народів вносила корективи. Страх албанської еліти втратити час, а 
отже, програти в новому розподілі життєвого простору спонукав її до адекватних кроків. 
“Великий хворий” – Порта, за таких умов не могла виступати гарантом стабільності. 
Погоджуюся з Барбарою Єлавіч, що “спостерігаючи за суперництвом сербів, болгар, 
чорногорців та греків, які кожен як міг планували переділ залишків європейських володінь 
імперії Османів, албанські лідери цілком справедливо побоювалися окупації своїх 
національних земель” [26, с. 114]. 

Не менш цікавим є й інший чинник формування албанського націоналізму – прагнення 
албанської немусульманської еліти змінити свій статус. Це можна було зробити лише за 
умови зміни ідентичності з релігійної на національну. Не випадково у ролі албанських 
“будителів” виступали переважно албанці-католики, рідше православні. У той же час, 
албанці-мусульмани залишалися найпалкішими прихильниками теократичного характеру 
мусульманського суспільства, чинили найбільший опір європеїзації, не відділяючи інтересів 
албанців від інтересів усієї Османської імперії [27]. 

З середини ХІХ ст. починається процес албанського націотворення. Активна діяльність 
“будителів” Н. Векільхарджи, К. Крістофоріді, Т. Мітко, Н. Фрашері, С. Фрашері та інших, 
була підґрунтям подальшої політизації албанського національного питання. 1847 р. була 
створена Албанська ліга, яка вперше висловила гасло об’єднання албанців і створення 
автономної держави. Утім, процес формування національної ідеології та національної 
свідомості до 1878 р. значно поступався сербському відповіднику. Причини такого явища 
полягали у відсталості албанського суспільства і надто величезному розриві між елітою і 
народом. 

Таким чином, на першому етапі в умовах формування національних ідеологій сербів і 
албанців територія Косово стає предметом взаємовиключних претензій. Націоналізм для 
сербів виявився зручною і ефективною ідеологією, яка давала змогу переглянути власне 
становище, і за підтримки великих європейських держав (насамперед Росії) змінити його. 
Очевидним був і внутрішній об’єднуючий потенціал даної ідеї. Водночас, не доводиться 
говорити про значне закріплення національної ідеології на рівні самосвідомості народу. 
Албанська верхівка значно пізніше усвідомила для себе потребу звернутися до категорій 
націоналізму аби відстояти своє право на Косово. На початках, користуючись підтримкою 
Порти, її дії були продовженням давньої практики релігійних воєн. Однак, потреба вписати 
свої права в нову систему міжнародних відносин, що формувалася, змушувала звертатися до 
доктрини націоналізму.  

Результати російсько-турецької війни 1877–1878 рр. виявилися вирішальними для 
перетворення Косово на територію міжетнічного протистояння. Поразка Османської імперії 
створила умови для появи нових держав – Сербії, Чорногорії, Румунії, автономної Болгарії. 
Це мало вирішальне значення для подальших процесів національного будівництва в регіоні. 
Ослаблення Порти руйнувало попередню систему організації життя на користь нової. 
Всіляко перешкоджаючи формуванню націоналізмів балканських народів, тепер вона 
змушена була мовчазно спостерігати за тим як у колишньої райї зростатимуть апетити. 

На думку В. Фрейдзона, “османське панування перешкоджало формуванню структури 
громадянського суспільства, умови для складання націй тут були вкрай несприятливими, і 
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тількі масові народні повстання і отримання автономії (наприклад, Сербією) чи незалежності 
(Грецією) могли змінити ці умови” [28, с. 42]. Порівнюючи Південно-Східну Європу з 
Центральною, російський дослідник вказує на одну суттєву відмінність. Масові національні 
рухи на Балканах відбувалися у примітивних етносоціальних умовах, тоді як у значно 
розвинутішій Чехії рух знаходився на етапі створення вчених осередків, піготовки наукових 
праць тощо. Таким чином, “в Чехії, в регіоні Центральної Європи, рух, що охопив широкі 
прошарки народу, дійсно свідчив про стадію завершення формування нації, тоді як в Сербії, 
в “османському” регіоні масове національно-визвольне повстання було передумовою 
вільнішого формування нації. Завершення ж процесу могло мати місце лише в суверенній 
державі” [28, с. 42]. 

Висновок В. Фрейдзона цікавий у двох аспектах. По-перше, вказується на те, що 
проголошення державної незалежності у специфічних умовах Балкан є визначальним 
чинником для завершення формування нації. А, по-друге, підкреслюється роль національно-
визвольної боротьби як такої, що змінює status quo в регіоні. Без сумніву, фактор отримання 
незалежності суттєво змінював подальшу стратегію сербської еліти в національному питанні. 
Зміцнення державності тепер вимагало активніших дій щодо консолідації сербів, а також 
поліпшення геополітичного становища країни. Щодо албанців, то успіхи їх сусідів 
змушували активізовувати власні сили у процесі націотворення. Накладання цих відмінних 
завдань сербів і албанців з особливою гостротою відбулося в Косово між 1878 і 1913 рр.  

Ернест Гелнер визначив націоналізм як “політичний принцип, згідно з яким політична 
та національна одиниці мають збігатися” [29, с. 29]. Появу націоналістичного руху викликає 
наявність одного з двох націоналістичних почуттів – або роздратування породженого 
порушення принципу, або задоволення від його реалізації [29, с. 29]. За такого підходу 
Косово неминуче мало перетворитися на арену жорсткого протистояння двох націоналізмів. 
З боку сербів націоналізм породжувався проживанням етнічних сербів у Косово за межами 
власної держави. Тобто політична одиниця – держава, не покривала всього ареалу 
поширення сербського етносу і тим самим виникало почуття національного невдоволення. 
Натомість національне почуття албанців загострювалося усвідомленням відсутності власної 
політичної одиниці та культурною розпорошеністю. Косово виявилося точкою перетину 
двох національних одиниць, у той же час як політичні одиниці все ще не покривали жодної з 
них. А тому боротьба за їх утвердження виходила на перше місце. 

У 1885 р. прем’єр-міністром Сербії М. Гарашаніном, сином І. Гарашаніна, були 
запропоновані “Інструкції по підтримці сербського впливу в Старій Сербії”*. У документі 
докладно описувалося механізми проникнення сербської ідеології на територію Османської 
імперії та її поширення серед населення. Головна роль у плануванні й координації дій мала 
належати уряду. Для реалізації поставлених завдань Скупщина повинна була щорічно 
виділяти з бюджету суму в 100 000 – 250 000 динарів, яка мала використовуватися на “школи 
і учи<телів>, на церкви і священників; на друк книг для шкіл і церков, на друк <книг і> 
інших творів, які потрібно іноді поширювати в народі, таких як календарі, оповідання, пісні і 
т.п.; на представників, яких у певні моменти необхідно в ці краї засилати, на підтримку 
книжкових лавок, аптек і інших установ, які б допомагали б цій державній діяльності 
<своєю> роботою; на інші потреби, на допомогу постраждалим внаслідок яких-небудь 
великих стихійних лих і т.п.” [30, с. 227]. Безпосередньо суб’єктами поширення сербської 
ідеології мали стати консули, вчителі, священики, працівники книжних лавок, чиновники 
залізниці Враньє – Скопльє. Про серйозність намірів сербського уряду свідчить такий 
цікавий факт – вчителям і священикам, які працюватимуть на цих територіях настійливо 
рекомендувалося одружуватися на місцевих дівчатах [30, с. 228]. Також М. Гарашанін 
                                                

* Термін Стара Сербія виникає після 1809 р., коли в склад Сербії не ввійшли шість нахій – Лесковацька, 
Приштинська, Призренська, Новопазарська, Сеницька, Старовлашська. У середні віки саме вони складали ядро 
сербської державності. В останній чверті ХІХ ст. під Старою Сербією розуміли північно-західну Македонію, Косово 
і Метохію, Прешево, Буяновац, Пчіне і Рашку. Детальніше див.: Тимофеев А. Крест, кинжал и книга: Старая Сербия 
в политике Белграда (1878–1912). – СПб.: Алетейя, 2007. – 240 с. 
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пропонував перетворити Хілендарський монастир на духовно-просвітницький центр сербів і 
створити типографію в Стамбулі [30, c. 230]. Втім, навчений гірким досвідом балканського 
“добросусідства”, прем’єр додавав: “Вся агітація, навіть коли нею керує держава, не буде 
нічого вартувати, якщо за нею не стоїть добре озброєна армія” [30, с. 232]. 

Попри відсутність прямих свідчень, що цей і ще ряд схожих документів із канцелярії 
Гарашаніна стали програмою роботи сербських кабінетів, фактом залишається те, що 
наступні дії Сербії до 1903 р. фактично відповідали даному проекту [4, с. 52]. З 1886 р. на 
території Європейської Туреччини почали відкриватися консульства [4, c. 64]. У 1893 р. 
Сербія отримала дозвіл відкривати сербські школи там, де місцеве населення визнавало себе 
сербами. Насамперед це стосувалося Косовського вілайєта [4, c. 67].  

Водночас здійснювалася цілеспрямована політика щодо формування національної 
самосвідомості сербів у Королівстві. Такі інститути й засоби як сім’я, школа, церква, армія, 
органи друку, усна і письмова література виводили на перший план національне об’єднання. 
На користь патріотичного почуття заглушувалися всі інші переживання. Змалку дитина 
виховувалася воїном і месником по відношенню до ворогів народу, імена яких змінювалися в 
залежності від зовнішньополітичних обставин [23, с. 33]. 

Албанською відповіддю стало створення в червні 1878 р. Призренської ліги. Її 
головною метою оголошувався опір спробам іноземних урядів посягнути на територіальну 
цілісність албанців (ст. 1) [31]. Зрозуміло, що в першу чергу це стосувалося амбіцій сербів і 
чорногорців. На завершальному етапі російсько-турецької війни 1877–1878 рр., серби 
зробили спробу заволодіти рядом територій (вранський, прокупацький, пусторецький срези), 
однак, за рішенням конференцій змушені були їх покинути. З метою уникнення подібних 
інцидентів у майбутньому передбачалося сформувати на території Косово албанську армію 
чисельністю 70 000 осіб (ст. 7), що складало третину від загальної чисельності в 190 000 [31]. 

Загалом, визначення “градусу націоналізму” в діяльності Призренської ліги створює 
певні труднощі. Аргумент сербської сторони щодо її панісламістського характеру, який був 
“головною характеристикою політичної і релігійної діяльності ліги” [27] доволі 
переконливий, коли мова йде про практичну діяльність. Втім, така категоричність висновку 
потребує певної корекції саме під кутом взаємозв’язку між національною ідеологією та 
практикою. 

Аналіз програмних документів, а також діяльності Призренської ліги засвідчує, що 
маємо справу з націоналістичною організацією. Насамперед, варто згадати про 
неоднорідність політичних поглядів творців Призренської ліги. Прихильники Порти 
намагалися створити організацію, яка б сприяла об’єднанню османських мусульман і шукала 
би шляхи захисту всіх мусульманських земель на Балканах, включно з Боснією. Інша група, 
очолювана А. Фрашері, наголошувала на єдності всіх албанців, незалежно від їх 
віросповідання. Цей осередок найвище ставив власне албанські інтереси, серед яких 
найпершим була повна автономія управління [15, с. 452]. Якщо на початках сильнішими 
були позиції прихильників союзу з Портою, то в наступні роки посилилися автономістські 
прагнення. Прикладом цього став Дебарський меморандум (1880) та реакція на нього з боку 
Порти. У березні 1881 р. турки розгромили деякі організації Ліги й арештували багатьох 
лідерів, що привело до занепаду організації [15, с. 454]. Інший момент. Протестуючи проти 
рішення передати Чорногорії селищ Хота і Груда, албанці-католики, що населяли їх, 
приєдналися до Ліги. Тим самим вони надали цій організації політичного, а не чисто 
релігійного характеру [4, с. 85]. Водночас практика і особливості сербських погромів, які 
здійснювалися учасниками Ліги, виразно підкреслюють “старі” мотиви боротьби. Здається, 
маємо справу із класичним випадком розриву між національною ідеологією, що 
продукується елітою та низьким рівнем її сприйняттям рядовими албанцями.  

У даному процесі надзвичайно цікава поведінка албанських лідерів. З одного боку, їх 
природнє прагнення до панування вимагає активного зближення із елітами “великих” 
держав. Це автоматично передбачає прийняття їх “мови” (у даному випадку націоналізму). 
Будучи більше прагматичними, аніж ідейними, вони з легкістю приймають нові правила гри. 
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Однак, такий різкий крен еліти був небезпечний в тому плані, що вона могла відірватися від 
власного народу. У такому разі виник би описаний Самюелем Хантінгтоном феномен 
“розламаності” з усіма його можливими варіантами [32, с. 166]. Аби цього не сталося 
албанська еліта змушена була створювати нову національну ідеологію, спираючись на 
існуючі “архаїчні” уявлення, реконструюючи їх у відповідності з потребами часу. Таким 
чином, як і у сербському випадку, тільки значно інтенсивніше, відбувається синтез 
релігійного світогляду з моделлю нації. Подальша боротьба албанців це переконливо 
доводить. Розрив із Портою відбувається на фоні ослаблення там пан-ісламських ідей і 
посилення процесу турецького націотворення. Яскравим прикладом цього є стаття 
С. Фрешері “Що буде з Албанією?” (1899). Спостерігаючи кризу Туреччини, автор прямо 
заявляє про необхідніть розриву з цією країною: “відродження Туреччини означає смерть для 
Албанії” [33].  

Не була Призренська ліга штучним витвором “великих” держав проти Сербії [27]. 
Попри те, що в її створенні були зацікавлені турки, британці та австрійці, не можна 
ігнорувати героїчну боротьби албанського народу за своє національне звільнення й 
створення власної державності [34, с. 225]. Політична активність Призренської ліги (з усіма 
її вадами)  була поштовхом для активізації національного руху серед албанців. Свідченням 
цого стала інтенсифікація культурного процесу після її розгрому [26, с. 113]. Зокрема, 
продовжилася робота по створенню єдиної мови. Процес її створення, як і національної 
ідеології вцілому, інтенсивніше відбувався за кордоном, тоді як на албанських територіях 
сильною залишалася інерція традиційних уявлень. Ідеї націоналізму, проголошувані елітою, 
різко контрастували з самосвідомістю суспільства. Навіть прихильний до албанців лідер 
сербських соціал-демократів Д. Туцович відзначав, що культурна відсталість албанських 
племен і їх внутрішні суперечки служать перепоною для виникнення в їх середовищі 
національного руху, аналогічного сербському і болгарському” [35, с. 294]. 

Аналогічні думки знаходимо в Д. Батаковича. За виключенням деяких етнічних 
угруповань, албанський націоналізм розвивався за несприятливих обставин: родові 
організації, релігійні та соціальні розходження забезпечували владу консервативним 
прошаркам беїв і вождям родів. Захищаючи їхні старі привілеї, албанці чинили  перепони 
модернізації Османської імперії. Обмежені рамками мусульманської цивілізації албанці-
мусульмани не могли успішно узгодити їхні привілеї з потребами сучасних народів. Аж до 
східної кризи (1875 – 1878 рр.) албанці рухалися по неправильному колу між загальною 
лояльністю до турецької імперії і захистом їхніх місцевих інтересів, які означали опір 
законам центральної влади. Тому початок албанської національної інтеграції не базувався ні 
на культурній єдності, ні на типово ліберальних європейських принципах [16].  

Отже, як і з сербським націоналізмом, маємо ще один випадок, коли 
західноєвропейська модель застосовується до “аграрного” суспільства. З самого початку її 
використання зумовлювалося не стільки потребами суспільства в модернізації (як це було на 
Заході), скільки потребами еліт легітимізувати свої претензії на управління територіями. 
Мова націоналізму була тим чинником, який дозволяв албанській еліті стати учасником 
(хоча й нерівноправним) у балканській суперечці великих держав. Водночас, будучи мовою 
“міжнародного спілкування”, націоналізм залишався малозрозумілим для більшості 
албанців. У своїй практиці вони віддавали перевагу старим релігійним чинникам 
ідентифікації, які й виступали імперативами діяльності.  

Перетинання сербського і албанського націоналізмів в Косово перетворило його на 
арену протистояння, де обидва народи намагалися самоствердитися. У цій боротьбі, з 
кожного боку, Косово втрачало свої географічні характеристики і перетворювалося на 
символ, що зосереджував у собі історію, культуру багатьох поколінь, ставав невід’ємною 
частиною національної пам’яті.  Набираючі силу націоналізми, бачили в ньому живильну 
силу, яка при правильному підході могла стати сильним чинником консолідації спільнот, 
подразником їх національної гордості. Вузол протиріч, що зав’язувався таким чином у 
Косово після 1878 р. полягав у взаємовиключному твердженні про його засадничу цінність 
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для обох народів як формотворчого ядра національного міфу. Перетворюючи Косово на 
“національну святиню”, елітами створювався надзвичайно прийнятний об’єкт для загального 
шанування, який дозволяв відволікати увагу суспільства від внутрішніх протиріч, 
спрямовуючи все невдоволення на зовнішнього ворога. Так, наприклад, хиткість становища 
проавстрійськи орієнтованого Мілана Обреновича в Королівстві Сербії, стала очевидною під 
час Тимокського повстання 1883 р. і наступних спроб радикалів на чолі з Н. Пашичем з-за 
кордону повалити його режим. Однією з головних причин, які змусили останнього 
відмовитися від майже готового виступу в 1885 р. була інформація про ймовірні плани 
короля Мілана розпочати війну за Стару Сербію [24, с. 226].  

 Результатом зіткнення двох націоналізмів у Косово після 1878 р. стає ескалація 
насилля. Головною причиною цього стало порушення попередньої системи рівноваги. Це не 
означає, що та система була справедливішою. Однак, існуючи протягом тривалого часу, вона 
створила певний стандарт відносин між привілейованими албанцями-мусульманами і 
підлеглими сербами-православними. Будучи “освяченою віками”, ця система стримувала 
насилля в певних межах, не даючи йому вилитися через край. Годі й говорити, що в межах 
цієї системи знаходилося місце і для тепліших відносин. Націоналізм своєю появою 
зруйнував стару систему й одночасно започаткував створення нової. За умов відсутності 
запобіжників, які б могли вгамувати пристрасті ситуація в районі прямого зіткнення 
інтересів виходила з-під контролю. При цьому в дію вступали найпримітивніші способи 
вирішення суперечок, відомих усьому людству. На думку Юрія Давидова, процес 
самоідентифікації у Південно-Східній Європі ускладнюється постійною підозрілістю по 
відношенню до “неподібних істот” і конфронтацією з ними. Виживання мислилося на 
Балканах як поглинання (підкорення) найближчих (потенційних) супротивників, розширення 
територій, їх повне підкорення собі [36, с. 12]. 

Конкретні обставини албансько-сербського протистояння в Косово не є предметом 
дослідження. Проте, після 1878 р. поряд із масовими вбивствами, актами насилля, 
грабунками, особливо активізується процес масової втечі сербів. У період з 1878 по 1913 р. 
сербські вчені говорять про переселення 150 000 осіб з Косово і Метохії [13]. З іншого боку, 
не варто забувати, що й політика сербського уряду по відношенню до албанців, які 
проживали на території Королівства була схожою. Як справедливо зауважує Р. Брюбейкер, 
на Балканах у період між 1875–1924 рр. саме війна була відповідальна за ці переселення. Це 
був особливий тип війни у зеніті масового етнічного націоналізму, яку вели держави, схильні 
формувати свої території згідно з максималістськими вимогами етнічної демографії, й 
переплавляти своє строкате населення в порівняно однорідне національне ціле. Там, де 
населення дуже перемішане (як у Косово), ці війни з великою ймовірністю породжують 
етнічне розмежування через міграцію, вбивства чи певне поєднання їх обох [18, с. 217]. 

Описуючи зростання конфліктогенності в Косово не потрібно заретушовувати 
протилежних тенденцій. Аж до першої балканської війни існували надзвичайно тісні 
контакти сербського політичного і військового керівництва і лідерів албанського 
національного руху на предмет утворення єдиного антитурецького фронту [34, с. 225]. 
Спроби налагодити контакти з албанськими лідерами Косово періодично здійснювалися 
сербськими лідерами з 1880-х рр. Однак, їм постійно бракувало послідовності. Варто додати, 
що певною альтернативою націоналізму виглядала доволі популярна серед представників 
соціалістичних рухів ідея Балканської федерації. Однак, її потенціал так і не був до кінця 
використаний. 

Проведений аналіз розвитку сербського і албанського націоналізмів дозволяє 
стверджувати, що їх поява зумовлювалася насамперед потребами місцевих еліт змінити або 
ж зберегти свій статус. Націоналізм виявився зручною легітимізуючою системою, яка 
дозволяла не лише захищати свої претензії на міжнародному рівні, але, головним чином, 
потужним консолідуючим чинником у середині спільнот. Звідси наполеглива робота еліти 
щодо формування національної свідомості, яка здійснювалася як через упровадження нової 
“високої культури”, так і через пропаганду політичних гасел і міфів. Потрібно визнати, що 
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цей процес відбувався надто повільно, витіснення попередніх ідентичностей, насамперед, 
релігійної, відбувалося дуже повільно шляхом їх переплетення і створення нової системи 
підпорядкування, у якій домінантою виступала національна ідентичність. Націоналізм не 
створював нового світу, а лише підлаштовувався під існуючі протиріччя. А отже, останні не 
зникали, а набували нової якості. На відміну від Західної Європи, нації на Балканах 
створювалися не як структури для пошуку компромісу й організації співжиття, а, в першу 
чергу, як засіб боротьби за життєвий простір. Там націоналізм не був результатом 
модернізації (з’являючись, він, навпаки, підштовхував еліти до початку навздогінної 
модернізації), а лише системою для зміни політичних статусів. 

Історія Косово пряме тому підтвердження. Ця невеличка територія виявилася 
заручником обопільних претензій двох націоналізмів, а боротьба за неї стала наріжним 
каменем побудови власних держав. Особливістю націоналізмів є прагнення до створення 
однорідного простору, на якому державні кордони збігаються з культурними. Косово з його 
чисельними албанськими і сербськими общинами, з його перебуванням за межами сербської 
національної держави після 1878 р. і за відсутності албанської держави ставало потенційно 
небезпечним регіоном. Цілісне усвідомлення сербами і албанцями Косово як  своєї території 
зводило нанівець навіть найменші спроби досягнути порозуміння. Косово виявилося 
замалим, аби його можна було поділити між обома народами.  
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SOURCES CONFLICT OF KOSOVO: INFLUENCE OF NATIONALISM 
 

In the article influence of nationalism of Serbian and Albanian is analysed on the sources of conflict in 
Kosovo. 
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