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СЛОВЕНСКО СТАНОВНИШТВО ИЗ СЕВЕРНЕ АЛБАНШЕ

ПРЕСЕЧЕНО У ЗАПАДНИ ДЕО МАКЕДОНШЕ

Уводны део

У Албанией постс^'е две главне природне целине: Северна

и 1ужна Албани]а. ИзмеЬу ньих границу чини река Шкумбща

са долином правца исток-запад. Ова граница ^е изразито гео-

графска, подудара се са положа^ем Албанке, са н>еним ре-

зьефом и етнографско-културним фактима.1

Облает северно од поменуте реке природно ]е везана за

наше кра]еве у СР Црж)) Гори, у СР Србщи и у СР Маке

донией.- Наша подруч]а преко Северне Албашце била су у

тесном додиру са албанским примор]ем, тачтце са делом зва-

ним Скадарска врата, односно са великим Медовским заливом

и са Драчем.

Пространи део Албашуе северно од Шкумбще кроз дуги

истори)ски период ни^е био населен само Албанцима и током

дугог времена ни^е прш1адао исто] држави. Напротив, тамо ^е

од раног среддьег века живело и неалбанско становништво,

поглавито 1ужни Словени.3

Кроз XVIII и XIX век, а то ]е друга половина турске

владавине, вршене су снажне мигращце на Балканском по-

луострву, па ]е тада покренуто и словенско-хришпанско станов

ништво у Северно] Албанией. МеЬутим, то ни]е била концен-

тращца сеоског становништва у суседне вароши, као што се

1 Ово старо схватанъе о наведено] подели Албани)е одржава се и

данас. Долина Ш'кумби)е чини барщеру правца и-з измеЬу патри]архал-

них северних области и цивилизованщег ]уга.

* Упор. 5. Цви^иЬ, Излазак Србще на ]адранско море, Гласник

Српског географског друштва, II, Београд 1913, 196, 199—202.

* Слично ^е било и у ]ужном делу Албанке. — т. Цви)ий, Балкан-

гко полуострво, Београд 1966, 139.
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збивало у другим подруч]има Балкана, веЬ ]е представл>ало

размештан>е словенских исел>еника из Албани]е у друге, по-

главито суседне земл>е.

Проучаван>ем порекла и кретала становништва у западном

делу Македоипц'е мо]и подаци и подаци других истраживача до-

казу^у да ]е ова данас ]угословенска територща географским

положа]ем била предодреёена да прими знатан део досел>еника.

Планине Кораб, Шара, Стогово, Табланица у миграционом

погледу више су спа]але но што су раздва^але.4

У наредним излагагьима на^пре Немо се забавити прика

зом података, а затим следи општи поглед. До података сам

дошао иетражу]упи четири вепе области западне Македони|е:

У Пологу, Кичевско] котлини, Охридско-струшко] области и Би-

толтско-прилепско] котлини. Док за остане ман>е пределе — као

што су Порече, Мщачки и Дебарски кра], користно сам по-

датке других истраживача — П. ]овановика? Т. Сми/ъаниНа'

М. ФилиповиНа1 и Б. РусиРш.в Нще проучено порекло ста

новништва само у два маньа кра^а западне Македони^е — Пре

спа (околина Ресна) и Демир-хисар или Железник.

Има родова са свежом традощщом ко}и зна^у за претке

више колена све до оног ко}и се доселио. Зна^у и места из

ко1их ^е дошао на]стари)и предак. МеЬутим, има и родова ко]и

данас не могу да наведу сво^е матичне кра^еве у Северно] Ал

бании, али поуздано тврде да су им стари досел>ени отуда.

Подаци о доселеницима

1. У западно] Македонией, на]више становника словенског

порекла досел>ених из Северне Албани]е има у Пологу: 34 рода

са око 333 данас македонска домапинства. МеЬутим, н>ихов

стварни бро] ]е вепи од утврЬеног, будупи да у по^единим

полошким селима има и других наших родова доселених са

запада, али данашн>и потомци не зна]у где им ]е старина. Било

]е и таквих родова ко]и су се из ове области, после крапег

задржаван>а, некуда иселили.

Словенско становништво у Пологу, пореклом из Северне

Албагац'е, сада живи у 31 селу: Железна Река (32 дом.), Бе-

4 Упор. 3. Цви^иЬ, мае. дело, 20. — Западни део Македонке био

]е приступачан за таласе мигранта не само из Северне Албани^е вей

и за мигращц'е из целе Албанке. Те мигранте биле су словенске, цин-

царске и албанске.

* П. .Говановип, Порене, Насел^а, кн>. 20, Београд 1935.

1 Т. Смил>анип, Ми}аци, Горгьа Река и Мавровско по.ъе, Насел>а,

кн>. 20, Београд 1925.

7 М. Филиповип, Дебарски Дримкол, Скопл>е 1939; Голо Брдо. Скоп

лю 1940.

8 Б. Русий, ЬАалесща, Годишен зборник — Филозофскн факултет,

кн. 6, Скоще 1954; Пол>е Дебарско, Годишен зборник — Филозофскн

факултет, кн. 7, Скогуе 1955.
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ловиште (32 дом.), Теново (32 дом.), Ауф (27 дом.), Лукојца

(26 дом.), Печково (24 дом.), Чајле (22 дом.), Брезно (20 дом.)

и друга. Ово становништво поуздано зна порекло предана до-

сељених из Северне Албаније и по областима старине може

се овако поделити: из Аэуме 69 дом., из Мата 61 дом., из Ка-

лиса 30 дом., из Лэуре 30 дом., из околине Пишкопеје 19 дом.,

из Љусне 13 дом., из Малесије 10 дом., из Миридита 7 дом., из

Фанде 5 дом., из Северне Албаније уопште 35 дом., итд.

Из прикупљених података о досељавању види се да су се

поједини родови из својих ранијих насеља у Северној Алба

нии иселили када у њима више нису могли опстати. Једне је

истерао страх од освете, на пример, род Цветановци у селу

Печкову и род Шутевци у селу Пожарану. Друга су отишли

„од мука" као род Коачевци у селу Варвари. Трећи су остали

без стоке, па су кренули у сеобу, на пример, род Балабановци

у селу Глогу. Ова предања су прилично тачна. Има родова

пореклом из Северне Албаније којима је Полог био привлачан

и због бољих привредних услова.

Скоро сви данашњи македонски родови, пореклом из Се

верне Албаније, у Полог су дошли непосредно. Неки од њих

добили су родовска имена но селима и областима у Северној

Албанији. Тако су род Ралевци у селу Железној реци и род

Печовци у селу Пожарану имена добили по истоименим на-

сељима у старини. Род Фандовци у селу Сетолу, па род Ма-

товци у селу Брезну, род Маћовцу у селу Аукојци, родови

Љумл>ани и Аэумановци у селима Јелошнику, Теарцу и Глођу

имена су добили по северно-албанским областима.

Досел>авање у Полог вршило се постелено. Насел>авали су

се у затечена полошка села, највише на Шар-планини или по

њеној веома плодној подгоринн. Та насеља захватају северо-

западну страну наведене области, која је у непосредној бли-

зини Северне Албаније. Након досељавања у Полог, део ста-

новништва о коме је реч, попово се размештао. Унутрашња

кретања јача су била ка Тетову, главном средишту Полога.

И полошка пољска села привлачила су пресељенике. Део сло-

венског становништва касније се сасвим иселио из ове области.9

2. Друга облает у западној Македонией, са релативно број-

ним словенским досељеницима из Северне Албаније јесте Ки-

чевска котлина. Тамо сам нашао у селима 30 таквих родова

са 145 домаћинстава. Потичу из ових области: из околине

Пишкопеје (56 дом.), из области Мат (38 дом.), из Голог Брда

(13 дом.), из околине Скадра (2 дом.) и друга.

Словенски досељеници из Северне Албаније обновили су

неколико опустелих старих кичевских села, док су у другим

• Опширније Ј. Трифуноски, Македонски родови во Полог со по

текло од Албанија, Годишеи зборник — Филозофски факултет, кн. 5,

Скопјс 1952, 3—13.
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кичевским селима они попунили затечено старее македонско

становништво. Из наведених кра]ева Северне Албашце у Ки-

чевску котлину дошао ]е знатно вепи бро^ досел>еника него

што се може заюьучити по дананпьем бро]у потомака. Вепи

н>ихов део се, после дужег или крапег задржаван>а у селима

кичевског кра^а, упутио ка варошици Кичеву или се некуда

сасвим иселио.

У ово] котлини има македонских досел>еника ]ош из су-

седне околине Дебра, Струге и Охрида. И неки од тих родова

воде далеко порекло из Северне Албанке. Насел>а у околини

Кичева, у копима данас знатан бро] чине досел>еници пореклом

из Северне Албанке: Аешница, Орланце, Челопек, Премка,

Подвис, Белица, .Гагол Доленце, Видране и друга.

3. Од осталих подруч]а западне Македони^е, Охридско-

-струшка облает има на^вепи бро] словенских досе.'ьеника из

Албагаце: 58 родова са 471 домаЬинством. 1едан гьихов део

потиче из 1ужне Албани^е.

Проучио сам порекло свих сеоских родова и у ово^ нашо]

области. Становнике, ко]и потичу од словенских досел>еника

из Албани]е, нашао сам у неколико десетина села, на пример,

у Мислешеву, Аабуништу, Радожди, Ташморуништу, Вевчану,

Малом Вла]у, Аожану, Валили, итд. Део тих досел>еника води

порекло из следеНих области у Северно] Албании: околина

Пишкопе|е дала ]е 37 дом., облает Мат 30 дом., околина Скад-

ра 5 дом., облает Булчиза дала ]е 5 дом. итд.

Бро] ових досегьеника и у Охридско-струпнш) области ]е

вепи него што се напред наводи. Има их меЬу стамовницима

Струге, Охрида, као и меЬу досе.1ьеницима непознатог порекла.

Има их и меЬу исел>еницима из Охридско-струшке области,

старших и данапльих.

Истичемо ова два случа]а. Преци нашег познатог кн>ижев-

ника АнЬелка Крстика пореклом су из околине Скадра. Због

крвне освете нащре су избегли у Кро]у, а затим у Мат где ^е

у то време било доста словенских насел>а. Ту су опет „пали

на крв", ]ер им ]е неко повредио част н>ихове девочке, па су

одатле дошли у село Аабуниште код Струге.10

Друга пример: данапнье охридско село Годив^е, у пределу

Дебарци, има неколико македонских родова и сви потичу од

досел>еника са северо-западне стране. Зато околни становници

за н>их кажу да су Азумци, то ]ест да су дошли из познате

области А>уме у дон>ем делу слива Црног Дрима. Познати

Кузман Капидан, личност из народне поезде (убили га Албан

ии срединой прошлог века), свакако потиче од н,их.

Преко Охридско-струшке области, углавном у току XIX

века, посто]ао ]е ]едан миграциони пут правца з-и. Тим путем ]е

10 К. КостиЬ, К/ьижевно дело АнЬелка Крстика, Приштина 1981,

10, 11.
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прошло велико мноштво словенских становника са терито-

рще данаппье Албашце. Кретало се дал>е на исток.

4. Знатан бро] словенских доселлника из Албанще живи и

у селима Бито/ьско-прилепске котлине: 70 родова са 316 до-

мапинсгава. РаспореЬени су у 39 битолюких и прилепских

сеоских насел>а. ВеКих група има у Селцу (60 дом.), Тепавцу

(48 дом.), Светомитрану (21 дом.), Слепчу (20 дом.), Трапу (16

дом.), Братиндолу (16 дом.), Обршану (14 дом.).

Од родова пореклом из Албанхце, а насел>ених у Битолэско-

-прилепско] котлини, данас су доста бро}ни и познати: Коларов-

ци (21 дом.) у Светом Митрану; Бо^ковци (21 дом.) и Мирков-

ци (16 дом.) у Тепавцу; АнЬелевци (20 дом.) и Китановци (9

дом.) у Селцу; Бачковци (15 дом.) у Слепчу; Пасковци (14 дом.)

у Обршану итд.

И ови родови такоЬе потичу из разних делова и насел>а

у Албанией. Има их и из северно-албанских области — из Го-

лог Брда 22 дом., из албанског Примор]а 17 дом. итд. Наведени

укупан бро] домапинстава и у Битсыьско-прилепско] котлини

не треба сматрати коначним, ]ер су овде рачунати само станов-

ници сеоских насел>а ко]и поуздано зна]у одакле воде порекло.

1едан бро] родова наводи следепе узроке иеел>аван»а из

Албашце: покупкой исламизаци]е, убиства, насшьа, страх од

крвне освете и друго. Понекад су и економски разлози ути-

цали на наведени миграциони правац запад-исток. Битол> и

Прилеп, као економски и административни центри, привукли

су многе становнике из околних села. МеЬу тим досел,еницима

има наших становника чще ]е далеко порекло из Албагоце,

односно из №еног северног дела.11

5. Ово су била мо]а теренска проучавааьа четири веНих об

ласти у западном делу СР Македонще. А сада Ьу изнети по

датке до ко]их су дошли друга истраживачи, и то у области

Поречу (средаьи део слива Треске), у Мщачком кра)у и у око-

лини Дебра.

У Поречу ]е П. Зовановик наишао на словенске досел>енике

из Северне Албани^е у селима: Модришту, Манастирцу, Томном

Селу, Виру, Црепиьеву, Г. Белици и Ковачу. Сви има^у 7 родо

ва са 51 домаЬинством. Доселлни су углавном из две области

у Северно] Албании — из околине Скадра 42 дом., и из око

лине Драча 9 дом. тедан род из околине Скадра носи ка-

рактеристично име — Шкодревци.12

Т. Сми/ъаник \е у Ми]ачком кра]у нашао досел>енике из

Северне Албагаце. МеЬутим, н>ихов бро^ аутор гоце ни при-

11 Опширни|е 3. Трифуноски, Словенски иселеници од Албанией во

Битолско-прилепската котлина, Природно-математички факултет — Га

дишен зборник, Скопле 1963, 253—263.

" П. .ГовановиЬ/ нав рад. 274, 318, 320, 322, 323, 328.
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ближно утврдио. Налазе се у селима Росоки, Тресончу, Аазар-

пол>у и Д. Мелничану. Како наводи Смшьанип, неки су дошли

из Булчизе у Северно] Албанией.13

Магье пределе у околини Дебра, и то Дримкол, део Голог

Брда ко]и ^е у 1угослави)и, Дебарско пол>е и Струшку Мале-

си] у проучавали су М. Фшшповик и Б. Русик.

У Дебарском Дримколу досехьеника, о ко]има ^е овде реч,

има у пет села — Модричу, 1абланици, Нерезу, Лукову и Пи-

скупштини. Свега ]е 42 рода са 307 домапинстава досел>ених

из следепих области Северне Албани^е: из околине Скадра 38

дом., из Мартинеша у Булчизи 70 дом., из Лузное 11 дом., из

Голог Брда 198 дом. и из околине Тиране 1 дом.14

У Голом Брду, то ]ест у н>еговом делу ко]н ]е у тугосла-

ви)и, словенских досел>еника са подручна Северне Албани^е

има у четири села — Аакавици, Дренку, Жепишту и Отишану.

Свега ]е 26 родова са 54 домапинстава. Старина им ]е углавном

из две области у Северно] Албании. То су Мат и део Голог

Брда ко]и ]е у Албании.15

У Дебарском пол>у словенских досел>еника из Северне Ал

банке има мало: 5 родова са 14 домапинстава. Налазе се у

селима Ра]чици, Елевцу и Баништу. Потичу из суседних пре

дела у Албани]и и то из околине Пишкопе]е и из Голог Брда,

затим из Ширака и из околине Драча.'"

У магьем пределу Струшко] Малеси]и, десно од Црног

Дрима, словенски досел>еници из Северне Албани]е живе у

три села — Збажди, Ржанову и Аокову. Свега их ]е 3 рода са

30 домаЬинстава. Дошли су углавном из околине Пишкопе]е.17

Заюъучни део

После напред изложеног потребно ]е извуЬи и следепе

заюьучке.

1. Прикугоьени подаци о словенским исел>еницима из Се

верне Албани^е, ко]и су прешли у кра]еве западне Македогоце,

никако нас не могу задовол>ити ]ер то нн]е дефинитиван бро].

Таквих нсел>еника има и у непроученим областима — Демир

Хисару, Преспи и у градским насел>има западне Македони]е.

А неки становници ове групе су се дал>е одселили.

2. Почеци насел>ава*ьа Словена на територи]и данашн>е Ал

банке с кра]а VI и из прве половине VII века губе се у

тами ко]у слабо проби]а]у обавештен>а из исгори^ских извора.

я Т. Смиллний, нав. рад, 94, 97, 100, 103.

" М. ФилиповиЬ, нав. рад, 32, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142.

15 М. ФилиповиЬ, нав. рад, 24, 25, 26, 27, 29, 31.

" Б. РусиЬ, нав. рад, стр. 145, 157. 159, 166.

17 Б. РусиЬ, нав. рад, 31, 42, 43, 46, 49.
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И раздобље из касније средњовековне периоде, о коме треба

нетто више рећи, још је недовољно осветљено. Значи: ми не

можемо лако добити нотпуну слику свих словенских насеља и

становника у Албанији; уместо континуиране историје, више се

сусрећемо са одломцима из те прошлости.

3. У западни део Македоније доселили су се становници

из многих предела и крајева Северне Албаније: из околине

Скадра, из области Мат у сливу реке Маће, из Миридите, Л>уме,

околине Пишкопеје, Голог Брда18 и других. Поменута су име

на само неких словенских родова по областима и селима у

Северној Албанији. Таквих примера је више. Наших исел*-

ника из Северне Албаније званих Скадрана, Матњана, Љумља-

па има у више села у области Поречу, Пологу, Дебарском Дрим-

колу итд.

4. Разноврсни узроци су изазивали поменуте сеобе. Они

се већином преплићу: лична и имовна несигурност, крвна осве-

та, превођење у ислам, економски разлози и друго. Једном

речи, све се ту стекло да живот буде неподношљив. Изложени

великим опасностима, наши становници већином су присилно

исетьавани. Народна традиција најчешће наводи да су односк

између Словена-хришћана и Албанаца-муслимана од XVIII века

били јако затегнути. Тада је турска државна власт почела да

слаби после низа пораза у Европи и услед унутрагшьих суп-

ротности. На планинама Северне Албаније намножиле су се

пл>ачкашке чете које су живеле на рачун хришћана. Пусто-

шиле су села и читаве пределе. Зато се наше становништво пов-

лачило пред њима и растурало у више праваца. Чувене су

биле харамије из области Л>уме.19 Појава харамија свакако

је стара, али се она — како је већ речено — веома развила

под турском владавином.20 Тако је постала она „љута Алба

нка" у којој сукоби дуго нису престајали.*1

5. О тешком положају нашег живл>а у Албанији постоје

подали путоиисаца и историчара. Овде наводимо само текст

француског аутора Ф. Делизеа: ,3а Албанца Гегу или Тоску

сваки словенски сељак је роб. Он је господар и краљ, својим

јатаганом за појасом и пушком која га никад не оставља.

Када у пролеће силази у равницу, он удари жиг на теле

или краву словенског сел>ака коју резервише за идући празник.

У јесен силази да узме и свој део жетве, затим се враћа у

18 Из Голог Брда у Албанији многобројни исел>еници су дошли из

села: Стеблево, Себиште, Клење, Извор, Модрич, Требиште, Гиновец,

Лакавица и др.

п Облает Л>ума у XIX веку и касније била је центар окупљања

харамијских дружина које су ишле у походе на разне територије. На

родна предања и песме о томе много говоре.

10 Упор Б. Русић, Малесија, 18.

21 О томе се овде не можс исцрпније расправљатн.
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планину. Ако му се ко^а словенско-хришЬанска купа или 1ьива

допадне, сопственик има само да хвата пут. Тако се показухе

надмопност Албанца, веома рЬавог суседа."22 Самоодбрана на-

шег живл>а противу Албанаца била ]е немоЬна.*3

6. Године 1794. на територи}и Скадарског санцака чак )е

била издата наредба у погледу одела и бо]а како би се му-

слимани разликовали од хришЬана. А пре тога — 1769. године

— од хришЬанске ра]е прикушьано ]е оружие и издата ]е

наредба да га убудуЬе не сме држати, и друго.24

7. Исел>ава1ье нашег становништва из Северне Албани|е

ни)е вршено ка мочварном примор^у на западу, вей ка уну-

трашнюсти полуострва на истоку и северу. Снажан правац нсе-

льаван>а водно ]е у западни део Македони^е где су биле очу-

ване компактнее масе словенског становништва, ко]е су моте

прихватити те досел>енике.25 Не посто]и кра] у западном делу

Македони)е кощ шце примио словенскс доселэеннке из Ал-

банще.

8. Иселавале су се мале групе становника или по]едине

породице. Креташа су непрекидно текла у друго) половини

XVIII и током XIX века. Поново су оживела после 1912—1920.

када ]е поставлена наша државна граница према Албанией.

Тада ]е велики бро] исел>еника дошао из села и предела Го-

лог Брда, ко]е ]е остало у Албании. Они су у Скошьу осно

вали посебно предграЬе — тзв. Дебарску махалу.

9. Нигде више нису у нменима села сачувани траговн исе-

л>еног становништва као што ]е то данас случа) у по]единим

кра]евима Северне Албашце. Ево неколико таквих имена села:

Баб}а, Блаце, Борово, Брждане, Брести, Бор^е, Боров]ане, Бра-

томир, Вичишта, Владимирица, Врбница, Врбово, Гиновец, Го-

довуш, Голешта, Горица, Грабовица, Драгостун>а, Дреново,

Забзун, Загоричане, Зерваска, Извор, Кленке, Коловоз, Косовац,

Кошариште, Айн, Аешннца, Аешничани, Аэуболези, Мумулиште,

Орен>е, Острен>е (Големо и Мало), Пасинке, Пискупати, Под-

горщ'а, Радовиште, Радомир, Ра^ца, Рашани. Реч, Себиште,

Сироска, Скавица, Смолник, Српетово, Стеблево, Суходоли,

Торбеши, Требиште, Трнов, Тро1'аку, Тучепи, Тушемиште, Уди-

ниште, Халарупа, Хохолишта, Червеника, Чернеец и друга.

- 3. Скерлий, Писии и кгьиге, IV, Београд 1956, 548, 549.

** Безакснье, засновано на етнографском и верском антагонизму,

углавном се зацарнло од средине XVIII века.

и Ж. ШКепановиЬ, Друштвено-политичке прилике у сред/ъем По-

лимлу кра\ем XVIII и у прво) половини XIX века, Симпозиум сеоски

дани Сретена Вукосавл.евиЬа, VI, При]епол>е 1978, 66.

53 И цинцарска варош Москопо.ъе у тужно] Албании, ко]а ]е

имала око 60.000 становника, напуштена ^е кра^ем XVIII и почетком

XIX века :1бог честих нл>ачка!ьа од стране харамн^а (I. Цшф|Ь, пав.

дело, 235).
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10. Становништво досељено у западни део Македоније у

новим природним и друштвеним условима било је изложено

различитим утицајима. Стога јс оно временом изменило неке

своје говорне црте, нешто у обичајима, а нарочито у ношњи.

Пошто је раздроб.ъеност рельефа овде јача, то је и етнограф-

ска разноврсност наглашенија. Ипак, тамо где су захватили

цела села, они су успели да сачувају више својих старих

особина и да се донекле посебно развијају. Ово иада у очи

у селима лево од Црног Дрима и то у пределима званим

Дебарски и Струшки Дримкол. Тако је још у околини Кичева

и у Пологу.

11. Донедавне прошлости релативно бројннје словенско

становништво живело је у околини Скадра и у удолини Црног

Дрима с леве и десне стране реке — у области Л>ума, око-

лина Пишкопеје или Доњи Дебар и Голо Брдо. На некадашње

словенско становништво у тим, данас албанским, областима

упућују не само називи насоьа већ имена речица, потока,

висова као и других места и предмета (храмови, гробља). Ипак,

неки стари називи села су изгубљени од када у тим насељима

живи и албанско становништво. Ових промена највише је било

у новије време.

12. Пропратна појава свих тих збивања је и исламизација

једног дела нашег становништва. Вршена је како где: поје-

диначно или групно. И број оних који су примнли ту вер^

па остали у старим насељима није мали. Код њих се чувају

традиције и везе са хришћанима.

13. На крају, проучавања становништва словенског порек-

ла у Северној Албанији је један од важних проблема. На

томе треба и убудуће радити. Да би се дошло до више по

датака, потребна су и теренска изучавања антропогеографска,

етнографска, археолошка у самој Албанији. Корисно је про-

учавати и етнографске музеје у Скадру, Тирани, Драчу где

су свакако прикушьанн предмета материјалне културе. По-

некад су музеји главни извор за научно проучавање старијих

етничких стања.

http://www.balcanica.rs



220 .Гован Трифуноски

ЬА РОР1ЮШСЖ ЗЬАУЕ ВЕ Ь'АЬВАШЕ N0*0 ЁМКЖЁЕ ЭЛЫЗ

ЬА РАКТ1Е ОССЮЕЫТАЬЕ ОЕ ЬА МАСЁООШЕ

Кёвитё

Ьа ргоутсе с1е ГА1Ьаше аи Ыога ез1 паШге11етеп1 Нее аих гё§юп5

уоиеоз1ауез зкиёез а Гез1 е! аи пога с1е се11е-а. Роиг сеМе гшзоп, 1ез

гарроЛз еп1ге 1ез гё§юпз уои^озЫуез е1 ГАНэате <1и Ыога ёЫеп* 1гёз

аттёз: 1ез ^еггксмгез уои§оз1ауез ё1а1еп! еп ргосЬе соп1ас1 ауес 1е Ниога!

сШ 1а РогЧе с!е 5си1ап дана 1а впимЗе Ыие ае Места е1 ауес 1е Ниога!

а ргстткё ае Бигагго. А саизе ае се1а, 1а уаз1е рагИе ае ГА1Ъате ^ш

з'ё1еп(1 аи пог<1 ае 1а пугёге ае ЗЬкитЪа, п'ё1аи раз ЬаЬНёе, а 1гауегз

ипе 1оп§ие рёпоае Ыз1о^ие, раг ипе рори1а1юп шисше — А1Ьапа1з. Аи

соигз а'ипе 1оп§ие ёрсчше, се 1еггксиге п'аррагЧепак тёте раз аи тёте

Ё(а(. Аи ссяПгаке, с1апз сеИе гё^юп 11 у ауаИ, а рагНг <1и Ьаи1 Моуеп а^е,

аизз1 с1'аи1гез ЬаЬНаШз поп-а1Ьапа1з, рагйсиНёгетеп! аез 51ауез аи 5иа.
РоиЛаШ, а 1гауегз 1ез XVIIIе ее XIX' 81ес1ез, е! с'езг 1а зесопае тоШё аи

гё$те Шгс, Н зе ргоашзаи де ршззапгез гш8га1юпз аапз 1а Рётпзи1е

Ва1катсше е1 с'ез( а сеие ёрояие-1а дие Си1 пизе еп тоиуетегЦ аизз1 1а

рорикиюп спгёНеппе з1ауе ае ГА1Ьате аи Ыога. 1т сотшаёгаЫе потЬге

ае сез ёпиегаШз з'ез! аггё1:ё е1 гез1ё ^и5^и'а Гпеиге ас1ие11е аапз 1а

рагйе оссиаеп1а1е ае 1а КЗ ае Масёскмпе.
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