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Улогата на религијата, поточно христијанската Црква во Османлиската Империја 

и историјата на 20. век, а особено во историјата на развојот на националните 

идеи и создавањето на нациите е прашање кое историчарите на Балканот го имаат 

опсервирано. Притоа, проучувањата за улогата на Црквата се разликуваат во 

зависност од пристапот на историчарот или историчарката применет во своите 

истражувања. И покрај разликите во пристапите, историчарите ја истакнуваат 

улогата на Црквата во создавањето и развојот на современите држави на Балканот. 

Во овие истражувања, во контекст на националните идеи и отпорот против 

Османлиската Империја, место наоѓа и улогата на Католичката црква и разните 

католички и протестантски мисии на територијата на Османлиската Империја, 

особено во текот на 19. век. 

Што се однесува до историографијата во Западна Европа, улогата на Црквата во 

создавањето на современите држави и нации се толкува преку парадигмата на 
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конфесионализацијата, а оваа парадигма во последните децении се применува и за 

историските развои во централна и источна Европа.1 Антал Молнар во неговата книга 

за историјата на католицизмот на османлискиот Балкан во 16. и 17. век опсервира 

неколку прашања од историјата на католичката заедница на Балканот токму преку 

парадигмата на конфесионализација. Имено, главно прашање на истражувањето 

е како се одвива процесот на католичката конфесионализација во Османлиската 

Империја, поточно на западните територии на Балканот. Следствено, главната 

теза во книгата на Молнар е дека основите на балканските католички национални 

идентитети се наоѓаат во католичките мисии контролирани од Рим, поточно од 

Католичката црква. До ова тврдење тој доаѓа преку анализа на одредени развои 

кај заедниците на Францисканците во Босна, Језуитите, влијанието на Венеција и 

Дубровник кај османлиските католици, балканските католички мисии во Албанија, 

како и обидите за унијатство на владици од Пеќката патријаршија во 16. век. Некои 

од темите допираат и до потесниот интерес на македонските историчари, поточно 

за односите на Католичката црква со православните заедници во Османлиската 

Империја, конкретно Охридската архиепископија, но и за улогата на Дубровник и 

дубровничките колонии во историјата на Османлиската Империја, вклучително и 

историјата на католичката заедница во Скопје во периодот на 16. и 17. век.

Во своите анализи, авторот се потпира на обемна изворска граѓа од архивите 

во Ватикан, Фиренца, Дубровник и во многу помала мера Унгарија, како и на 

историска литература релевантна за историјата на католицизмот и историјата на 

католиците на Балканот. Од друга страна, воочливо е отсуството на османлиските 

извори и историската литература. Исто така, се добива впечаток дека османлискиот 

контекст, поточно османлиската перспектива за темите обработени во книгата 

е потисната на сметка на католичкиот контекст, т.е. доминира перспективата на 

католичката заедница во Османлиската Империја.

Што се однесува до ова прашање, како и за други прашања од методолошки аспект, 

потребно е да се спомене и користењето на одредени концепти, терминологија, 

но и примена на теоријата за етничкото потекло на нациите. Со исклучок на една 

1   Парадигмата на конфесионализација (confessionalization, Konfessionalisierung) е првично раз-
работена од страна на германските историчари Волфган Рајнхард и Хајнц Шилинг кои пратејќи ги 
паралелно развоите кај трите религии во Европа (католицизмот, протестантизмот и лутеранството). 
Рајнхард и Шилинг тврдат дека конфесионализацијата е почетната фаза на создавањето на модерните 
држави со што се поттикнало и создавањето на националните и/или територијални идентитети во 
Европа. Со тоа конфесионализацијата е составен дел од теоријата на модернизација. 
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глава (Борбата за Новопазарската капела, 1627-1630), географските термини кои 

се користат не се контекстуализирани. Имено, се користат современи географски 

претстави, претстави користени во католичките извори или пак претстави 

карактеристични за одредени национални историографии. На пример, терминот 

османлиска Унгарија се однесува на територии на средновековната унгарска 

држава на Балканот, кои во османлискиот контекст и светоглед не се познати како 

такви. Највпечатливо е користењето на термините Србија, Македонија, Албанија, 

Бугарија, иако во османлискиот контекст географските претстави се различни, а 

овие територии се познати под името Румелија, Босна, или ејалетите на Будим или 

Темишвар. 

Исто така, потребно е да се спомене дека потпирајќи се на теоријата за етничко 

потекло на нациите, но и на парадигмата на конфесионализација, Молнар често го 

користи терминот нација за населението на одредени територии на Османлиската 

Империја. На пример, албанската нација се проектира во 17. век врз основа на 

неколку католички извори, поточно светогледи. Во овој, како и во случаите за 

Србија или Бугарија, каде се користат современи етноними (Срби, Бугари итн.) не 

се земени предвид другите идентитетски категории, доминантни во 16. и 17. век на 

Балканот, како што се религиските или социјалните категории. 

 Врз основа на ова треба да се спомене дека книгата и прашањата анализирани во 

неа даваат значаен придонес за неколку важни теми од историјата на католичката 

заедница во Османлиската Империја и односите со Венеција, Дубровник и Рим, 

како и за обидите за унијатство на православните христијани, прашање кое е доста 

експлоатирано од страна на балканските историчари во контекст на отпорот на 

христијаните против османлиската власт. На крај, без да навлегуваме во анализата 

и тврдењата на Молнар, вреди да се спомене последното поглавје кое се однесува на 

родовиот аспект и на прашањето за позицијата на жената во католичкото општество 

во Босна. Станува збор за прегледот на хагиографијата на Магдалена Переш-

Вуксановиќ, девојка од Босна, за која Молнар тврди дека е пример на трансвестизам 

и прв познат пример на Виргини на Балканот, два века пред тие да бидат откриени 

од западните етнографи во северна Албанија. Ова прашање е особено интересно 

за оние во чиј интерес е етнографијата на племенските заедници на северот од 

Албанија и Црна Гора и родовите студии.


