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Hyrje

Kombet janë një prej elementeve përbërëse bazë të Europës moderne, ashtu siç janë edhe pjesë me rëndësi
të botës joeuropiane. Që në shekullin e 19-të, forca e ideologjive nacionaliste ka përcaktuar veprimtarinë e
grupeve të mëdha të njerëzve, si dhe funksionimin e shteteve. Nga kjo pikëpamje, Europa Juglindore nuk
përbën përjashtim. Gjatë shekullit të 19-të, në këtë rajon u shfaqën pesë shtete kombëtare. Disa prej tyre ishin
shtete krejtësisht të reja, të ngritura në ato territore që më parë kishin qenë nën sundimin e drejtpërdrejtë
osman: Serbia (fillimi i luftës çlirimtare në vitin 1804, formimi i shkallëshkallshëm i shtetit gjatë periudhës 18151830, zyrtarisht e pavarur që prej vitit 1878) ; Greqia (fillimi i luftës çlirimtare në vitin 1821, marrja e
pavarësisë në vitin 1830); Bullgaria (kryengritja antiosmane në vitin 1876, formimi i shtetit në vitin 1878,
pavarësia në vitin 1908). Dy shtetet e tjera u shfaqën prej shteteve të krishtera, vasale të Perandorisë
Osmane, siç ishte Rumania (e krijuar nga bashkimi i Vllahisë me Moldavinë në vitin 1859, e pavarur që nga
viti 1877/1878) dhe Mali i Zi (territor i pavarur, i sunduar prej princave peshkopë që nga shekulli i 18-të,
shndërruar në një principatë të trashëgueshme në vitin 1852 dhe i pavarur që prej vitit 1878). Në fillim të
shekullit të 20-të u shfaqën edhe dy shtete të tjera kombëtare: Shqipëria, në vitet 1912/1913, si rrjedhojë
e Luftërave Ballkanike, dhe Turqia, në kontekstin e shpërbërjes së Perandorisë Osmane në fund të Luftës I
Botërore (me qeveri kombëtare de facto që prej vitit 1919, dhe me shpalljen zyrtare të Republikës së Turqisë,
në vitin 1923). Qiproja, koloni e Mbretërisë Britanike, u bë shtet i pavarur në vitin 1960; me shpërbërjen e
Jugosllavisë në vitin 1991, u shfaqën disa shteteve të reja: Sllovenia, Kroacia, Republika e Maqedonisë*, dhe
Bosnjë- Hercegovina, ndërkohë që Serbia dhe Mali i Zi krijuan një federatë, e cila u riorganizua në vitin 2002.
Në vitin 2006 Serbia dhe Mali i zi u ndanë si dy shtete të veçanta.
Sigurisht që shtetet kombëtare nuk kanë qenë dhe nuk janë forma e vetme e qeverisjes në Europën
Juglindore. Përveç tyre, kanë ekzistuar, gjithashtu, edhe forma të tjera, perandori shumëkombëshe dhe
shtete shumetnike, ndërkohë që kombe të ndryshme kanë kaluar periudha të gjata, pa pasur shtetin e tyre.
Pavarësisht nga kjo, marrëdhëniet e ndërlikuara ndërmjet kombeve dhe shteteve kanë përcaktuar historinë
e këtij rajoni dhe shtetet-kombe u bënë një prej tipareve thelbësore të Europës Juglindore. Megjithëse këto
shtete kombëtare janë relativisht të reja, në krahasim me disa shtete të tjera europiane si Franca, Spanja ose
Britania (gjithsesi, duhet theksuar se Serbia dhe Greqia u shfaqën si shtete kombëtare përpara Italisë ose
Gjermanisë), ekzistenca e rrezikuar e tyre dhe prania e një situate në vijimësi drejt konflikteve kombëtare,
gjykohen si të një rëndësie të veçantë për tërë zhvillimin historik të Europës Juglindore të dy shekujve të fundit.
Për shumicën e popujve të Europës Juglindore, shtetet-kombe të përcaktuara etnikisht janë bërë dhe
modeli ‘normal’ i organizimit të shtetit. Njerëzit u mësuan që ta njëjtësonin vetveten me kombin ‘e tyre’, dhe
që të luftonin për krijimin/mbrojtjen e shtetit të tyre kombëtar. Meqenëse shtetet kombëtare të Europës
Juglindore janë shfaqur disi vonë, historianët dhe politikanët janë përpjekur që ta rrisin legjitimitetin e tyre
përmes lidhjeve me shtetet antike dhe/ose ato mesjetare, duke përdorur kështu argumentin e ‘hershmërisë’
(pra që ‘ne kemi qenë të parët…’), në garën ideologjike me kombet e tjera rivale. Në të tilla rrethana, historia
e çdo populli është konsideruar shpeshherë si një betejë për idealet kombëtare, e cila ka paracaktuar krijimin
e shteteve kombëtare; të gjitha momentet, aktorët dhe proceset historike janë vlerësuar në përputhje me
kontributet e dhëna për përmbushjen e idealit kombëtar. Të tilla rrëfime historike që idealizonin të kaluarën, u
përdorën për të arritur bashkimin kombëtar dhe për të mbështetur përpjekjet për modernizimin e shoqërisë.
Dëshmia e këtyre përpjekjeve modernizuese ka çuar në ndërthurjen e sukseseve domethënëse me dështime
* Në kohën e botimit njihej nga të gjitha institucionet e BE dhe OKB me emrin e përkohshëm “Republika ish-Jugosllave e
Maqedonisë”
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të plota, dhe shtetet-kombe të Europës Juglindore duhet të mbajnë përgjegjësi për të gjitha çështjet e
përfshira në këtë bilanc historik. Është plotësisht e qartë, megjithatë, se rrëfimet historike herë-herë janë
keqpërdorur, për t’i mobilizuar njerëzit kundër armiqve të ndryshëm, të brendshëm dhe/ose të jashtëm,
qofshin këta të vërtetë a imagjinarë. Sikundër u vërtetua edhe nga ngjarjet e fundit në ish-Jugosllavi, kjo
mënyrë e keqpërdorimit të historisë shërbente si mjet për fillimin e luftërave dhe cikleve të urrejtjes midis
kombeve dhe grupeve të ndryshme etnike.
Studimet që kanë të bëjnë me nacionalizmin kanë shënuar arritje të konsiderueshme kohët e fundit.
Historianët dhe studiuesit e shkencave shoqërore kanë hulumtuar në lidhje me elementet strukturore të
shteteve-kombe, ashtu si dhe për zhvillimin historik të tyre. Teoritë e formuluara për natyrën e kombeve
dhe të nacionalizmit kanë qenë të shumta; ato janë të ndryshme që nga etnocentrizmi i mirëfilltë, deri tek
trajtimet konstruktiviste, që argumentojnë se kombet janë veçse krijime mendore, ‘të shpikura’ disi vonë
në kohë. Megjithëse kjo ende vazhdon të jetë pjesë e një debati të fuqishëm, studiuesit po arrijnë një
mirëkuptim gjithnjë e më të madh, se ‘kombet’ dhe identitetet kombëtare nuk janë ‘njësi të përjetshme’,
por dukuri të zhvilluara historikisht, të cilat janë shfaqur në kontekste historike të caktuara dhe që, gjatë
kohëve, pësojnë zhvillime, ndërprerje, episode të ndërtimit, të shpërbërjes dhe të rindërtimit. Shpeshherë,
nacionalizmat modernë kanë përdorur ndjesi dhe simbole të hershme etnike, u kanë shtuar atyre kuptime
të reja, i kanë ndërthurur me elemente të reja dhe i kanë vendosur brenda kornizave të reja mendore dhe
ideologjike. Nga kjo pikëpamje, ashtu siç thotë edhe Benedict Andersoni, në të vërtetë, kombet moderne
janë ‘bashkësi të imagjinuara’ (kujdes, ‘të imagjinuara’ nuk do të thotë ‘të trilluara’). Ky model nuk është tipar
i veçantë i Europës Juglindore. Ai është një tipar i përbashkët i botës moderne.
Përveç këtij mirëkuptimi themelor mbi ‘krijimin’ e kombeve moderne, historianët kanë përqasur idetë
dhe kanë grumbulluar mjaft njohuri të reja mbi modelet e përgjithshme dhe karakteristikat e veçanta, të
cilat kanë përcaktuar shtetet e ndryshme kombëtare. Përsa i përket Europës Juglindore, shtetet-kombe u
shfaqën disi vonë, në krahasim me disa pjesë të tjera të Europës. Atje u desh që të zhvilloheshin beteja të gjata
dhe të ndërlikuara ose kundër perandorive të mbetura shumëkombëshe, ose kundër shteteve kombëtare
kundërshtare. Kështu, format e nacionalizmit kanë ekzistuar përpara krijimit të shteteve kombëtare. Gjithsesi,
këto tërësi të hershme vlerash kombëtare nuk mjaftuan për funksionimin e shteteve të reja dhe për rrjedhojë,
elitat e reja politike dhe kulturore u përpoqën që t’i edukonin nënshtetasit e tyre sipas vlerave kombëtare.
Një përpjekje e tillë shtetëtore për ndërtimin e kombit, gjithashtu nuk ishte një veçanti e Europës Juglindore.
Përkundrazi, në disa pjesë të Europës Perëndimore, politika të tilla ishin ndërmarrë edhe më parë, madje
edhe më të ashpra. Në librin e njohur të Eugen Veberit, Nga fshatarë në francezë…, tregohet se si, edhe në
Francë, shumica e popullsisë fshatare filloi që ta përcaktonte vetveten me terma kombëtarë vetëm gjatë
shekullit të 19-të, nën ndikimin e arsimit fillor, shërbimit të detyrueshëm ushtarak dhe komunikimit modern.
Marrëdhënia ndërmjet kombeve dhe besimeve ishte mjaft e ndërlikuar. Për shumë europianë juglindorë,
përkatësia fetare ishte dhe mbeti tejet e rëndësishme, siç ishte ortodoksia për grekët dhe për serbët, apo
katolicizmi për kroatët; për të tjerët, si për shembull, për shqiptarët, feja qe më pak e rëndësishme, dhe kombi
përfshinte njerëz të besimeve të ndryshme fetare, pa hasur vështirësi të mëdha. Në këtë Libër pune janë
trajtuar shkurtimisht edhe probleme të tjera të veçanta, si marrëdhëniet midis kombeve dhe identiteteve
gjuhësore.
Qëllimi kryesor i këtij Libri pune është pajisja e mësuesve dhe e nxënësve me dëshmi historike, të cilat
do t’i ndihmojnë që ta kuptojnë më mirë ndërlikueshmërinë e marrëdhënieve ndërmjet kombeve dhe
shteteve në Europën Juglindore. Për të qenë brenda caqeve të pranueshme dhe për të shërbyer si mjet
i përdorshëm për mësuesit, nxënësit dhe studiuesit duhej që, në këtë Libër pune, të përcaktoheshin disa
përparësi. Ndaj vendosëm të përqendroheshim kryesisht në krijimin e shteteve kombëtare, në çështjet e
ndërtimit të kombit, në ideologjitë kombëtare dhe në disa prej konflikteve të ushqyera prej nacionalizmit.
Këto çështje ndikuan edhe në përcaktimin e kufijve kronologjikë gjatë hulumtimit të burimeve përkatëse. Libri
i punës u mendua që të përqendrohej kryesisht në shekullin e 19-të, por gjithsesi, vendosëm të përfshinim
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në të edhe shumë burime historike të periudhës përpara Iluminizmit të 1800-ës, si dhe burime që kanë të
bëjnë me jehonën e Revolucionit Francez në Europën Juglindore, të cilat shërbyen për ngritjen e lëvizjeve
kombëtare në këtë rajon. Gjithashtu, këtu janë përfshirë edhe disa burime historike të shekullit të 20-të, që
shërbejnë për dokumentimin e lindjes së shteteve të reja kombëtare, për zhvillimet e reja në marrëdhëniet
ndërmjet kombeve dhe shteteve, për ndikimin e nacionalizmit në shfaqjen e konflikteve të shumta, si dhe
për disa përbërës të një prirjeje për ta kapërcyer nacionalizmin. Në çdo rast jemi përpjekur që t’i shmangim
dyzimet me Librat e tjerë të punës të përfshirë në këtë projekt, të cilët trajtojnë në thellësi dhe në mënyrë
më të hollësishme Luftërat Ballkanike dhe Luftën e Dytë Botërore. Përsa i përket periudhës pas Luftës së
Dytë Botërore, u përqendruam në problematikën që ka të bëjë me ish-Jugosllavinë dhe në konfliktet që
çuan në krijimin e shteteve të reja kombëtare, ish-jugosllave, gjatë viteve ‘90. Ne jemi të vetëdijshëm se këtu
mungojnë pjesërisht ose tërësisht disa aspekte të zhvillimit të nacionalizmit të shekullit të 20-të. Mungesat
më të rëndësishme kanë të bëjnë me lulëzimin e ideologjive nacionaliste dhe diskriminimin që buron prej
tyre në periudhën midis luftërave botërore; por, po ashtu, edhe me llojet e veçanta të nacionalizmit komunist
jugosllav, shqiptar, rumun dhe bullgar. Meqenëse tërësia dhe ndërlikueshmëria e këtyre çështjeve do të
kërkonte përfshirjen e mjaft burimeve shtesë, të cilat do ta mbingarkonin edhe më shumë këtë Libër pune,
krahasuar me tre librat e tjerë të projektit, vendosëm që t’i linim këto çështje për një trajtim tjetër të veçantë.
Shpresojmë që grumbullimi i dëshmive nga të gjitha vendet europiane juglindore do të mbushë,
gjithashtu, zbrazëtinë në njohuritë që popujt e rajonit kanë për njëri-tjetrin. Në të vërtetë, shumica e
popujve të Europës Juglindore kanë mësuar më shumë për kombin e tyre dhe për kombet “kryesore” të
botës (perëndimore), ndërkohë që kanë shpërfillur ose kanë marrë informacion të njëanshëm për fqinjët e
tyre. Përmes materialeve të përfshira në këtë Libër pune, ne synojmë t’i nxitim mësuesit dhe nxënësit që ta
krahasojnë historinë e vendit të tyre me atë të vendeve të tjera të Europës Juglindore, që të zbulojnë modele
dhe elemente të përbashkëta, të cilat kanë qenë karakterizuese për disa vende ose periudha historike, dhe
të kuptojnë kompleksitetin e ndryshimeve historike. Është e kuptueshme se nuk mund të përfshinim këtu
materiale nga secili vend, për të gjitha aspektet e marrëdhënieve ndërmjet kombeve dhe shteteve gjatë
dy shekujve të fundit. Na është dashur që të bëjmë përzgjedhje të kujdesshme, që kushtëzoheshin, në çdo
rast, sidomos nga prania e burimeve të përshtatshme dhe nga përpjekjet për të ruajtur një baraspeshë, për
të mundësuar përfaqësimin e të gjitha kombeve dhe shteteve europiane juglindore në këtë Libër pune.
Pavarësisht nga përpjekjet tona, duhet pranuar se disa prej lexuesve të këtij Libri pune mund të mendojnë
se ata vetë do të kishin përfshirë këtu edhe disa tekste të tjera. Nëse ndodh kështu, atëherë ky Libër pune
do të përmbushë edhe një qëllim tjetër të tij, për të nxitur mësuesit, nxënësit dhe historianët profesionistë
që t’i kushtojnë një vëmendje të re ndërlikueshmërisë së marrëdhënieve historike ndërmjet kombeve dhe
shteteve të Europës Juglindore.
Jemi të bindur se një vështrim më i baraspeshuar dhe faktik i historisë së shteteve kombëtare në Europën
Juglindore, do ta ndihmojë brezin e ri të jetë më tolerant ndaj kombeve dhe/ose grupeve të tjera etnike, si
dhe më i hapur ndaj zhvillimeve të sotme. Varet nga ata – dhe nga ne – që të bëjmë zgjedhje të arsyeshme,
e të mbështetura në informacion të dobishëm në mes alternativave të ndryshme dhe t’u përshtatemi sfidave
të proceseve historike që po shfaqen, të cilat janë duke përvijuar marrëdhënie të reja ndërmjet individëve,
bashkësive, shteteve kombëtare dhe organizatave e institucioneve mbikombëtare.
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Kronologjia
1762

Paisi Hilendarski shkruan Historinë sllavo-bullgare, përmes së cilës bën thirrje për
ndërgjegjësim kombëtar.

1768-1774

Lufta ruso-turke. Revolta greke mbështetet prej Rusisë (1770-74).

1796

Mahmut Pashë Bushatlliu i Shkodrës pushton Malin e Zi, por mundet në betejën e
Martiniçit dhe Krusit prej ushtrisë malazeze të udhëhequr nga metropoliti Petar I
Petroviçi; Perandoria Osmane heq dorë nga përpjekjet për të kontrolluar Malin e Zi,
megjithëse vazhdon ta konsiderojë atë si pjesë përbërëse të territorit të saj.

1797

Hartimi i Projektkushtetutës së Republikës Helenike, prej Rigas Valestinlisit.
Pushtimi francez i Venecies; sipas Traktatit të Kampo-Formios, bëhet ndarja e territoreve
veneciane midis Francës dhe Habsburgësve: Habsburgësit pushtojnë Dalmacinë, ndërsa
Franca fiton Ishujt Jonianë (sundimi francez zgjati deri më
1799-ën).

1800-1807

“Republika Joniane”, shtet vasal i Perandorisë Osmane. Ajo pushtohet nga britanikët në vitin
1807 dhe bëhet protektorat i tyre deri në vitin 1864.

1804-1813

Kryengritja e parë serbe, e udhëhequr nga Karagjorgji; u shtyp prej osmanëve.

1805-1813

Territore të mëdha të Dalmacisë, Kroacisë dhe Sllovenisë vendosen nën sundimin e
Napoleonit (Provincat Iliriane); pas humbjes së Napoleonit, këto territore kthehen përsëri
në provinca të Austrisë.

1806-1812

Lufta ruso-turke; nëpërmjet Traktatit të Paqes në Bukuresht, Moldavia Lindore
(Besarabia) i aneksohet Rusisë.

1814

Krijimi në Odesë i shoqatës së fshehtë “Filiqi Eteria” [Shoqata e Miqve], që synonte çlirimin
e Greqisë prej osmanëve.

1815

Kryengritja e dytë serbe, e udhëhequr nga Millosh Obrenoviçi; në dhjetor të vitit
1815, sulltani e njeh Milloshin si knjazin më të lartë të serbëve, në pashallëkun e
Beogradit.

1821

Kryengritja e Vllahisë, e udhëhequr nga Tudor Vladimiresku; Revolucioni grek, i cili filloi me
pushtimin e Moldavisë nga një ushtri e vogël greke, drejtuar prej Aleksandër Ipsilantit, u
pasua me një kryengritje, e cila u përhap nga Peloponezi, drejt zonave të tjera.

1822

Në Epidarus, Asambleja Kombëtare Greke shpall Republikën Helene dhe voton për
kushtetutën e parë greke.

1826

Sulltan Mahmuti i Dytë, shpërndau me dhunë jeniçerët, duke u hapur rrugën reformave
në Perandorinë Osmane.

1827

Britania, Franca dhe Rusia mbështesin hapur grekët; në Navarino, flota e aleatëve mund
flotën osmano-egjiptiane.
Lufta ruso-turke. Rusët pushtojnë Moldavinë dhe Vllahinë.

1828-1829
1829

Traktati i Paqes në Adrianopojë (Edrene); Serbia njihet si principatë vasale, me Millosh
Obrenoviçin si princ; Vllahia dhe Moldavia mbeten nën pushtetin osman, por vendosen,
gjithashtu, edhe nën mbrojtjen ruse.

1830

Protokolli i Londrës – Greqia shpallet monarki e pavarur, nën dorëzaninë e përbashkët të
Britanisë, Francës dhe Rusisë.
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1831-1832

Nën mbikëqyrjen ruse, vendosen në Vllahi dhe Moldavi Rregullat Organike; “modernizimi
konservator” ruan pushtetin e princave dhe të bojarëve.

1832

Konventa e Londrës përcakton kufijtë e shtetit grek dhe vendos që Otoja, djali i dytë i
Ludvigut të Parë të Bavarisë, të bëhet mbreti trashëgimtar i Greqisë.

1834

Athina zëvendëson Nafplionin, si kryeqytet i Greqisë.

1835

Kushtetuta Serbe (miratuar nga sulltani në vitin 1838); ajo kufizon pushtetin e princit, në
dobi të një senati të zgjedhur.

1837

Krijimi i Universitetit të Athinës dhe i Shoqërisë Arkeologjike.

1839

Hatisherifi i Gjylhanesë; nisin zyrtarisht Reformat e Tanzimatit në Perandorinë Osmane.

1841

Krijimi i Bankës Kombëtare Greke.

1843-1844

Greqia bëhet monarki kushtetuese, duke vendosur të drejtën pothuaj-universale të votës
për meshkujt.

1830-1848

Në Perandorinë Austriake, periudhë e ngarkuar me shumë lëvizje kombëtare, që synonin
veçanërisht fitimin e statusit zyrtar për gjuhët kombëtare; po në këtë kuadër, Rilindja
Kombëtare Kroate (Lëvizja Iliriane) lufton për gjuhën kroate, e cila bëhet gjuhë zyrtare në
vitin 1847, dhe për një Kroaci autonome, brenda Perandorisë Austriake, ndërkohë që në
Transilvani, rumunët përplasen me hungarezët për çështjen kombëtare.

1848-1849

Kryengritje në mbarë Europën, përfshirë këtu Perandorinë Austriake dhe
Principatat Rumune; kryengritësit gërshetojnë kërkesat politike, shoqërore
dhe kombëtare; ndarjet kombëtare shkaktojnë konflikte ndërmjet kryengritësve
hungarezë, kroatë dhe rumunë; kryengritjet shtypen me dhunë nga osmanët dhe
austriakët, me mbështetjen e Rusisë.

1850

Autoqefalia e Kishës Greke (e shpallur që në vitin 1833), miratohet nga Patriarkana
Ekumenike e Kostandinopojës.

1852

Danilo i Parë Petroviçi (1851-1860) e shndërron Malin e Zi nga peshkopatë, në principatë
laike dhe ndërmerr një program modernizues.

1853-1856

Lufta e Krimesë; Rusia mundet prej forcave të bashkuara të Perandorisë Osmane, Britanisë
së Madhe, Francës dhe Sardenjës; përmes Traktatit të Paqes në Paris, Moldavia, Vllahia dhe
Serbia vendosen nën mbrojtjen e përbashkët të Fuqive të Mëdha.

1858

Konventa e Parisit; Fuqitë e Mëdha riorganizojnë Moldavinë dhe Vllahinë si shtete të
veçanta, por nën emërtimin e përbashkët “Principatat e Bashkuara”.

1859

Aleksandër Joan Kuza zgjidhet princ i dyfishtë, i Moldavisë dhe Vllahisë; bashkimi i
shkallëshkallshëm institucional i të dyja principatave deri më 1862; krijimi i shtetit modern
rumun.

1860

Hapja e Universitetit të Jashit (i cili më 1864, u pasua edhe nga Universiteti i
Bukureshtit).

1862

Një kryengritje e detyron Oton e Parë që të largohet nga Greqia.
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1863

Princi danez, George i Holstein-Sonderburg-Glucksburg-ut, zgjidhet për t’u bërë mbreti
George i Parë (1863-1913) i Greqisë; Kushtetuta e re (1864) i bën njerëzit nënshtetas të
kurorës mbretërore dhe të shtetit sovran; Ishujt Jonianë i jepen Greqisë nga Britania e
Madhe.
Laicizimi masiv i pronave të kishës në Rumani; konflikti me Patriarkanën e
Kostandinopojës.

1866

Aleksandër Joan Kuza detyrohet që të japë dorëheqjen; princi gjerman, Karoli i
Hohenzollern-Sigmaringen-it, bëhet princ i Rumanisë (1866-1914, mbret pas vitit
1881); Kushtetuta e 1866-ës vendos monarkinë kushtetuese dhe garanton të drejtat
dhe liritë civile, por krijon një sistem të kufizuar votimi, nëpërmjet regjistrimit në bazë të
pronësisë.

1867

Marrëveshje për krijimin e Austro-Hungarisë dualiste; Sllovenia dhe Bukovina mbeten
pjesë të Austrisë, ndërsa Transilvania dhe Kroacia përfshihen brenda mbretërisë së
Hungarisë; përmes një marrëveshjeje të posaçme (1868), Kroacia ruan një shkallë të
caktuar autonomie brenda Hungarisë; pavarësisht nga kjo, politikat centralizuese dhe
asimiluese të Hungarisë shkaktojnë rritjen e pakënaqësisë tek rumunët dhe kroatët.

1866-1869, 1889

Kryengritjet në Kretë kërkojnë respektimin e reformave osmane, por synimi
përfundimtar është bashkimi me Greqinë.

1869

Në Rumani krijohet Komiteti Qendror Revolucionar Bullgar, nën drejtimin e Ljuben
Karavelovit.

1870

Me anë të një dekreti osman, krijohet Ekzarkati Bullgar; bullgarët sigurojnë një organizim
kishtar të ndarë prej Patriarkanës së Kostandinopojës, megjithëse ende nuk ishin një shtet
i veçantë.

1872

Vendimi antikombëtar i Patriarkanave të vjetra ortodokse të Kostandinopojës,
Aleksandrisë dhe Antiokisë, i cili dënon përcaktimin e juridiksionit kishtar sipas etnisë, si
një veprim përçarës.

1875

Revolta antiosmane në Bosnjë dhe Hercegovinë; fillimi i Krizës Lindore të viteve
1875-1878.

1876

Osmanët shtypin me ashpërsi revoltën bullgare të prillit; Serbia dhe Mali i Zi i shpallin luftë
Perandorisë Osmane, Serbia pëson humbje, ndërsa Mali i Zi arrin disa fitore; rritja e trysnisë
ndërkombëtare dhe trazirat e brendshme i detyrojnë autoritetet osmane që të nxjerrin
Kushtetutën e parë osmane, e cila u siguron të drejta të plota dhe të barabarta të gjithë
nënshtetasve osmanë, por, në të njëjtën kohë, shpall se perandoria është “një tërësi e
pandashme”.
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1877

Në Stamboll krijohet Komiteti Qendror për Mbrojtjen e të Drejtave të Popullit Shqiptar.
Rusia i shpall luftë Perandorisë Osmane dhe pushton Bullgarinë; Rumania e
shpall veten të pavarur dhe bashkohet me Rusinë; në Plevna, pas një qëndrese të madhe,
ushtria osmane mundet.

1878

Traktati i Paqes i Shën Stefanit (3 mars); pas ndërhyrjes së Britanisë së Madhe dhe AustroHungarisë, Kongresi i Berlinit arrin një traktat të ri paqeje (1 korrik): Rumania, Serbia dhe
Mali i Zi njihen si shtete të pavarura; Bullgaria ndahet në Principatën vasale të Bullgarisë
dhe në Provincën Autonome të Rumelisë Lindore; Rumania përfiton Dobruxhën, në
shkëmbim të Besarabisë Jugore, e cila iu dha Rusisë; Serbia dhe Mali i Zi përfitojnë,
gjithashtu, zgjerim të territoreve të tyre; Bosnjë-Hercegovina vendoset nën administrimin
austro-hungarez; nëpërmjet një konvente të veçantë osmano-britanike, Qiproja vendoset
nën sundimin britanik, duke vazhduar të mbetet pjesë e Perandorisë Osmane (4 qershor
1878).
Sulltan Abdulhamiti i Dytë (1876-1909) pezullon Kushtetutën e dhjetorit 1876, shpërndan
parlamentin dhe sundon në mënyrë autokratike deri në vitin 1908.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit harton programin kombëtar.

1879

Kushtetuta Bullgare e Tërnovës vendos monarkinë kushtetuese; princi i parë bëhet
Aleksandri i Batenbergut (1879-1886).

1880

Krijimi i Bankës Kombëtare të Rumanisë.

1881

Në përputhje me Traktatin e Berlinit, osmanët i dorëzojnë Greqisë, Thesalinë dhe rajonin e
Artës së Epirit.

1885

Bashkimi i Rumelisë Lindore me Principatën Bullgare; përpjekjet e Serbisë për
kompensime dështojnë me Luftën serbo-bullgare (1885-1886).

1886

Kriza politike në Bullgari; princ Aleksandri i Batenbergut jep dorëheqjen; Rusia ndërpret
marrëdhëniet diplomatike me Bullgarinë.

1887

Bullgarët zgjedhin si princ të tyre Ferdinandin e Saksa-Koburg-Gothas-it (1887-1918).

1893

Krijimi i OBRM-së (Organizata e Brendshme Revolucionare Maqedonase).

1896

Lojërat e para Olimpike ndërkombëtare në Athinë.

1897

Lufta greko-turke; Greqia pëson humbje.

1898

Kreta bëhet shtet vasal, gjysëmautonom; princi grek, George, emërohet guvernator.

1903

Grushti i shtetit në Serbi; vrasja e mbretit Aleksandri i Parë Obrenoviç dhe e familjes së tij;
Petar i Parë Karagjorgjeviç bëhet mbret (1903-1921); rritet fryma nacionaliste në politikën
serbe.
Osmanët shtypin kryengritjen e Ilindenit në Maqedoni.
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1905

Mali i Zi miraton kushtetutën e tij të parë dhe vendi shpallet monarki kushtetuese.

1907

Kryengritje e rëndësishme e fshatarësisë në Rumani.
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1907

Revolucioni xhonturk në Perandorinë Osmane; rivendosja e Kushtetutës së 1876-s dhe
organizimi i zgjedhjeve për Parlamentin Osman; Bullgaria shpall pavarësinë
e saj; Austro-Hungaria anekson Bosnjë-Hercegovinën (“Kriza boshnjake” me
Serbinë dhe Rusinë).

1910

Mali i Zi shpallet mbretëri.

1911-1912

Lufta italo-turke; Italia pushton Ishujt Dodekanezë (si edhe Libinë).

1912

Kryengritja shqiptare; organizimi i revoltës së armatosur nga Ismail Qemali dhe
Luigj Gurakuqi.

1912-1913

Luftërat Ballkanike; Perandoria Osmane humbet shumicën e territoreve europiane të saj,
të cilat i kalojnë Bullgarisë, Serbisë, Greqisë dhe Malit të Zi; Shqipëria shpallet e pavarur
(28 nëntor 1912); Maqedonia ndahet ndërmjet Bullgarisë, Serbisë dhe Greqisë; Dobruxha
Jugore e Bullgarisë i aneksohet Rumanisë.

1914

Princ Vilhem Vidi pranon fronin e dhënë prej Fuqive të Mëdha, për të qenë mbret i
Shqipërisë.

1914-1918

Lufta e Parë Botërore; vrasja në Sarajevë e princ Franc Ferdinandit prej nacionalistëve
serbë bëhet edhe shkaku i luftës; me përjashtim të Shqipërisë që, gjithsesi, ishte e
pushtuar, të gjitha shtetet e Europës Juglindore morën pjesë në luftë: Austro-Hungaria,
Perandoria Osmane (qysh prej vitit 1914) dhe Bullgaria (qysh prej vitit 1915) rreshtohen
në krahun e Fuqive të Qendrës; Serbia, Mali i Zi (qysh prej vitit 1914), Rumania (qysh prej
vitit 1916) dhe Greqia (qysh prej vitit 1917, pavarësisht nga kundërshtimet e mbretit
Konstantin) rreshtohen në krahun e Antantës.

1915

Fillon internimi me forcë i të gjithë armenëve osmanë (prill). Më 6 tetor, Vincent
Brys, duke folur në Dhomën e Lordëve, tha se gjatë këtij procesi llogariteshin të ishin
masakruar “rreth 800 000” armenë. Që nga ajo kohë, çështja e gjenocidit ka qenë një temë
polemikash, veçanërisht në Turqi.

1917

Qeveria serbe dhe Komiteti i Qeverisë Kroate të Londrës (kryesisht në mërgim), përmes
Deklaratës së Korfuzit, bien në marrëveshje për formimin e një shteti të përbashkët
jugosllav.

1917-1918

Në kontekstin e Revolucionit Rus, në Besarabi shpallet një republikë demokratike, dhe më
pas Asambleja voton në favor të bashkimit të saj me Rumaninë (27 mars 1918).

1918

Thyerja e Fuqive të Qendrës; Bullgaria dhe Perandoria Osmane kapitullojnë; AustroHungaria shpërbëhet; në territoret jugore të ish Austro-Hungarisë shpallet Shteti i
Sllovenëve, Kroatëve dhe Serbëve; Vojvodina dhe Sirmiumi bashkohen me Serbinë;
Asambleja e Madhe Popullore (Asambleja e Podgoricës) voton “për bashkimin në një shtet
të vetëm” me Serbinë; dështon Kryengritja e Krishtlindjeve, e nxitur prej mbretit Nikollë,
kundër vendimeve të Asamblesë; Këshilli Kombëtar i Shtetit të Sllovenëve, Kroatëve dhe
Serbëve vendos të bashkohet me Serbinë për të krijuar Mbretërinë e Serbëve, Kroatëve
dhe Sllovenëve (e riemërtuar Jugosllavi pas vitit 1929); rumunët e Bukovinës dhe të
Transilvanisë bashkohen me Rumaninë.

1919-1920

Konferenca e Paqes në Paris; vendosja e kufijve të rinj në Europën Juglindore përmes Traktatit të
Shën-Germain-en-Laye (me Austrinë), Traktatit të Nëjisë (me Bullgarinë) dhe Traktatit të Trianonit
(me Hungarinë); ndarja e Banatit ndërmjet Rumanisë dhe Mbretërisë së Serbëve, Kroatëve dhe
Sllovenëve; Bullgaria i dorëzon Greqisë, Trakinë Perëndimore; Greqia, Rumania, Jugosllavia, e më
vonë Bullgaria dhe Turqia, duhet të nënshkruajnë traktate të veçanta për mbrojtjen e të drejtave të
pakicave kombëtare brenda kufijve të tyre.
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1919

Pushtimi i Azisë së Vogël Perëndimore (Smirna) nga Greqia, me autorizimin e Francës,
Britanisë dhe SHBA-së, si kundërpeshë ndaj zgjerimit të Italisë në rajon; përpjekjet e
kurdëve dhe të armenëve për krijimin e shteteve të tyre kombëtare;
në Azinë e Vogël, fillimi i qëndresës kombëtare turke; udhëheqës është Mustafa
Qemal pasha (që më vonë u quajt Ataturk).

1920

Traktati i Paqes i Sevrës; sulltan Mehmeti VI pranon shpërbërjen e Perandorisë Osmane
(humbja e tokave arabe, e Armenisë dhe e Trakisë; mbajtja e referendumit në Smirna, pas
një periudhe pesëvjeçare nën administrimin grek; mundësia e Kurdistanit për pavarësi;
krijimi i zonave të ndikimit të Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë në Azinë e Vogël);
nacionalistët turq nuk e pranojnë Traktatin dhe i shtypin armenët dhe kurdët.

1922

Fitorja e turqve ndaj ushtrisë greke; trupat turke marrin zotërimin e Smirnës/Izmirit,
Kostandinopojës/Stambollit dhe Trakisë Lindore.

1923

Traktati i Paqes në Lozanë; shkëmbimi i detyrueshëm i popullsive ndërmjet
Greqisë dhe Turqisë.
Rënia e Perandorisë Osmane dhe shpallja zyrtare e Republikës së Turqisë. Stambuliski dhe
agrarët masakrohen në Bullgari.
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1924

Heqja e monarkisë dhe krijimi i Republikës së parë greke.

1928

Vrasja e udhëheqësit politik kroat, Stjepan Radiçit, nga një deputet nacionalist serb nga
Mali i Zi, gjatë një seance të parlamentit jugosllav në Beograd.

1929

Bie tregu i bursës së Nju Jorkut. Fillon rënia dhe kriza ekonomike botërore.
Ekonomitë e Ballkanit mbështeten te burimet e tyre ekonomike dhe në një sistem ku
ndërhyrja e shtetit ishte më e madhe.

1934

Aleksandri i Jugosllavisë vritet në Marsejë, së bashku me ministrin e Jashtëm francez, Lui
Bartu nga një anëtar i Organizatës së Brendshme Revolucionare Maqedonase, i ndihmuar
nga nacionalistët ustashë kroatë.

1939

Shqipëria pushtohet nga Italia.

1939-1945

Lufta e Dytë Botërore; në vitin 1940, Rumanisë i merret Besarabia dhe Bukovina Veriore
nga Bashkimi Sovjetik, Dobruxha Jugore nga Bullgaria, si dhe Transilvania Veriore nga
Hungaria (kjo e fundit u rifitua në vitin 1944); në vitin 1941, Jugosllavia dhe Greqia
pushtohen nga fuqitë e Boshtit; krijimi i “Shtetit të Pavarur Kroat”, si shtet fashist kukull, në
territorin e Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës (deri në vitin 1945); lëvizjet partizane në
Jugosllavi, Greqi dhe Shqipëri; Bullgaria dhe Rumania bëjnë aleancë me Fuqitë e Boshtit,
kundër Kombeve të Bashkuara, dhe në vitin 1944 pushtohen nga ushtria sovjetike; në
përfundim të luftës, Shqipëria, Bullgaria, Rumania dhe Jugosllavia vihen nën kontrollin
komunist, ndryshe nga Greqia dhe Turqia.

KOMBET DHE SHTETET NË EUROPËN JUGLINDORE

1943-1946

Jugosllavia riorganizohet si federatë me 6 republika (Bosnjë-Hercegovina,
Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia) dhe me dy provinca autonome
(Kosova dhe Vojvodina, që të dyja pjesë të Serbisë); sipas Kushtetutës së
1946-s, udhëheqja federale është shumë e fuqishme dhe përforcohet edhe më tej
nëpërmjet rolit kyç e centralizues të Partisë Komuniste Jugosllave (prej vitit 1952, Lidhja
Komuniste Jugosllave).

1946-1949

Lufta civile në Greqi.

1950

Referendumi jozyrtar i qipriotëve grekë, të cilët kërkojnë bashkimin me Greqinë;
britanikët nuk pranojnë.

1955

Fillimi i përleshjeve të armatosura kundër britanikëve në Qipro.

1958

Dhunë e ashpër ndëretnike në Qipro.

1959

Marrëveshjet ndërmjet Britanisë, Greqisë dhe Turqisë, lidhur me krijimin e shtetit të
pavarur të Qipros, për qipriotët grekë dhe për ata turq, së bashku.

1960

Krijimi i Republikës së pavarur të Qipros.

1963

Kushtetuta e re federale në Jugosllavi; rritja e kompetencave të republikave, si dhe
ndarja e posteve partiake nga ato shtetërore; liberalizimi dhe fuqizimi relativ i zyrtarëve
të republikave ndihmon shpërthimin e nacionalizmit, veçanërisht në Kosovë dhe Kroaci
(Pranvera kroate), që shtypet nga Titoja më 1972.
Dhuna ndëretnike në Qipro detyron qipriotët turq të largohen nga qeveria.

1967

Në Greqi vendoset Diktatura e kolonelëve.

1974

Kushtetuta e re jugosllave; autonomi më e madhe për republikat jugosllave.
Grusht shteti ushtarak grek në Qipro, që synonte bashkimin me Greqinë; pushtimi i
Qipros Veriore prej trupave turke.
Rivendosja e demokracisë në Greqi.

1980

Vdekja e Titos; shkatërrimi i ekonomisë; pavarësisht nga sistemi me rotacion, legjitimiteti i
institucioneve federale në Jugosllavi zbehet shkallë-shkallë.

1981

Greqia bëhet anëtare e Komunitetit Europian.

1983

Shpallja e ‘Republikës Turke të Qipros së Veriut’ njihet vetëm prej Turqisë dhe dënohet
përmes Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

1987

Në Serbi vjen në pushtet Sllobodan Millosheviçi.

1989

Rënia e komunizmit në Europën Juglindore; zëvendësimi paqësor i Teodor Zhivkovit në
Bullgari, dhe revolucioni i dhunshëm në Rumani; vendosja e sistemit politik demokratik
shumëpartiak dhe kalimi drejt ekonomisë së tregut.

1991-1992

Shpërbërja e Jugosllavisë; krijimi i shteteve të pavarura kombëtare: Sllovenisë, Kroacisë
(më 1991), Bosnjë-Hercegovinës, Republikës së Maqedonisë, Republikës Federale të
Jugosllavisë (Serbia dhe Mali i Zi) në vitin 1992.
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1991

Kalimi në një sistem politik shumëpartiak në Shqipëri.
Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik; Besarabia bëhet e pavarur (Republika e Moldovisë).

1991-1995

Lufta midis serbëve dhe kroatëve në Kroaci, me përfshirjen e fuqishme të ushtrisë
jugosllave.

1991

Riorganizimi i Komunitetit Europian, në Bashkimin Europian (Traktati i Mastrihtit).

1992-1995

Lufta në Bosnjë-Hercegovinë, me përfshirjen e fuqishme të ushtrisë jugosllave, dhe më
vonë të Serbisë.

1994-1999

Vendimi i Bashkimit Europian, për fillimin e negociatave të pranimit me vendet
paskomuniste të Europës Lindore.

1995

Marrëveshjet e Dejtonit/Parisit për Bosnjë-Hercegovinën.

1996

Traktati rumuno-hungarez, për nxitjen e përmirësimit të marrëdhënieve ndërshtetërore
dhe ndëretnike.

1998

Lufta në Kosovë, ndërmjet Ushtrisë Çlirimtare (shqiptare) të Kosovës dhe Ushtrisë
Jugosllave.

1999

Lufta e NATO-s kundër Jugosllavisë; Presidenti Sllobodan Millosheviç detyrohet që të dorëzojë
Kosovën, e cila vihet nën administrimin e Kombeve të Bashkuara.

2000

Kryengritje e suksesshme në Jugosllavi kundër regjimit të Sllobodan Millosheviçit;
fillimi i kalimit drejt sistemit politik demokratik.

2000-2001

Konflikt i armatosur midis forcave të sigurisë së Republikës së Maqedonisë dhe UÇKsë (Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare). Me ndërmjetësim ndërkombëtar, arrihet në një
marrëveshje për të ndaluar luftimet dhe për ndryshimin e kushtetutës,
në mbrojtje të të drejtave të shqiptarëve dhe pakicave të tjera në Republikën e
Maqedonisë.

2002

Marrëveshja e përkohshme ndërmjet Serbisë dhe Malit të Zi lejon vazhdimësinë e
përkohshme të Federatës, me mundësinë e ndarjes së saj pas tre vjetësh.

2003

Komunikimi i parë i lirshëm, qysh prej vitit 1974, ndërmjet qipriotëve grekë dhe atyre turq
në Qipro, si rezultat i hapjes së ‘Vijës së gjelbër’ që i ndante ata.

2004

Referendumi në Qipro, lidhur me Planin e Ananit për ribashkim; miratohet prej qipriotëve
turq, por rrëzohet prej qipriotëve grekë.
Sllovenia dhe Qiproja (duke përfshirë këtu vetëm zonat nën kontrollin e qipriotëve grekë)
hyjnë në Bashkimin Europian; Bullgaria dhe Rumania planifikohen për vitin
2007; Kroacia hap negociatat për pranim në BE.
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2005

Kroacia dhe Turqia nisin negociatat e pranimit në BE.

2006

Mali i Zi shpallet shtet i pavarur. Republika e Maqedonisë bëhet vend kandidat për
anëtarësimin në BE.

2007

Bullgaria dhe Rumania hyjnë në BE.

2008

Kosova shpallet shtet i pavarur; Kuvendi Popullor i Serbisë e anulon vendimin për
pavarësi të Kuvendit të Kosovës.

Harta 1: Krijimi i shteteve moderne në Ballkan, 1804-1862
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