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Ал бан ска по бу на на Ко со ву и Ме то хи ји 
1944. и 1945. у све тлу бри тан ске по ли ти ке 

пре ма Бал ка ну
АП СТРАК ТУМ: Чла нак про у ча ва спољ но по ли тич ки кон текст 
ал бан ске по бу не на Ко со ву и Ме то хи ји ко ја је из би ла у де цем бру 
1944, и чи је је је згро угу ше но кра јем фе бру а ра 1945. У пр вом де лу 
от кри ва ју се по ли тич ки и дру штве ни узро ци по бу не, њен ток и на-
чин гу ше ња од стра не На род но о сло бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је. 
У дру гом де лу, ана ли зи ра се ути цај бри тан ских ин те ре са у Ал ба-
ни ји и Грч кој на по ли ти ку Лон до на пре ма Ко со ву и Ме то хи ји, као 
по тен ци јал ном кри зном жа ри шту ју го сло вен ске др жа ве. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Дру ги свет ски рат, Ју го сла ви ја, Ал бан ска по-
бу на, Ко со во и Ме то хи ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Бал кан, Ал ба ни ја, 
Грч ка

По бу на ба ли ста на Ко со ву и Ме то хи ји

На Ко со ву је од апри ла 1941. до но вем бра 1944. функ ци о ни сао др жав-
ни апа рат фа ши стич ке Ве ли ке Ал ба ни је. Тај апа рат је вла дао уз по др шку, или 
ма кар не про ти вље ње ло кал ног ал бан ског ста нов ни штва. Ми но ран про це нат 
Ал ба на ца на Ко со ву је у том пе ри о ду од лу чио да се по бу ни про тив вла да ју-
ћег апа ра та и при кљу чи На род но о сло бо ди лач ком по кре ту. С об зи ром на та-
кво др жа ње за вре ме оку па ци је и ло јал ност ал бан ског ста нов ни штва Ве ли кој 
Ал ба ни ји, би ло је ја сно да ус по ста вља ње но ве ју го сло вен ске вла сти на том 
про сто ру не ће про ћи без про бле ма и от по ра. 

Ка ко би убла жио не при ја тељ ство и не по ве ре ње ло кал них Ал ба на ца пре-
ма но вим вла сти ма и На род но о сло бо ди лач кој вој сци Ју го сла ви је, Об ла сни 
ко ми тет КПЈ за Ко со во пред у зео је низ ме ра ко је су тре ба ле да сма ње не за до-
вољ ство Ал ба на ца и под стак ну их на при хва та ње но вог др жав ног по рет ка. 
Од мах по по вла че њу Не ма ца и осло бо ђе њу Ко со ва из ме ђу 17. и 23. но вем бра 
1944. про гла ше на је ам не сти ја свих при пад ни ка кви слин шких ре жи ма и фор-
ма ци ја ко ји ни су по чи ни ли зло чи не.1 Ова ме ра је до ве ла до ин фил три ра ња 
мно гих са рад ни ка оку па то ра и ал бан ских фа ши ста у ин сти ту ци је и др жав ни 

 1 Ср ђан Цвет ко вић, „При лог про у ча ва њу ам не сти ја и або ли ци ја по ли тич ких осу ђе ни ка 
у Ју го сла ви ји 1944–1980“, Ар хив, X, 1/2, 2009, 121.



апа рат но ве Ју го сла ви је. У не до стат ку сво јих ка дро ва, Об ла сни ко ми тет КПЈ 
на Ко со ву че сто би са мо за др жао бив ше слу жбе ни ке Ве ли ке Ал ба ни је на чел-
ним по зи ци ја ма у од ре ђе ним ме сти ма. 

Кви слин зи у ин сти ту ци ја ма су углав ном ко ри сти ли свој по ло жај за оп-
струк ци ју но ве вла сти и ло ги стич ку по др шку ба ли стич кој по бу ни, ко ја је из-
би ла 2. де цем бра 1944, на па дом ба ли стич ких сна га на Уро ше вац.2 По бу на је 
ор га ни зо ва на на прин ци пу ге рил ског ра то ва ња, ко је је под ра зу ме ва ло скри ва-
ње по шу ма ма, осло нац на ја та ке и по др шку ло кал ног ста нов ни штва, на па де 
на ку ри ре и уса мље не че те НОВЈ, уз по вре ме не ве ће на па де на гра до ве и по-
ку ша је њи хо вог за у зи ма ња.3 

С об зи ром на ме то де и по др шку у ма са ма по бу на ни је мо гла би ти угу-
ше на на гло и бр зо, већ по сте пе но – вој ним и по ли тич ким ра дом на те ре ну. 
НОВЈ је „чи шће њем те ре на“ и де мон стра ци јом си ле у ал бан ским на се љи ма 
на сто ја ла да де мо ра ли ше ба ли сте и њи хо ву да љу бор бу про тив др жа ве учи ни 
бе сми сле ном и кон тра про дук тив ном. 

Исто вре ме но, по ли тич ким и про па ганд ним ра дом, пар тиј ски ор га ни су 
по ку ша ва ли да па ци фи ку ју ко сов ске Ал бан це, пред ста вља ју ћи но ву др жа ву 
као на кло ње ну њи хо вим ин те ре си ма, за раз ли ку од „ве ли ко срп ске по ли ти ке“ 
Кра ље ви не Ју го сла ви је. Сто га су ва жну уло гу игра ле де мон стра ци је про тив 
кра ља Пе тра II, одр жа ва не у гра до ви ма по чет ком ја ну а ра 1945, ко је су тре ба-
ле да збли же но ву власт и ал бан ске ма се.4 

Жи ла вост ба ли стич ких гру па и њи хо ва тен ден ци ја оп ста ја ња упр кос 
вој ној над мо ћи и при ти ску НОВЈ за сни ва ла се на ја кој хај дуч кој тра ди ци ји 
Ал ба на ца на Ко со ву, код ко јих су од мет ни штво и пљач ка као на чин жи вље-
ња би ли ре ла тив но рас про стра ње на по ја ва. По чет ком XX ве ка код Ал ба на-
ца на Ко со ву до ла зи до про жи ма ња тра ди ци о нал ног раз бој ни штва, чи ји су 
ис кљу чи ви ци ље ви би ли пљач ка и зло чин, и хај ду чи је као на ци о нал ног и 
дру штве ног бун та усме ре ног про тив по сто је ћег си сте ма. Се ља ци на Ко со ву 
су не го ва ли култ во де ћих ка ча ка из Бал кан ских и Пр вог свет ског ра та као „на-
ци о нал них хе ро ја“ и „бо ра ца за сло бо ду“, те су на сли чан на чин до жи ве ли и 
од мет ни ке по сле Дру гог свет ског ра та. 

Упр кос на по ри ма да угу ши по бу ну и па ци фи ку је ал бан ске ма се, НОВ 
КиМ је у ја ну а ру 1945. до жи вео дво стру ко по ни же ње, иза зва но не схва тљи-
вим од лу ка ма Опе ра тив ног шта ба у пе ри о ду оп ште мо би ли за ци је и сла ња 
тру па са Ко со ва на Срем ски фронт. 

 2  Вој ни ар хив, фонд НОВЈ, ку ти ја 182, фа сци кла 2, до ку мент 49.
 3 „Бор бе у Ср би ји 1944. го ди не“, Збор ник до ку ме на та и по да та ка о На род но о сло бо ди-

лач ком ра ту ју го сло вен ских на ро да, том 1, књи га 16, Бе о град 1957, 40.
 4 ВА, фонд НОВЈ, кут. 185, фасц. 2, док. 12.
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Пр ва спор на од лу ка би ла је до зво ла ба ли стич ким во ђа ма и од мет ни ци-
ма да са ми мо би ли шу људ ство, на вод но за по тре бе НОВЈ, иа ко су по пра ви-
лу мо би ли за ци ју мо гли да спро во де ис кљу чи во вој но-те ри то ри јал ни ор га ни 
НОВЈ.5 Ко ман да Опе ра тив ног шта ба (ОШ) за КиМ же ле ла је да се што пре и 
у што ве ћој ме ри ота ра си ре ме ти лач ког фак то ра и не при ја тељ ских сна га на 
Ко со ву. Ме ђу тим, ни је до би ла ни ка кве га ран ци је да ће ба ли стич ке во ђе мо би-
ли са но људ ство по ве сти ка се ве ру, а не ис ко ри сти ти за ди за ње по бу не, што 
се на кра ју и де си ло.

Дру ги уда рац НОВЈ је до жи ве ла 24. ја ну а ра 1945. ка да се на о ру жа на 
гру па Ша ба на По лу же, ко ја је та да бро ја ла око 4.000 љу ди, про ше та ла кроз 
обруч је ди ни ца НОВЈ и упу ти ла на зад ка Дре ни ци ка ко би по ди гла уста нак 
ши рих раз ме ра, а је ди ни це НОВЈ, због не спо ра зу ма или са бо та же, ни су на па-
ле и уни шти ле не при ја те ља док је био ла ка ме та и у не по вољ ном по ло жа ју.6 

Упр кос оп ти ми стич ним пред ви ђа њи ма ко сов ских ко му ни ста од де цем-
бра 1944. и ја ну а ра 1945. да је „ста ње код шип тар ских ма са у по бољ ша њу“, 
да су по сто је ће сна ге НОВ и ПО Ко сме та до вољ не да раз би ју пре о ста ле ба ли-
сте и да се си ту а ци ја у обла сти по ла ко сми ру је, кра јем ја ну а ра 1945. до шло 
је до не при јат ног шо ка за ју го сло вен ско вој но ру ко вод ство, ко је се на ла зи ло 
пред отва ра њем но вог уну тра шњег фрон та у тре нут ку те шких бор би про тив 
оку па то ра на се ве ро за па ду зе мље. Сто га се Вр хов ни штаб НОВЈ, на че лу са 
Јо си пом Бро зом Ти том, опре де лио за сме ну Опе ра тив ног шта ба за КиМ и 
уво ђе ње Вој не упра ве на Ко со ву и Ме то хи ји, као вој но-те ри то ри јал ног ор-
га на ди рект но пот чи ње ног Вр хов ном шта бу НОВЈ.7 Вој на упра ва је има ла 
дво стру ки за да так: да угу ши вој ну по бу ну („сло ми кон тра ре во лу ци ју“), и да 
по сред ством свог ор га на Вој не обла сти, оба вља ци вил не по сло ве и до при не-
се нор ма ли за ци ји жи во та на Ко со ву.8

Сна ге НОВЈ су, по сле сла ња по ја ча ња и оп ко ља ва ња ба ли ста у ре ги о ну 
Дре ни це, ре ла тив но бр зо угу ши ле по бу ну, та ко да је до 22. фе бру а ра 1945. 
уни ште но по след ње ве ће упо ри ште ба ли ста, а во ђе по бу не Ша бан По лу жа и 
Мех мет Гра ди ца су ли кви ди ра ни.9 За гу ше ње устан ка Ша ба на По лу же у Дре-

 5 Ми лу тин Мил ко вић, Пр ва ко сов ско-ме то хиј ска про ле тер ска бри га да, Бе о град 1991, 
283.

 6 Бра ни слав Бо жо вић, Ми ло рад Ва вић, Су ро ва вре ме на на Ко со ву и Ме то хи ји, Бе о град 
1991, 498.

 7 На ред бе Вр хов ног шта ба од 8. фе бру а ра об ја вље не су у: „Do ku men ta Cen tral nog ko mi te-
ta KP Ju go sla vi je i Vr hov nog šta ba NOVJ 1. ja nu a ra – 15. ma ja 1945“, Zbor nik do ku me na ta 
i po da ta ka o Na rod no o slo bo di lač kom ra tu na ro da Ju go sla vi je, tom II, knji ga 15, Be o grad 
1982, 171.

 8 С. Др ље вић, „Илу зи је о бу ду ћим од но си ма“, Ду га, 9–22. ав густ 1986, 68.
 9 ВА, фонд НОВЈ, кут. 1412, фасц. 2, док. 4.

Игор Вукадиновић, Албанска побуна на Косову и Метохији 1944. и 1945. 139



ни ци, у фе бру а ру 1945. ан га жо ва но је око 40.000 вој ни ка. Ако се има у ви ду 
да су та да тра ја ле нај же шће бор бе про тив Не ма ца на Срем ском фрон ту и у 
Бо сни и Хр ват ској, ја сно је да је ал бан ска по бу на у Дре ни ци озбиљ но уз др ма-
ла но ву ју го сло вен ску власт и ње не вој не пла но ве пред крај ра та.

Спољ но по ли тич ки аспект по бу не – Бри тан ска по ли ти ка 
пре ма Ал ба ни ји то ком ра та

Ва жан сег мент свих де ша ва ња у Ју го сла ви ји и на Бал ка ну кра јем 1944. 
и по чет ком 1945. чи не од но си и по ли ти ка ве ли ких си ла пре ма том про сто ру. 
Од свих си ла, нај ја сни ји су би ли ци ље ви на ци стич ке Не мач ке, ко ја је по др-
жа ва ла ве ли ко ал бан ске кви слин шке по кре те у бор би про тив НОВЈ и дру гих 
на род но о сло бо ди лач ких сна га на про сто ру Ко со ва. 

По сле по вла че ња са Ко со ва кра јем но вем бра 1944, Нем ци су на Ко со-
ву оста ви ли раз гра на ту мре жу ба ли стич ких гру па, ко ји ма су прет ход но да ли 
оруж је, му ни ци ју, опре му и оста ли рат ни ма те ри јал. У Дре ни ци су то ком ве-
ћег то ка по бу не бо ра ви ли аген ти Ге ста поа, ко ји су ко ор ди ни са ли и об у ча ва ли 
по сто је ће ба ли стич ке гру пе.10

По ред Не мач ке, ко ја је има ла очи гле дан ин те рес да се у по за ди ни не-
при ја тељ ских тру па отво ри но ви фронт, дру га ве ли ка си ла ко ја је има ла сво је 
ра чу ни це у ал бан ској по бу ни 1944. на 1945. би ла је Ве ли ка Бри та ни ја. Бри та-
ни ја је у Ал ба ни ји, као и Ју го сла ви ји, од по чет ка ра та спро во ди ла по ли ти ку 
по ма га ња свих по кре та ко ји су спрем ни да ак тив но ра ту ју про тив Не ма ца, 
без об зи ра на иде о ло шку опре де ље ност, те је нај ве ћу по моћ то ком ве ћег де ла 
ра та да ва ла сна га ма На род но о сло бо ди лач ког фрон та Ал ба ни је. Ипак, ка ко се 
рат при бли жа вао кра ју, а ко му ни сти у Ал ба ни ји би ли све ја чи, Бри та ни ја је 
по сте пе но од у ста ја ла од те по ли ти ке, по ку ша ва ју ћи да на ђе ре ше ње ко јим би 
спре чи ла до ла зак ко му ни ста на власт. 

Пр ва и нај по жељ ни ја оп ци ја за Бри тан це ме ђу ал бан ским пар ти ја ма ни-
је био ни НОВ Ал ба ни је ни Ба ли ком бе тар, већ по крет Ле га ли тет („За ко ни-
тост“), чи ји је глав ни циљ био вра ћа ње кра ља Ах ме да Зо гуа на власт, као је ди-
ног ле гал ног вла да ра у Ал ба ни ји, по че му су про зва ни „зо ги сти“. За раз ли ку 
од ба ли ста, зо ги сти ни су би ли у ко ла бо ра ци ји са фа ши стич ким ита ли јан ским 
апа ра том и на ци стич ком Не мач ком, по че му су за Бри тан це пред ста вља ли 
мо рал но и иде о ло шки нај по год ни је ре ше ње за Ал ба ни ју.11 Вра ћа њем Зо гуа, 
Бри тан ци би спре чи ли про ди ра ње ко му ни зма у Ал ба ни ју и исто вре ме но из бе-

 10 ВА, фонд НОВЈ, кут. 182, фасц. 2, док. 48.
 11 Owen Pe ar son, „Al ba nia in oc cu pa tion and war: from fa scism to co mu nism 1940–1945“, 

Zbor nik Al ba nia in the twen ti eth cen tury, knj. 2, Lon don 2005, 346.
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гли оп ту жбе да по ма жу про фа ши стич ке и кви слин шке фор ма ци је. Во ђа зо ги-
ста у Ал ба ни ји био је Абаз Ку пи, до ав гу ста 1943. члан Глав ног са ве та НОП 
Ал ба ни је.12

Ах мед Зо гу је бо ра вио у Ен гле ској то ком це лог ра та, а при ли ком су-
сре та са Чер чи лом у сеп тем бру 1943. бри тан ски пре ми јер му је обе ћао да ће 
„по сле ра та Ал ба ни ја би ти сло бод на и има ти сва пра ва, са ра ни јим су ве ре ни-
те том“. Чер чил је та да по др жао Зо гу о ва на сто ја ња да се вра ти на власт, али је 
ин ди рект но по слао по ру ку да Ве ли ка Ал ба ни ја не ће оп ста ти и да ће др жа ва 
би ти у пред рат ним гра ни ца ма.13 

НОП Ал ба ни је имао је из ра зи то не га ти ван став пре ма по кре ту „Ле га ли-
тет“ јер су схва та ли на сто ја ње Бри та ни је да пре ко ове пар ти је спро ве де оно 
што је ура ди ла у Грч кој. У пи сму Ми ла ди на По по ви ћа Ти ту из апри ла 1944. 
на ла зи се низ те шких оп ту жби на ра чун по кре та „Ле га ли тет“, ко ји је схва ћен 
као глав на прет ња за ко му ни стич ко осва ја ње вла сти у Ал ба ни ји.14 

Ис по ста ви ло се да ен гле ска и аме рич ка узда ња у Ку пи ја и „Ле га ли тет“ 
ни су има ла ре ал ног осно ва. У из ве шта ју ал бан ске сек ци је СОЕ у Ба ри ју 7. 
ју на 1944. на во ди се да су Ку пи је ве сна ге мно го сла би је не го што се у по чет ку 
ми сли ло. Уме сто 15.000–20.000, под Ку пи је вом ко ман дом би ло је све га 5.000 
вој ни ка, ве ћи ном Ита ли ја на и то сла бо на о ру жа них. Аме ри кан ци су за кљу-
чи ли да су Ку пи је ви по ку ша ји то ком прет ход них ме се ци да ство ри вој ну и 
по ли тич ку си лу про па ли, те да је ње гов ути цај остао ло ка лан.15

Дру га лич ност на ко ју су Ен гле зи нај ви ше ти по ва ли то ком 1943. и 1944. 
го ди не био је Га ни-бе г Кри е зи ју, зе мљо по сед ник из углед не бе гов ске по ро-
ди це у Ђа ко ви ци. Кри е зи ју је то ком ра та та ко ђе остао не у ка ља ног обра за, 
бу ду ћи да ни је са ра ђи вао са Ита ли ја ни ма и Нем ци ма, већ је и од јед них и од 
дру гих био про го њен и по слат у за ро бље ни штво због ор га ни зо ва ња от по ра 
фа ши сти ма у се вер ној Ал ба ни ји.16

Бри та ни ја и САД су Га ни-бе г Кри е зи јуа 1944. под сти ца ли да об но ви 
сво је сна ге у се вер ној Ал ба ни ји, ка ко би спре чио про дор ко му ни ста у тај део 
др жа ве.17 Ње гов по крет, ме ђу тим, ни је ус пео да про ши ри сво је де ло ва ње та ко 
да је до кра ја 1944. био при мо ран да са ра ђу је са ко му ни сти ма на Ко со ву. По-
чет ком 1945. ухап си ле су га ал бан ске вла сти, али су га по том пре да ле Ју го сла-

 12 АЈ, ЦКСКЈ 507/ IX, 1/III, 103, 4–6.
 13 Про глас пар ти је „Ле га ли тет“ од 18. сеп тем бра 1943, AJ, ЦКСКЈ 507/IX, 1/III – 79.
 14 АЈ, KMJ 836, I-3-b/2.
 15 O. Pe ar son, „Al ba nia in oc cu pa tion and war: from fa scism to com mu nism 1940–1945“, 

354.
 16 АЈ, ЦКСКЈ 507/IX, 1/III–103. 
 17 O. Pe ar son, „Al ba nia in oc cu pa tion and war: from fa scism to co mu nism 1940–1945“, 139.
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ви ји, по што је био ју го сло вен ски др жа вља нин. Бри та ни ја је ин тер ве ни са ла 
упу ћу ју ћи оштар про тест због ње го вог хап ше ња, опи су ју ћи га као „ча сног 
бор ца про тив ита ли јан ског и не мач ког фа ши зма“. Кри е зи ју је на кра ју осу ђен 
на 5 го ди на те шког ра да, што ни је за до во љи ло ни Бри тан це, ни Ен ве ра Хо џу, 
ко ји је зах те вао стро жу ка зну.18

Не су гла си це и сум њи ча вост из ме ђу Бри та на ца и ал бан ских ко му ни ста 
пре ра сли су сре ди ном 1944. у го то во отво ре но не при ја тељ ство. Ко му ни сти су 
зах те ва ли да Бри та ни ја при зна Ан ти фа ши стич ки ко ми тет на род ног осло бо ђе-
ња Ал ба ни је као При вре ме ну вла ду за вре ме тра ја ња ра та и да от ка же сва ку 
са рад њу и по моћ Ку пи ју. Бри тан ци ма ни јед но ни дру го ни је па да ло на па мет, 
већ су по ку ша ва ли да ство ре вој ну си лу гра ђан ских по кре та ко ја ће мо ћи да 
кон ку ри ше ко му ни сти ма.

У ав гу сту 1944. тро чла на де ле га ци ја НОВ Ал ба ни је бо ра ви ла је у Ба ри-
ју ка ко би пот пи са ла спо ра зум са са ве знич ком вој ном ми си јом о про ду же њу 
са ве знич ке вој не и ма те ри јал не по мо ћи НО ВА. До го во ре но је да се по сто је ћа 
по моћ, ко ја је из но си ла 140 то на до пре мље них ва зду хо плов ним ле те ли ца ма 
и 300 то на мор ским пу тем, зна чај но по ве ћа до кра ја ра та. Пла ни ра на је и из-
град ња ае ро дро ма на сло бод ној те ри то ри ји, као и ле че ње ра ње них ал бан ских 
бо ра ца НОП у бол ни ца ма у Ба ри ју.19

По сле за вр шет ка пре го во ра, у Ба ри је сти гла по ру ка ка пе та на Ла јо на о 
то ме да је Ен вер Хо џа за пре тио хап ше њем и су ђе њем бри тан ским офи ци ри-
ма за ве зу Ме кли ну, Смај ли ју и Си мо ру, ко ји су се на ла зи ли у вој ној ми си ји 
при шта бу Аба за Ку пи ја, уко ли ко ови са ми не на пу сте Ал ба ни ју у ро ку од 
пет да на. Хо џа је, пре ма Ла јо ну, оп ту жио до тич не да су „аген ти ино стра них 
ре ак ци о на ра ко ји ор га ни зу ју бор бу про тив пар ти за на“.20 Раз лог за Хо џи ну 
озло је ђе ност пре ма Ме кли ну ле жао је у то ме што је Ме клин био глав ни за го-
вор ник сла ња ве ће ма те ри јал не, вој не и фи нан сиј ске по мо ћи на ци о на ли стич-
ким по кре ти ма у „гег ској Ал ба ни ји“ ка ко би се спре чи ло „осва ја ње вла сти од 
стра не ко му ни ста“.21

Бри та ни ја је на ово од го во ри ла прет њом да ће об у ста ви ти сва ку по моћ 
НОВ Ал ба ни је и „за др жа ти“ ал бан ске де ле га те у Ба ри ју док Хо џа не по ву че 
сво је оп ту жбе и прет ње.22 Иа ко је на кра ју био при мо ран да по ву че сво је прет-
ње, Хо џи но исту па ње је има ло од ре ђе ног ефек та јер је Бри та ни ји ста вље но 

 18 АЈ, КМЈ 836, I-3-b/903.
 19 АЈ, КМЈ 836, I-3-b/3, 20.
 20 АЈ, КМЈ 836, I-3-b/3, 21.
 21 O. Pe ar son, „Al ba nia in oc cu pa tion and war: from fa scism to co mu nism 1940–1945“, 360.
 22 АЈ, КМЈ 836, I-3-b/3, 22.
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да зна ња да ће сва ка да ља по др шка Ку пи ју но си ти ри зик озбиљ не кон фрон та-
ци је са њим.23

Шан се да се у Ал ба ни ји фор ми ра ко му ни стич ко-гра ђан ске вла да и да 
се об је ди не раз ли чи ти по кре ти от по ра пот пу но су иш че зле до сре ди не 1944, 
а Бри та ни ја је од лу чи ла да у но вим окол но сти ма чвр шће по др жи не ко му ни-
стич ке по кре те на се ве ру Ал ба ни је. Бри тан ски офи ци ри су у из ве шта ји ма 
о ста њу у Ал ба ни ји че сто ко ри сти ли из раз „Ал ба ни ја Ге га“ (Gegs Al ba nia) 
под ра зу ме ва ју ћи све де ло ве Ве ли ке Ал ба ни је се вер но од ре ке Шкум бин, у 
ко ји ма је то ком Дру гог свет ског ра та фа ши стич ки ита ли јан ски и не мач ки апа-
рат углав ном успе шно функ ци о ни сао, док је ко му ни стич ки по крет био не раз-
ви јен. Сто га је овај део Ал ба ни је, у чи јем са ста ву се та да на ла зи ло и Ко со во, 
био глав на узда ни ца Бри та на ца у на сто ја њу да ство ре на ци о на ли стич ке фор-
ма ци је ко је ће па ри ра ти ко му ни стич ким сна га ма и спре ча ва ти њи хов про дор 
из ју жне Ал ба ни је.24 

По сле ула ска сна га НОВ Ју го сла ви је на КиМ кра јем но вем бра 1944. 
Бри та ни ја је уви де ла мо гућ ност да про блем при пад но сти Ко со ва по ста не се-
ме раз до ра из ме ђу ју го сло вен ског и ал бан ског ко му ни стич ког по кре та, од но-
сно до ве де до ства ра ња пр вих пу ко ти на и кон флик та уну тар ко му ни стич ког 
бло ка. На кон фе рен ци ји АВ НОА у Бе ра ту, одр жа ној 20–23. ок то бра 1944, ма-
јор Смит из бри тан ске вој не ми си је при НОВ Ал ба ни је на здра вио је „Ве ли-
кој Ал ба ни ји“ у при су ству нај ви ших функ ци о не ра ал бан ског ко му ни стич ког 
по кре та, што је за бри ну ло Ни ја за Ди зда ре ви ћа из вој не ми си је НОВЈ.25 Пот-
пу ков ник Алан Пал мер, глав но ко ман ду ју ћи бри тан ске вој не ми си је у Ти ра-
ни, упи тао је по ло ви ном ја ну а ра 1945. Ли ри ја Ге гу, чла на нај у жег ал бан ског 
ру ко вод ства, „да ли ће Ју го сла ви ји усту пи ти Ал ба ни ји Ко со во, и да ли ће га 
Ал ба ни ја зва нич но тра жи ти“.26

Гра ђан ски рат у Грч кој и бри тан ско-ју го сло вен ски од но си 
кра јем 1944. и по чет ком 1945.

Ва жни ја од Ју го сла ви је и Ал ба ни је, за Бри та ни ју је би ла суд би на Грч-
ке, чи ји је ге о стра те шки по ло жај и из ла зак на три мо ра сма тран кључ ним за 
бри тан ску до ми на ци ју у ис точ ном Сре до зе мљу. Ако је у Ју го сла ви ји до ла зак 
ко му ни ста на власт био пот пу но при хва тљив, у Ал ба ни ји не по же љан, али 
под но шљив, Бри та ни ја је због Грч ке би ла спрем на да упо тре би све сво је вој-

 23 Pe ter Lu cas, The OSS in World War II Al ba nia: co vert ope ra ti ons and co la bo ra tion with com-
mu nist par ti sans, Jef fer son (North Ca ro li na) 2007, 115.

 24 АЈ, ЦКСКЈ, IX Ал ба ни ја, I/II, Д-12.
 25 Ђор ђе Бо ро зан, Ве ли ка Ал ба ни ја: по ри је кло, иде је, прак са, Бе о град 1995, 505. 
 26 Исто, 506.
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не, оба ве штај не и по ли тич ке ре сур се ка ко би спре чи ла ус по ста вља ње со ци ја-
ли зма у тој зе мљи и ње но при кљу чи ва ње со вјет ском бло ку. 

На род но о сло бо ди лач ка вој ска Грч ке ЕЛАС је то ком 1943. и 1944. рас-
по ла га ла са око 50.000 вој ни ка на спрам 3.000 ко ли ко су бро ја ле сна ге гра-
ђан ско-мо нар хи стич ког по кре та ЕДЕС (ко ман дант На по ле он Зер вас), и кон-
тро ли са ла ве ћи ну те ри то ри је Грч ке. И по ред то га, Бри та ни ја је на ме та њем 
ми ров них спо ра зу ма са из бе глич ком вла дом у Ка и ру по сте пе но од у зи ма ла 
ле га ли тет ЕЛАС-у и ње го вом по ли тич ком кри лу ЕАМ-у (На род но о сло бо ди-
лач ки фронт).27 

Ру ко вод ство ЕАМ-а је по пу шта ло под при ти сци ма и зах те ви ма Бри та-
на ца због из о стан ка по др шке Со вјет ског Са ве за, та ко да је сре ди ном 1944. 
ушло у Вла ду на ци о нал ног је дин ства и при ста ло да све вој не сна ге у Грч кој 
фор мал но бу ду пот чи ње не Вла ди у Ати ни, од но сно бри тан ском офи ци ру Ро-
нал ду Ску би ју, као глав ном ко ман дан ту.28 

У дру гој по ло ви ни 1944. мо нар хи стич ке сна ге су, осим Вла де у ко јој 
су во ди ле глав ну реч, има ле и све ја чу вој ску, бу ду ћи да су се са ве знич ке 
сна ге ис кр ца ле у Ати ну ок то бра 1944, док је ЕАМ гу био и ле га ли стич ко и 
вој но упо ри ште. Ко на чан раз лаз де сио се 2. де цем бра 1944, ка да ми ни стри 
ЕАМ-а на пу шта ју Вла ду у Ати ни, због ул ти ма тив ног зах те ва Бри та на ца и 
Вла де да се раз о ру жа ју све пар ти зан ске „ге рил ске фор ма ци је“. Сле де ћег да-
на у Ати ни се одр жа ва ју ма сов не мир не де мон стра ци је ЕАМ-а про тив Вла де, 
ко је бри тан ске тру пе раз би ја ју у кр ви, по сле че га по чи њу окр ша ји Бри та на ца 
и ЕЛАС-а у Ати ни.29

Глав ни под стре кач оштрих од го во ра грч ких ко му ни ста на бри тан ске 
зах те ве био је Јо сип Броз Ти то, кључ на узда ни ца Бри та на ца у Ју го сла ви ји у 
дру гој по ло ви ни ра та. Ти то је имао ве ли ки ути цај на Ге ор ги са Си ан ти са, ли-
де ра На род но о сло бо ди лач ког фрон та Грч ке, ко ји га је ре дов но из ве шта вао о 
по ли тич кој си ту а ци ји у Грч кој.30 За од лу ку да од би је ул ти ма тум Бри та на ца и 
Па пан дре уа о раз о ру жа ва њу пар ти зан ских је ди ни ца, ЕАМ је имао пу ну по др-
шку Ти та и ју го сло вен ске пар ти је.

Упра во 2. де цем бра 1944. ка да су по че ли отво ре ни окр ша ји Бри та на ца 
и ко му ни ста у Ати ни, из би ја ал бан ска по бу на на Ко со ву, ко ју је ју го сло вен ски 
вој ни и по ли тич ки врх, из ме ђу оста лог, схва тио и као на сто ја ње Бри та на ца 

 27 Ри чард Клог, Исто ри ја Грч ке но вог до ба, Бе о град 2000, 133–134.
 28 Те ле гра ми Ге ор ги са Си ан то са, се кре та ра ЕАМ, Јо си пу Бро зу од 23. апри ла до 19. ав гу-

ста 1944. АЈ, КМЈ 836, I-3-b/232.
 29 Р. Клог, Исто ри ја Грч ке но вог до ба, 138.
 30 АЈ, КМЈ 836, I-3-b/232.
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да осу је те ве ћу ју го сло вен ску по моћ Грч кој, од но сно грч ком ко му ни стич ком 
по кре ту. 

Чер чил је 11. ја ну а ра 1945. по слао Ти ту пи смо у ко ме му је на бро јао 
шта је све и ко ли ко то на по мо ћи Бри та ни ја упу ти ла Ју го сла ви ји то ком но вем-
бра 1944. и по ру чио да се „на да да ни шта од тог ма те ри ја ла не ће за вр ши ти у 
ру ка ма ЕЛАС-а за бор бу про тив Бри та на ца“.31 Би ло је то упо зо ре ње на нај ви-
шем ни воу Ју го сла ви ји да се не ме ша у „бри тан ска по сла у Грч кој“. 

Ка да је обра зла гао од лу ку о уво ђе њу Вој не упра ве на Ко со ву и Ме то хи-
ји, Ти то је 7. фе бру а ра 1945. ре као да „код јед не гру пе ба ли ста се де не мач ки 
оба ве штај ци, а код дру ге гру пе бри тан ски“.32 Као је дан од ци ље ва ба ли стич ке 
по бу не на вео је „спре ча ва ње ју го сло вен ске по мо ћи Грч кој“, што све до чи ко-
ли ко је грч ко пи та ње у том тре нут ку би ло ва жно и за бри тан ску и за ју го сло-
вен ску стра ну. 

За кљу чак

Ал бан ска по бу на се мо ра по сма тра ти у кон тек сту спољ но по ли тич ких 
зби ва ња пред крај Дру гог свет ског ра та, од но сно по вла че ња на ци стич ке Не-
мач ке са Бал ка на кра јем 1944. го ди не, као и за ин те ре со ва но сти Ве ли ке Бри та-
ни је да за шти ти сво је по зи ци је у Ал ба ни ји и Грч кој. Иа ко је Бри та ни ја то ком 
ра та ак тив но по ма га ла На род но о сло бо ди лач ку вој ску Ју го сла ви је, и, са мим 
тим, до ла зак ко му ни стич ке пар ти је на власт у Ју го сла ви ји, кра јем 1944. и по-
чет ком 1945. до ла зи до пр вих раз ми мо и ла же ња и тр за ви ца из ме ђу Бе о гра да 
и Лон до на. Узрок раз ми мо и ла же ња би ле су ам би ци је Ју го сла ви је да „из во зи 
ре во лу ци ју“ у су сед не бал кан ске зе мље, што је Бри та ни ја до жи ве ла као угро-
жа ва ње соп стве них по зи ци ја на Бал ка ну и Ме ди те ра ну. 

Бри та ни ја је пред крај Дру гог свет ског ра та има ла нај ма ње три раз ло га 
за ак ту е ли зо ва ње пи та ња Ко со ва. С јед не стра не Ко со во је, као и се вер на Ал-
ба ни ја, би ло упо ри ште свих на ци о на ли стич ких и ан ти ко му ни стич ких сна га 
ме ђу Ал бан ци ма, те би ње го во укљу чи ва ње у Ал ба ни ју ство ри ло рав но те жу 
сна га из ме ђу на ци о на ли стич ког се ве ра и ко му ни стич ког ју га. Та рав но те жа, 
ина че, не би би ла мо гу ћа с об зи ром на де мо граф ску и еко ном ску над моћ ју-
жног – „ко му ни стич ког“ де ла Ал ба ни је.

Та ко ђе, Бри та ни ја је у про бле му Ко со ва ви де ла шан су за ства ра ње пр-
вих пу ко ти на и кон фли ка та уну тар со ци ја ли стич ког бло ка, па су бри тан ски 
еми са ри у Ал ба ни ји код вођ ства ал бан ских ко му ни ста че сто отва ра ли те му 
при пад но сти Ко со ва по сле ра та, по ку ша ва ју ћи ти ме да уне су раз дор из ме-

 31 Де пе ша Чер чи ла Ти ту од 11. ја ну а ра 1945. АЈ, КМЈ 836, I-3-b/897.
 32 С. Др ље вић, „Илу зи је о бу ду ћим од но си ма“, Ду га, 9–22. ав густ 1986, 69.
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ђу ал бан ског и ју го сло вен ског ру ко вод ства. Ко нач но, бри тан ска при кри ве на 
по др шка ба ли сти ма на Ко со ву пред ста вља ла је од ма зду и упо зо ре ње због 
ју го сло вен ске ан га жо ва но сти у Грч кој и по ма га ња ко му ни ста у Грч ком гра-
ђан ском ра ту, ко ји се рас плам са вао у де цем бру 1944. 

Ипак, ва жно је на по ме ну ти да бри тан ска ан га жо ва ност ни је мо гла да 
бу де глав ни оки дач по бу не, ни ти ње ног да љег то ка, као што ни бри тан ска 
уме ша ност у по бу ну ни је мо гла да се ме ри са уче шћем Не мач ке, ди рект но за-
ин те ре со ва не да отво ри уну тра шњи фронт у Ју го сла ви ји и та ко на не се те жак 
уда рац свом рат ном не при ја те љу.

Вој но упо ри ште ал бан ске по бу не је раз би је но кра јем фе бру а ра 1945, 
док су искре по бу не и од мет ни штва на Ко со ву иш че зле до сре ди не пе де се тих 
го ди на XX ве ка. Иде о ло шко упо ри ште по бу не и иде је о „ет нич кој Ал ба ни ји“, 
ме ђу тим, оп ста ле су и у но вом си сте му, де ли мич но по ти сну те на ду бо ку мар-
ги ну, а де ли мич но ин кор по ри ра не у ње го ва на че ла, пр вен стве но кроз про цес 
ства ра ња Со ци ја ли стич ке ау то ном не по кра ји не Ко со во са зна чај ним еле мен-
ти ма др жав но сти.

Ко нач но, де ве де се тих го ди на на про сто ру Дре ни це, Же гов ца, Ка ра да ка 
и Ша ље по но во су по че ле да де лу ју на о ру жа не ге рил ске фор ма ци је Ал ба на-
ца, ко је су се у скло пу „Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва“ бо ри ле за ства ра ње 
Ве ли ке Ал ба ни је. На чин во ђе ња тог ра та био је сли чан као и 1944/1945, али 
је стра ни фак тор ово га пу та био мно го од луч ни ји у по др шци Ал бан ци ма и 
до при нео је да ре зул тат ово га пу та бу де дру га чи ји, од но сно да иде је Ба ли ком-
бе та ра и Дру ге при зрен ске ли ге до би ју сво ју де ли мич ну ре а ли за ци ју по вла-
че њем ју го сло вен ске вој ске 1999. као и про гла ше њем не за ви сно сти Ко со ва 
2008. го ди не. 

Из во ри и ли те ра ту ра

Ар хив ска гра ђа 
Вој ни ар хив  Збир ка фон до ва: 
На род но о сло бо ди лач ка вој ска Ју го сла ви је
Ар хив Ју го сла ви је  Фонд: 
Цен трал ни ко ми тет Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је  
Фонд: Кан це ла ри ја мар ша ла Ју го сла ви је

Ча со пи си  Ду га, јул и ав густ 1986, јул 1988.

Ин тер вју – Ин тер вју са про фе со ром Уни вер зи те та у При шти ни 
Алек сан дром Ђи ки ћем о дру штве но-кул тур ним при ли ка ма код 
ко сов ских Ал ба на ца, на пра вљен 5. сеп тем бра 2015. у Бе о гра ду.
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Об ја вље не збир ке до ку ме на та
„Бор бе у Ср би ји 1944. год.“, Збор ник до ку ме на та и по да та ка 
о На род но о сло бо ди лач ком ра ту ју го сло вен ских на ро да, том I, књи га
16, Бе о град 1957.„Бор бе на Ко со ву 1941–1944“, Збор ник до ку ме на та 
и по да та ка о На род но о сло бо ди лач ком ра ту ју го сло вен ских на ро да,
том I, књи га 19, Бе о град 1969.„Do ku men ta Cen tral nog ko mi te ta KP 
Ju go sla vi je i Vr hov nog šta ba NOVJ 1. ja nu a ra – 15. ma ja 1945“, 
Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o Na rod no o slo bo di lač kom ra tu na ro da 
Ju go sla vi je, tom II, knji ga 15, Be o grad 1982, 166–176.
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