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Апстракт: ослободилачка борба балканских народа је почела крајем 
XVIII века, а свој пуни замах добила у XIX веку. та борба је била резул-
тат слабљења отоманског царства, али је и сама утицала на то слабљење. 
основна обележја албанског покрета били су нејединство и спорадич-
ност потпомогнути социјалним, културним и економским заостатком. 

Прекретница у развоју албанског националноослободилачког покре-
та настаје образовањем Призренске лиге 1878. године, која од протурске 
еволуира у националистичку и иредентистичку организацију утемељену 
у захтеву за стварање „Велике Албаније“. овоме треба додати и већ за-
почету борбу великих сила за територијално наслеђе „болесника на Бос-
фору“ (турска). 

Кључне речи: Балкан, Косово и Метохија, национални покрети, свет-
ске силе, дипломатија, Балкански ратови. 

национални покрети Албанаца на Ким пре оснивања 
Призренске лиге

Сви покушаји стварања јединственог националног покрета и 
државе на КиМ су до стварања Призренске лиге остали безуспе-
шни. Ваља констатовати да су устанци Албанаца током XIX века 
били неорганизовани и нејасно формулисани. то нису биле оружа-

* Рад је написан у оквиру пројекта Духовне појаве и стваралаштво српског 
народа на Косову и Метохији од XV до XХ века (број 148020), који је одобрило и 
финансира Министарство науке Републике Србије.
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не акције за национално ослобођење Албанаца од турске власти, па 
ни покушаји да се земља у којој су живели Албанци (укључујући 
и Косовски вилајет) конституише у нову посебну аутономну или 
независну политичку и државноправну целину; то су најчешће 
биле само мере и акције које су водили феудални прваци против 
централизације или угњетавања. 

то никако нису били националноослободилачки покрети на-
лик ослободилачкој борби грчког и српског народа. ослободилачка 
борба грчког народа довела је до стицања независности Грчке (у 
њеном данашњем јужном и средњем делу), захваљујући устанку 
1821–1829. године и подршци коју су устаници добили од Русије, 
Британије и Француске, као и руским победама над турском у рату 
вођеном од 1828. до 1829. године. 

Српски народ је ослободилачком борбом постигао да Србија 
добије статус аутономне (вазалне) кнежевине. Аутономија Ср-
би је је била резултат како Првог српског устанка, тако и интер-
национализације српског питања кроз руско-турски рат 1806–1812. 
године и дипломатске умешности кнеза Милоша. он је, после Дру-
гог српског устанка, путем компромиса и постепеног поткопавања 
турске власти, а користећи руске победе 1829. године, постигао да 
Србија стекне аутономију. 

Национално осећање међу Албанцима у целини није било 
пот пуно развијено: земља, привредно и културно неразвијена, 
начин живота је био крајње патријархалан са великим утицајем 
племенских елемената, доминација верске поцепаности уз мини-
малну писменост. овоме треба додати и непостојање политичких 
организација и недостатак континуитета у културном развоју. ова-
кво стање је владало чак и у време „велике источне кризе“ од 1875. 
до 1878. године. Није постојала друштвена снага која би изградила 
радикалнији албански друштвени покрет, а утицај страних сила у 
племенско-феудалној структури земље био је предоминантан, што 
је стварало погодно тле за настанак страних агентура у земљи. те 
су се агентуре надметале у томе како ће, према својим циљевима, 
дати физиономију албанском политичком покрету за национално 
ослобођење, да му усмере политичку линију, што ће остати битна 
одлика албанског политичког живота до најновијег периода.1

1 Бернард Стули, Албанско питање (1875–1882), Рад ЈАЗУ, књ. 318, Загреб, 
1959, 287. 
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међународни положај Ким за време и после  
Берлинског конгреса 

ослободилачки покрети који су довели до „велике источне 
кризе“ (1875–1878) почели су „невесињском пушком“ и устанком у 
Босни. Надаље, Бугарски устанак 1876. године, у коме је турска по-
чинила масовни покољ Бугара, приморао је европску дипломатију 
да предузме одређене активности. Велике силе врше притисак на 
турску да донесе и спроведе програме реформи којима ће се по-
правити тежак социјални и економски положај хришћанског ста-
новништва. Након тога је уследио рат Србије и Црне Горе са тур-
ском. За разлику од устанка у Босни и Херцеговини, овај рат није 
био успешан. овакво политичко превирање је натерало Аустро- 
-Угарску и Русију да приступе политици поделе интересних сфе-
ра на Балкану у случају „победе хришћана“. Рајхштадским спора-
зумом и Будимпештанском конвенцијом из 1876. и 1877. године, 
оне су политички усагласиле допуштање могућности стварања 
аутономних или независних балканских држава. У случају турске 
победе, за Црну Гору су предвиђале политику status quo-a, док је 
у случају турских пораза, Аустро-Угарска искључила могућност 
проширења Србије на Босну – коју је после окончања кризе оку-
пирала. Русија је требало да добије територије које је изгубила у 
Кримском рату (Париским миром 1856) и адекватне територије за 
Босну. Бугарска, Румелија и Албанија би добиле аутономију. Грчкој 
би било допу штено да анектира тесалију и Крит. Цариград би са 
околином постао слободан град. 

Пошто је била предмет утицаја словенофила и конзерватива-
ца, Русија се током источне кризе дуго колебала у политици према 
турској. Словенску струју је представљао руски амбасадор у Ца-
риграду, гроф Игњатијев, а конзервативце руски амбасадор у Лон-
дону, гроф Шувалов, и министар Горчаков. Горчаков је водио уме-
рену политику у циљу очувања тројног савеза и незаоштравања 
односа са В. Британијом, господаром Средоземља, како због њене 
подршке турској, тако и због противречних интереса ових двеју 
сила у Азији. 

Међу великим силама је преовладавао консензус да на Балка-
ну треба држати политику status quo-а. оне су Лондонским про-
токолом тражиле од Порте да приступи реформама у европском 
делу свог царства. одбивши протокол, султан се, подстицан од В. 
Британије, одлучио за рат. Русија је, са своје стране, објавила рат 
султану, те је њена војска, преко Румелије и Бугарске, односећи 
брзе победе, стигла до Цариграда. На основу тога је турска била 
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принуђена да прихвати Санстефански мировни уговор од 3. марта 
1878. године, којим је било предвиђено стварање Велике Бугарске. 
Међутим, овакво стање је било кратког века. три друге заинтересо-
ване силе (Аустро-Угарска, Немачка и В. Британија) биле су одлуч-
не у намери да онемогуће настанак „Велике Бугарске“ под руским 
протекторатом, преко које би Русија изашла на Егеј и тиме проме-
нила глобалне односе снага. тако би угрозила британске интересе 
у Средоземљу, а посебно у Азији, као и аустро-немачке претензије 
према Солуну и турској. Поменуте силе су принудиле турску на 
ревизију санстефанског мировног уговора и прихватање сазивања 
Берлинског конгреса. В. Британији је Албанија са КиМ била важна 
из два разлога: 1) територијалну и етничку Албанију би користила 
као мостобран од „словенске инвазије“ и 2) под руским пансла-
визмом и Албанија и Албанци би се користили као чувари турског 
интегритета у обуздавању аустроугарских планова. 

Стање затегнутости у Косовском вилајету је Аустро-Угарској 
одговарало, јер је желела да изнуди интервенцију својих трупа. 
тиме би се појачало албанско расположење за прихватањем за-
штитничке улоге Аустро-Угарске од „словенске инвазије“.2 овак-
ва политика ће своју практичну манифестацију имати за време 
стварања Албаније 1912. године. Аустро-Угарска је развијала своје 
присуство и у „Новопазарском санџаку“ како би онемогућила 
територијално повезивање Србије и Црне Горе и створила могућ-
ност за каснији наступ према Косову, у циљу повезивања са Солу-
ном и Македонијом. 

Поред пропаганде наведених сила према Албанцима на Ко-
сову, развијале су се и италијанска и бугарска пропаганда. Прва 
је за своју основу имала претензије према Албанији, које су биле 
у супротности са интересима Беча, али их је спајала заједничка 
антисловенска политика. Са успостављањем равнотеже на Бал-
кану, преко Косовског вилајета би се могле контролисати намере 
Аустро-Угарске, што је за Италију било од изузетног значаја. Бу-
гарска пропаганда би се заснивала на антисрпској основи, на ин-
тересу према Македонији и жељи да се у будућности успостави 
заједничка граница према Албанији. 

2 Ђорђе Борозан, Велика Албанија – порекло, идеје, пракса, Војноисторијски 
институт, Београд, 1995, 37. 
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Стварање Призренске лиге 

Наведене међународне околности су омогућиле даљи развој 
националне свести код Албанаца, тако да су погодовале образовању 
Призренске лиге, 10. јуна 1878. године. У Цариграду је 1877. годи-
не формиран одбор албанског књижевно-политичког круга, који се 
афирмисао као главни пропагатор територијално-административне 
аутономије Албаније у оквирима турског царства. Програм одбо-
ра је саопштен на скупштини у Призрену приликом установљења 
„Лиге за одбрану права арбанашког народа“. С друге стране, про-
грам је у јесен 1877. године прерастао у „Централни комитет за од-
брану арбанашких права“. од тог момента, он постаје идејна под-
лога свим каснијим политичким концепцијама о територијалној и 
етничкој Албанији. 

Полазећи од концепције комитета и наведених међународних 
околности, прваци албанског културног и политичког круга у Ца-
риграду (Абдул-бег-Фрашери и Пашко Васа ефендија), покренули 
су акцију за стицање албанске територијалности и независности.3 
Непосредно пре руске објаве рата турској, Фрашери је, агитујући 
широм јужне Албаније, припремио меморандум отоманској влади 
са следећим садржајем: 

– да се од свих простора на којима живе Албанци у балкан-
ском делу турске сачини јединствени албански вилајет;

– да администрација у вилајету буде поверена Албанцима;
– да се настава у школама и поступак пред судовима воде на 

албанском језику;
– да регрути своје војне дужности обављају на дотичној 

територији;
– да локални буџетски извори буду већином намењени потре-

бама таквог вилајета.4

На основу наведеног, новообразовани албански вилајет би 
чиниле територије ранијих и тадашњих санџака и вилајета (Ска-
дарски, Јањински, Битољски и Косовски). овоме се могао придо-
дати и Солунски. турска влада није благонаклоно гледала на овај 
концепт. Међутим, међународне околности су Албанцима ишле 
на руку. Искористили су пораз турске војске у рату са Русијом, 
тако да су почетком 1878. године започели велику агитацију ши-

3 Богумил Храбак, Први извештаји великих сила о Призренској лиги, Балка-
ника IX, Београд, 1978, 328. 

4 Јован Хаџи-Васиљевић, Албанска лига – арнаутска конгра, Београд, 1909, 
32–33. 
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ром Битољског и Косовског вилајета. Пропаганда аустријских и 
италијанских представника им је такође погодовала. Посебно се 
истицала Аустро-Угарска у заговарању концепта аутономности 
желећи да, у одређеном тренутку, изнуди интервенцију и тиме про-
шири свој утицај на ову област. 

До Санстефанског мировног уговора о Албанији се, мање- 
-више, говорило као о географском појму. овај уговор уопште није 
одговарао Албанцима, јер је дошло до проширења Србије и Црне 
Горе, а Албанију, као део европске турске, оставио у неизвестан 
положај. Фрашери је наставио са својом кампањом о интегритету 
једне велике Албаније у склопу отоманског царства.

У име Цариградског одбора послао је меморандум британској 
влади како би, у светлости огромне премоћи Русије и посрнуле 
турске, указао британским политичким круговима на неизве сну 
судбину албанског народа. том приликом се служио веома ве-
штим маневрима, истичући да албанско становништво броји око 
2.000.000 људи, од којег су половину чинили муслимани, 750.000 
православци а 250.000 католици.5 Фрашери је вештим маневри-
ма поделе по конфесионалном основу успео да прикрије врло хе-
терогену структуру припадника других народа. Истина је да је у 
поменута четири вилајета албанско становништво чинило 44% 
целокупног становништва, Македонци и Бугари су чинили 19,2%, 
Срби 11,4%, Грци 9,2%, Власи 6,5%, турци 9,3%, Јевреји, Јермени 
и Роми 4%.6

Албански лидери су очекивали на предстојећем Берлинском 
конгресу (13. јуни – 13. јули 1878. године) презентацију својих зах-
тева и веровали да ће велике силе бити гаранти њихове незави-
сности. Налазили су се у противречној ситуацији – нису хтели бити 
у саставу ниједне словенске државе, а желели су и раскид веза са 
турском. Истицали су да у случају опције између потчињености 
некој словенској или некој великој европској држави, оберучке 
би прихватили друго решење. Догађаји који су касније уследи-
ли недвосмислено су показали да је овај избор заједно са оним о 
територијалној целокупности албанског народа (албански вилајет), 
предодредио политичку и националну судбину албанског народа 
до данашњих дана. 

основна идеја водиља Призренске лиге састојала се у тежњи 
да се брани интегритет посрнулог турског царства у балкан-
ском делу и спремности да се протежира враћање изгубљених 

5 Ђорђе Борозан, нав. дело, 26.
6 Исто.
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територија у ратовима са Србијом, Црном Гором и Русијом. ови 
захтеви су обележили прву етапу у деловању Призренске лиге. У 
тој етапи Лига је била происламски и протурски оријентисана да 
би касније прешла у војнополитички савез за одбрану албанских 
права на територији која је сматрана „албанском земљом“. Фра-
шери је истакао радикалнији захтев по коме би будућа самостална 
албанска држава садржала четири шалука (кнежевине).7 Захтев за 
прекидањем веза са Портом није прихваћен, због ставова протур-
ске струје у главном одбору Лиге, али се са сигурношћу може рећи 
да је са овом Лигом почело реализовање великоалбанске идеје, а да 
је из политичких идеја Лиге произашао албански национализам и 
иредентизам. 

У првој етапи, Лига је деловала као протурска војно-политичка 
организација на плану учвршћивања муслиманског јединства у 
оквиру европске турске. За све време свога деловања показивала 
је изразити антисловенски и антигрчки карактер.8 

У почетних неколико чланова оснивачког Конгреса Лиге јасно 
стоји да су Албанци одани „царинским правима“ султана „њиховог 
господара“; Лига ће штитити част и власништво лојалних мусли-
мана, а нетрпељив став према словенским народима се подразуме-
вао. од Србије ће се тражити да добровољно евакуише све крајеве 
које је противправно окупирала. очигледно је да Главни одбор лиге 
употребљава термин „противправна окупација“ за територије које 
су, пре потпадања Србије под турску власт, биле српске. Главни од-
бор Лиге се користио вештом пропагандном активношћу да би ши-
рио страх од најезде Словена и Грка међу муслиманским живљем. 

овим маневром је Комитет Лиге желео да хомогенизује овај 
политичко хетерогени савез у правцу верско-одбрамбеног чиниоца 
за заустављање пропасти европске турске. Како су велике силе о 
Албанији говориле као о делу турске, међу Албанцима је поче-
ла да доминира парола „Албанија Албанцима“, аналогно начелу 
„Балкан балканским народима“. У овом контексту треба поменути 
и значај Скадарског меморандума од 13. јуна 1878. године, који је, 
потпуније од свих захтева Лиге, истакао тежње за територијалном 
и етничком Албанијом. Како нису желели да се нађу у улози 

7 ове кнежевине би обухватале: а) Јужну Албанију са Епиром и Јањином, 
б) Северну и средњу Албанију са подручјима око Скадра, тиране и Елбасана; 
в) Македонију са градовима Дебар, Скопље, Гостивар, Прилеп, Велес, Битољ и 
охрид; г) Косово са градовима Пећ, Ђаковица, Призрен, Митровица, Приштина, 
Гњилане, Прешево, Нови Пазар, Куманово и Сјеница. 

8 одлукама Берлинског конгреса под турском влашћу су остали КиМ, Нови 
Пазар, Македонија и Албанија. 
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војне крајине у односу на турску, представници скадарске сре-
дине истичу потребу за независном и аутономном Албанијом у 
територијалном и етничко-националном погледу. За гаранта својих 
интереса бирају оне силе које су их најмање угрожавале (Аустро- 
-Угарска и Италија). Нова држава (Албанија) би била предодређена 
да буде природни мостобран против „словенске инвазије“, као што 
је то некад била против турске. 

овај меморандум је у својим захтевима био доста реалнији 
од „радикалног крила Лиге“, која је на оснивачкој скупштини по-
кренула концепт територијалне „Велике Албаније“. Пошто на Бер-
линском конгресу нису могли да протежирају „албанско питање“, 
прваци Лиге су принуђени да наставе споразумевање са Портом 
око стицања аутономије. Порта је „уводила разна парцијална ре-
шења, али је увек избегавала доношење било какве одлуке која би 
водила стварању јединственог албанског вилајета са назначеним 
територијално-административним оквирима“.9

нова етапа у развоју лиге

Нова етапа у развоју Лиге почиње почетком 1879. године и траје 
до краја 1880. године. њено основно обележје је организацијско 
учвршћење Лиге, формирањем пододбора и комисија, а у пракси 
се у више области спроводи аутономија тиме што се турске ло-
калне власти, административне и судске, замењују албанским. 
Страхујући од словенизације и хеленизације, прваци Лиге су Пор-
ту „упозоравали да ће остати без последњег бастиона који ју је 
дуго и упорно штитио“.10

охрабрени сменом турске локалне управе у неколико места 
на северу Албаније и Косова, представници Лиге траже да њени 
органи преузму судску и цивилну администрацију у приштинском, 
призренском, скопском, битољском, дебарском, бератском, скадар-
ском, јањинском, ђирокастарском и превешком санџаку.11 Лидери 
Лиге су ишли тако далеко да су на заседању 12. јула 1879. године 
тражили верификацију аутономије у градовима Призрен, Пећ, Ми-
тровица, Вучитрн и др., где је она већ била спроведена. 

ово је превише за Порту, тако да је почетком 1880. године по-
чело да сазрева уверење да лигу треба угушити. Порта је тактички 

9 Бернард Стули, нав. дело, 290.
10 Богумил Храбак, Идеје о арбанашкој аутономији и независности, Исто-

ријски часопис 28–56, 1878/79, 182. 
11 Исто.



 Државноправни развитак и међународни положај Косова и Метохије     213

оклевала у гушењу Лиге, јер јој је она била најјаче војно-политичко 
оружје у борби са Црном Гором, Србијом и Грчком. овакво стање 
је преовладавало до интервенције великих сила по питању Улциња, 
који је требало да припадне Црној Гори и питању окончања спора 
са Грчком око Епира. 

Челници Лиге нису попуштали у својим захтевима, већ су охра-
брени истакли нове, радикалније. На скупштини Лиге, одржаној 
10. априла 1880. године, донете су следеће одлуке:

– Порта се треба обавезати да одобри унутрашњу аутономију 
за све „албанске“ земље на простору јањинског, скадарског, 
битољског и косовског вилајета;

– треба да дозволи избор наследног кнеза;
– треба да одобри паушално плаћање пореза једном го-

дишње;
– Да пристане на стварање војске, која би, искључиво на 

територији вилајета, служила одбрани од Србије, Црне 
Горе, Бугарске и Грчке;

– Да прихвати да се међусобни односи регулишу у складу са 
захтевима Лиге за преузимање администрације.12

Страхујући да вође Лиге не отргну Албанију из турске царе-
вине, као антитурска политичка снага, султан шаље војску на челу 
са Дервиш-пашом у Призрен, затим у Ђаковицу, па тек после у 
Албанију. Призренска лига је била у крви угушена, без већег и ор-
ганизованог отпора. 

Положај српског становништва на Ким  
и образовање Пећке лиге 

овај период карактерише велико исељавање Срба са КиМ и 
Албанаца из јужних делова Србије, те су Албанци и населили Се-
вер Косова а названи су мухаџири. Бојећи се освете, нису желели 
да буду под српском влашћу јер су увек ратовали на страни турске. 
Населили су северне крајеве Косова, поред нове границе, као и до-
лину Лаба. У циљу разбијања српских насеља на северу Косова 
ову сеобу је турска подржавала.

До доласка мухаџира, 1878. године, косовска равница је била 
чисто српска средина, а од тада се демографска слика потпуно 
мења. Почиње освета над Србима због пораза турака и губљења 
територије одлукама Берлинског конгреса. Чине се невиђени зло-

12 Јован Хаџи-Васиљевић, нав. дело, 100–102.
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чини над цивилним становништвом (убијања, силовања, пљачке и 
др.).

Јован Цвијић, у својој књизи „Балкански рат и Србија“, ис-
тиче да се од Берлинског конгреса па све до 1912. године из север-
ног дела Космета иселило око 60.000 Срба, а са целе територије 
око 150.000. Да би спасла свој живаљ на Косову, српска влада је 
1899. године отворила конзулат у Приштини. Међутим, годину 
дана касније Албанци убијају српског конзула Луку Маринковића 
у центру Приштине. 

Многи европски конзули су својим владама слали извештаје о 
злочинима над Србима. Аустроугарски конзул у Скопљу, Бохумил 
Пара, који је словио за непријатеља Срба, као и његова влада уо-
сталом, ипак пише о злочинима Албанаца над Србима на КиМ.13 

Руски конзул Иван Степанович Јастребов, аутор књиге под 
називом „Стара Србија“, био је прво управник руског конзулата 
у Скадру, затим вицеконзул у Призрену 1870–1871, па конзул у 
Приштини 1879. године. он наводи да у Призрену, после велике 
сеобе Срба под патријархом Чарнојевићем, није остало више од 7 
српских кућа. Јастребов је свом посланству слао извештаје о ал-
банским злочинима:

– о великој пљачки стоке на Шар планини (Албанци су укра-
ли 98.000 грла стоке);

– о силовањима и малтретирању свештених лица;
– о убиству једног монаха на путу за Пећ;
– о пљачки 9.000 грла стоке и 100 коња из села Галичника од 

стране групе Качака.14

Да би заштитио српско становништво на КиМ, председник 
српске владе у то време, др Владан Ђорђевић, наложио је српском 
амбасадору у Цариграду, Стојану Новаковићу, да упути Порти 
захтев за заштиту српског становништва у Старој Србији. На тај 
начин он је упутио званичну ноту турском министру иностраних 
послова, тевфик-паши, са описом свих напада Албанаца на Србе. 
турски султан, притиснут српском дипломатском активношћу, под 
претњом објављивања светској јавности истине о догађањима у 
Старој Србији, послао је свог ађутанта Садедин-пашу да испита 
наводе тих двеју српских нота. Садедин-паша, иако невољно, ипак 
признаје неке од злочина. Након тог извештаја, султан шаље ди-

13 Детаљније о овоме видети у: Борислав Пелевић, Кроз историју Косова и 
Метохије, Евро, Београд, 2005, 167–168.

14 Исто, 168.
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пломатско писмо српској влади у којем изражава жаљење због тих 
догађаја. Међутим, то је био само један неискрени дипломатски 
потез озлоглашеног султана. Председник српске владе налаже да 
се одштампа на српском и француском језику преписка између 
Стојана Новаковића и тевфик-паше са списком учињених злочи-
на. та тзв.„Плава књига“ требало је да буде предата Међународној 
конференцији мира у Хагу, и да представља званичaн документ 
Србије на Конференцији о миру. Међутим, краљ Александар 
Карађорђевић то спречава сматрајући да ће тиме нарушити добре 
односе са турском, а која му је, наводно, обећала да ће испунити 
српске захтеве у Македонији, и спречити упаде арбанашких група 
на српску територију у пограничном делу српско-турске границе. 
Краљ је трпео и притисак Аустро-Угарске да се српско питање 
не интернационализује. тако се српско питање на КиМ није ин-
тернационализовало, а краљ прави потпуно погрешну процену у 
погледу гаранција турске. турска није испунила своја обећања, а 
Аустроугарској је одговарало хаотично стање на КиМ, како би та 
област у блиској будућности постала њен протекторат. 

У политици злочина према српском становништву се посебно 
истакао „крвави султан“ Абдул Хамид II. он је пажњу поклањао 
заштити северних турских граница, односно простора КиМ. Услед 
губитка територија у српско-турском рату 1878. године, Абдул 
Хамид II je у Албанцима видео главну заштиту турских интере-
са и северних турских граница. За ове услуге су албански главари 
били добро награђивани од стране султана, а посебно Али-паша 
Гусињски и Хаџи Мула Зека из Пећи, а награђивао их је чиновима 
и војним одликовањима. 

Циљ овакве политике према Србима био је – ослабити их од 
поновног напада Србије, јер би Срби са КиМ увек помагали Срби-
ма у таквим намерама. У том циљу спроводи ригорозне мере и 
формира преки суд у Приштини, за суђење Србима, када је велики 
број угледних Срба погубљен без суђења или интерниран у Малу 
Азију. 

Политика Абдула Хамида II је, према сведочењу многих ев-
ропских посланика у Цариграду, резултат чињенице да гарду чине 
Албанци. њих је узимао јер није веровао у турску војску, која се 
често бунила против њега. Албанци су му били лична пратња, па су 
желели да помогну својој браћи на КиМ. Било је ту и високих чи-
новника у Порти и војсци албанског порекла, те су вршили утицај 
на султана у спровођењу политике терора према Србима. Султан 
је ишао толико далеко у непријатељским ставовима према Србима 
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да је толерисао и непоштовање закона турске од стране Албанаца 
на КиМ. 

Србија је желела да проблеме свог становништва на КиМ реши 
дипломатским путем. На основу потписане привремене конзулар-
не конвенције са турском 1886. године, Србија отвара конзулат у 
Скопљу и Солуну, 1888. године у Битољу, а 1889. године у Пришти-
ни. Једино су призренска и пећка област остале ван јурисдикције 
конзулата, па је српски конзул у Скопљу предложио оснивање кон-
зулата у Призрену. 

Србија је на основу конзуларне конвенције имала право на овај 
конзулат и о томе је обавестила Порту. Прво је за конзула именован 
Милосав Куртовић, али је услед одређених несугласица одлучено 
да Куртовић остане на месту генералног конзула Србије, да се за 
конзула у Призрену именује пуковник у пензији Јован Михаиловић. 
његов задатак био је да спречи претензије Црне Горе на Призрен 
и успостави добре односе с Албанцима у Призрену, као и да држи 
слогу међу тамошњим Србима међу којима је било доста сукоба. 
Део Срба заступао је тезу да Призрен треба да припадне Црној 
Гори, али се оваквим захтевима супротставио српски митрополит 
Дионизије тражећи да седиште српског конзулата, због тога, буде у 
Призрену, а не у Пећи. 

Међутим, и поред званичног захтева српске владе, Порта је 
одуговлачила са давањем агремана српском конзулу у Призре-
ну. Албанци су се јавно побунили против отварања српског кон-
зулата у Призрену, па Порта није хтела да ризикује. Албанци су 
у свом захтеву били крајње одлучни, тако да су се 17. новембра 
1899. године главаши окупили у призренској џамији са циљем 
спречавања отварања овог конзулата. До које су мере Албанци 
били нетрпељиви према српском конзулу показује чињеница да је 
само конзулово присуство у Призрену изазвало окупљање наору-
жаних Албанаца, па је конзул морао да напусти Призрен заједно са 
Јованом Цвијићем и Светозаром томићем. овоме је допринео и ко-
мандант жандармерије, Бајрам Цури, који је Михаиловићу поручио 
да одмах напусти град, јер није могао да му гарантује безбедност. 
Протеривању српског конзула допринела je и аустријска пропаган-
да. охрабрени одласком српског конзула, Албанци протерују све 
Србе који нису званично били мештани, а међу њима и јеромонаха 
призренског Гаврила Дожића, каснијег српског патријарха. 

Српска влада и даље упорно не одустаје од дипломатске игре 
око постављења српског конзула у Призрену, па је 20. октобра 1900. 
године за конзула именовала тодора Станковића; ни за њега није 
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добила агреман Порте у Цариграду. Постављење конзула би било 
од далекосежног значаја за Србију, али погрешна политика краља 
Александра обреновића, ослањање на неискрена турска обећања 
и утицај аустроугарске власти на краљев став и његов страх од 
њихове реакције, учинили су да Срби са КиМ буду остављени на 
милост и немилост албанских банди. 

Дакле, погроми и расколи на верско-социјалним основа-
ма били су усредсређени на етничко чишћење простора који 
су идеолози Лиге сматрали „албанском земљом“. Потискивање 
јужнословенског и грчког становништва било је нарочито израже-
но у подручјима Косовског вилајета (у приштинском, гњиланском 
и пећком округу). „Албански насељеници су као живи бедем 
раздвајали јужнословенско становништво на северу од оног на 
југу“,15 подручја која су војске Србије и Црне Горе заузеле у рату са 
турском 1876–1878. године, од Косова преко Качаника, Куманова 
и Бујановца па све до Пчиње. 

овај појас је коришћен за онемогућавање политичких и кул-
турних утицаја Србије и Црне Горе на буђење националне све-
сти међу својим сународницима у подручјима турске Албаније. 
Стиче се утисак да је цела тзв. вилајетска Албанија имала улогу 
својеврсне војне крајине према свим околним државама до 1912. 
године. овим се, упоредо са територијалним, установио и етно-
графски простор Албаније (Борозан). 

Да би поспешили наведену чињеницу, Албанци су, као пандан 
претензијама Србије и Црне Горе, хтели да створе још једну лигу – 
Пећку. Први је покушај новембра 1897. године био неуспешан. 

током 1898. године у албанским је круговима преовладавала 
идеја о стварању нове лиге која би их штитила у предстојећим су-
кобима. Године 1899. у Пећи је одржан састанак албанских првака 
из Метохије и Македоније познат под називом „Пећка лига“ или 
„Bеçа-Bes“. На овом скупу долази до супротстављања између оних 
главара који желе да КиМ и цела Стара Србија остану под турском 
влашћу и оних који су захтевали аутономију од турске. Аустро-
угарски агенти су успели да за своје циљеве први добију два углед-
на албанска поглавара: Хаџи Мула Зеку из Пећи и Ризу-бега Кру-
езиу из Ђаковице. они ће учинити све да убеде остале прваке у 
добре намере Аустро-Угарске према Албанцима. овај скуп је био 
од примарног значаја за пораст утицаја двојне монархије међу ал-
банским становништвом, посебно због одбијања реформи султана 
Абдула Хамида II и захтева за аутономијом. 

15 Ђорђе Борозан, нав. дело, 40.
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Дипломатски представници из Беча, конзули и тајни агенти 
убеђивали су Албанце да су Срби, под руским утицајем, њихови 
највећи противници. Аустро-Угарска је подстицала Албанце и про-
тив реформи које је турска морала да спроведе у свом европском 
делу, под притиском европских земаља. те реформе су подразуме-
вале предају оружја, али оно што највише погађа Албанце била 
је могућност служења Срба у албанској полицији (жандармерији). 
Албанци су били решени да, на сваки начин, спрече улазак Срба у 
жандармерију, сматрајући да би давање дела власти Србима за њих 
било погубно. 

Захваљујући аустроугарским властима у Бечу, реформе на 
КиМ нису успеле, Албанци су задржали своје оружје, али су зато 
Срби били изложени још већим страдањима. Хаџи Зека је позвао 
представнике сва четири вилајета и захтевао договор око вођења 
акције у вези са проглашењем административне аутономије. Како 
су прваци Дебарског комитета суспендовали турску власт на већем 
делу Битољског и Косовског вилајета, где су се чак организовале и 
побуне, Порта је крајем маја 1900. године почела са предузимањем 
мера за гушење овог покрета. ова Лига је доживела судбину При-
зренске, али је упамћена као „баштиник Велике Албаније“, са 
још радикалнијим захтевима да поред наведена четири вилајета 
укључи и Солунски. 
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SummaRy

The main conclusion arising out of this study consists of the fact the 
Albanians, differently from other Balkan’s people, could not achieve to 
win their independence by means of military struggle. They achieved it by 
the protective policy of great powers toward them – Great Britain, Austro-
Hungary, Italy. 

The reasons of such state lie in the economic-cultural underdevelopment, 
patriarchal and feudal relationships which were ruling in the Albanian society. 
Great powers had also had their interests in Albania and Kosovo and Metohija 
and were strictly led by the policy of interests. These interests were highly 
interwoven and controversial. 

Russia pleaded the independence of Albania, which would be, equally 
to Montenegro, under its influence; England pleaded the independence of 
Albania in order to activate itself in the resistance against the influence of 
Austro-Hungary; Austro-Hungary was persistent in its endeavours to stop the 
extension of South Slovenian people by means of the autonomy of Albania 
and achieve its advance toward Thessalonica. 

The formation of Prizrenska Liga marked the turning point in the 
development of the Albanian movement for national liberation, out of which 
separatistic-irredentistic tendencies ensued later on and are present up to 
now. 

In the end, it is worth saying that Kosovo Albanians did not require the 
independence of Kosovo but only the Great Albania at that time. 


