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Ап стракт: КПЈ је у ме ђу рат ном пе ри о ду би ла нај ве ћи про тив ник 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, али, у исто вре ме, и нај ве ћи за го вор ник при па ја-
ња Ко со ва и Ме то хи је Ал ба ни ји. Ста во ви КПЈ су у ве ли кој ме ри ко ин ци-
ди ра ли са ста во ви ма Ко мин тер не пре ма овом пи та њу. Ова кво ста ње ће 
тра ја ти од са мог осни ва ња Ко мин тер не па све до 1935. го ди не – ина у-
гу ра ци је по ли ти ке на род ног фрон та услед не по сред не рат не опа сно сти. 

Све до 1935. го ди не КПЈ је стрикт но спро во ди ла по ли ти ку Ко мин-
тер не где је у пр ви план ис ти ца на хе ге мо ни стич ка и угње тач ка по ли ти ка 
срп ске бур жо а зи је. На сва ком на ред ном кон гре су ова ква по ли ти ка је ра-
ди ка ли зо ва на. То ком Дру гог свет ског ра та КПЈ се за ла га ла за бор бу за од-
бра ну зе мље од оку па то ра и до ма ћих из дај ни ка, али уз још увек од ре ђе но 
при су ство на сле ђе ног ста ва пре ма срп ској на ци ји, ко ја се мо гла оква ли-
фи ко ва ти као хе ге мо на и угње тач ка. 

То ком 1942. и 1943. го ди не у оној ме ри у ко јој је из вр шен рас кид са 
Ко мин тер ном, до шло је до про ме не ста ва КПЈ пре ма Ју го сла ви ји. Ово ме 
су умно го ме по мо гле и од лу ке Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а у Јај цу. Ова кав 
став ни је од го ва рао ко сов ским Ал бан ци ма, па чак и ко му ни сти ма, ко ји су 
ви ше би ли за при па ја ње са КПА, ма да је КПА би ла ви ше ве за на за Ти та. 
По чев ши од Бу јан ске кон фе рен ци је (крај 1943, по че так 1944), ал бан ски 
се це си о ни стич ки по крет по чи ње да се ин фил три ра у ре до ве Об ла сног ко-
ми те та КПЈ за Ко со во и Ме то хи ју, јер је у ме ђу вре ме ну ка пи ту ли ра ла Ита-
ли ја и пар ти ја је би ла иде ал но ме сто за оства ре ње ве ли ко ал бан ских ци ље ва. 
То ви ше ни је мо гло да се оства ру је пре ко фа ши стич ке Ита ли је ко ја је би ла 
ве о ма вич на про па ган ди про тив Ју го сла ви је и ко му ни стич ког по кре та. 

Кључ не ре чи: КПЈ, на ци о нал но пи та ње, Ко со во и Ме то хи ја, Ко мин-
тер на, Дру ги свет ски рат. 
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Крат ка ево лу ци ја ста во ва КПЈ  
пре ма на ци о нал ном пи та њу

До Дру гог свет ског ра та Ко со во и Ме то хи ја ни су ни кад пред ста вља ли 
по себ ну управ ну те ри то ри ју. Да би се то ста ње про ме ни ло, по себ ну уло гу је 
од и гра ла Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, ко ја је од осни ва ња ста ја ла на 
ста но ви шту да Ју го сла ви ју тре ба раз би ти. Ко сов ски и ма ке дон ски Ал бан ци 
ни ка ко ни су мо гли се бе сма тра ти жи те љи ма но ве др жав не тво ре ви не – Ју-
го сла ви је. По што су це ли ме ђу рат ни пе ри од про ве ли у ви ду ак тив ног или 
па сив ног от по ра, би ло је илу зор но оче ки ва ти да ће се рас по ло же ње про ме-
ни ти то ком Дру гог свет ског ра та. 

Ко ри сти ли су сва ки по вод да ис так ну свој зах тев за при па ја ње Ал ба ни ји. 
Ма ле су би ле шан се да ста ну на стра ну НОП-а. По сва ку це ну су же ле ли да 
вра те ста ње од пре 1912. го ди не. Као што је већ по зна то, фа ши стич ке си ле 
су обе ћа ле ал бан ском на ро ду ус по ста вља ње но вог по рет ка и та кве на ци о-
нал не др жа ве ко ја ће об у хва ти ти нај ши ре ет нич ке гра ни це и би ти у не рас-
ки ди вој за јед ни ци са фа ши стич ком Ита ли јом. 

КПЈ је у пот пу но сти сле ди ла ста во ве Ко мин тер не пре ма на ци о нал ном 
пи та њу. На пр вом кон гре су Ко мин тер не ис ти че се да је ју го сло вен ска др жа ва 
на ста ла „при ме ном ору жа не си ле“ и про из вод је им пе ри ја ли стич ког ра та, а не 
при род ни ис ход бор бе ју го сло вен ских на ро да за осло бо ђе ње. На Дру гом кон-
гре су Ко мин тер не (1920) ис ти че се да је фе де ра ци ја нај бо љи об лик др жав ног 
уре ђе ња ви ше на ци о нал не др жа ве на пу ту „од ка пи та ли зма ка ко му ни зму“. На 
Тре ћој зе маљ ској кон фе рен ци ји КПЈ ис ти че се да је основ ни узрок за о штра ва-
ња на ци о нал них су прот но сти за во је вач ка по ли ти ка срп ске бур жо а зи је још пре 
Пр вог свет ског ра та, и то у Ма ке до ни ји про тив Ал ба ни је и ге не рал но ње на хе-
ге мо ни стич ка по ли ти ка у др жа ви СХС. Да кле, усво је на је по ли ти ка „ве ли ко срп-
ског хе ге мо ни зма“ као бит на од ред ни ца ју го сло вен ске др жа ве и на ци о нал ног 
пи та ња у њој.1 Осно вом за ре ша ва ње на ци о нал ног пи та ња сма тра ло се пра во на-
ро да на са мо о пре де ље ње до от це пље ња. По себ но се пра во на са мо о пре де ље ње 
до от це пље ња при зна ва ло Сло ве ни ји и Ма ке до ни ји. Оне су, пре ма ста во ви ма 
Ко мин тер не и КПЈ, има ле све пред у сло ве за ства ра ње не за ви сне др жа ве. Ал бан-
ском на ро ду на Ко со ву и Ме то хи ји се то пра во ни је екс пли цит но при зна ло, за то 
што се у ви зи ји Ко мин тер не ни је на ла зи ло пи та ње на ци о нал них ма њи на. 

На свом Че твр том кон гре су одр жа ном у Дре зде ну 1928. го ди не, за у зет је 
став да ће се ова пар ти ја „бо ри ти за не за ви сност Хр ват ске, за ства ра ње не за ви-
сне Цр не Го ре, не за ви сне и ује ди ње не Ма ке до ни је, за ства ра ње не за ви сне Сло-
ве ни је“. Рад нич ка кла са се та ко ђе по зи ва да по ма же бор бу ал бан ског на ро да за 
не за ви сност и ује ди ње ну Ал ба ни ју. Без бед но сни иден ти тет Ко со ва и Ме то хи је  

1 Ди ми три је Бог да но вић, Књи га о Ко со ву, 4.html., 08/05/2012. 
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се гра дио бор бом про тив фа ши стич ких си ла, пе те ко ло не и Ал ба на ца. Овај 
кон грес је по знат по ве ли ким фрак циј ским бор ба ма уну тар КПЈ. Ова кав став 
Ко мин тер не био је ре зул тат чи ње ни це што је Ју го сла ви ја би ла уто чи ште бе ло-
гар деј ске вој не еми гра ци је, ко ја је сма тра на не при ја те љем со вјет ске ре пу бли ке 
и опа сно шћу за бољ ше вич ку ре во лу ци ју. Ко мин тер на је на ла га ла ју го сло вен-
ским ко му ни сти ма да „су зби ју угње та ва ње по тла че них на ци ја од стра не срп-
ских вла сто др жа ца и да пот по ма жу зах тев тих на ци ја за оства ри ва ње пра ва на 
са мо о пре де ље ње – осни ва ње соп стве них шко ла, не за ви сних су до ва уз ства ра ње 
по кра јин ских ауто но ми ја.2 Ова чи ње ни ца не дво сми сле но го во ри да су ово тзв. 
ру ди мен тар ни об ли ци ауто но ми је Ко со ва ини ци ра ни ста во ви ма КПЈ. 

Да кле, по ли ти ка КПЈ пре ма на ци о нал ном пи та њу би ла је од ре ђе на на-
сле ђем со ци ја ли стич ког по кре та ју го сло вен ских на ро да и ста во ви ма и од лу-
ка ма Ко му ни стич ке ин тер на ци о на ле (Ко мин тер на). Упра во под ути ца јем 
Ко мин тер не, КПЈ је би ла у си ту а ци ји да за сре змер но крат ко вре ме из ме ђу 
два свет ска ра та бит но ме ња сво ју по ли ти ку пре ма на ци о нал ном пи та њу у Ју-
го сла ви ји. Са о бра зно за о кре ту Ко мин тер не пре ма кур су „На род ног фрон та“ 
(1935), ка да је фа ши стич ка опа сност по ста ла очи глед на, до вео је и до про ме на 
у по ли ти ци КПЈ пре ма ју го сло вен ској др жа ви у ци љу обез бе ђи ва ња ко а ли ци је 
ан ти фа ши стич ких сна га. У том ци љу се има чу ва ти ин те гри тет Ју го сла ви је, а 
бу ду ћи од но си из ме ђу ју го сло вен ских на ро да за ми шља ју се као фе де ра тив ни, 
а фа ши стич ки се па ра ти зам уста ша и про бу гар ског ВМРО-а се осу ђу је. 

За став КПЈ пре ма Ко со ву и Ме то хи ји би ла је зна чај на Пе та зе маљ ска кон фе-
рен ци ја КПЈ (1940). И ов де се знат но не од сту па од већ по зна тог ста ва пар ти је 
пре ма ал бан ској на ци о нал ној ма њи ни. Су шти на пар тиј ске бор бе оста је бор ба за 
сло бо ду и рав но прав ност ал бан ске на ци о нал не ма њи не на Ко со ву, Ме то хи ји и 
Сан џа ку, а у исто вре ме и бор ба про тив ита ли јан ских аге на та, ко ји су сво јом лу ка-
вом по ли ти ком по ку ша ва ли да об ма ну угње те не Ал бан це и иза зо ву рат ни су коб у 
том де лу Ју го сла ви је. На овој кон фе рен ци ји је до шло и до но вог ор га ни за ци о ног 
об ли ка де ло ва ња пар ти је на Ко со ву и Ме то хи ји. Та да је КПЈ при хва ти ла зах тев 
Об ла сног ко ми те та за Ко со во и Ме то хи ју да де лу је са мо стал но.3

КПЈ и ње но де ло ва ње на Ко со ву и Ме то хи ји то ком  
Дру гог свет ског ра та до ка пи ту ла ци је Ита ли је

Пар ти зан ски по крет на Ко со ву и Ме то хи ји ни је био до вољ но јак, а ова-
кво ста ње тра је од за бра не ра да КПЈ на Ко со ву и Ме то хи ји 1920. го ди не. До 
по бољ ша ња ње го вих ак тив но сти је до шло три де се тих го ди на про шлог ве ка. 

2 Ар хив КПЈ II, 433-436. 
3 До та да, Об ла сни ко ми тет за Ко со во и Ме то хи ју де ло вао је у спре зи са По кра јин ским 

ко ми те том КПЈ за Цр ну Го ру, Сан џак и Бо ку. 
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Сам ко му ни стич ки про грам био је та ко ди зај ни ран да је у пред рат ним го ди-
на ма од го ва рао Ал бан ци ма са Ко со ва и Ме то хи је. Ко му ни стич ки про грам је 
кри ти ко вао ко ло ни за ци о ни про грам, за ла гао се за пра ва ал бан ског на ро да и 
де нун ци рао ве ли ко срп ску по ли ти ку. 

По ли тич ке при ли ке на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је у пр вим го ди на-
ма на род но о сло бо ди лач ког ра та би ле су ком пли ко ва не. Ово ме ни је мно го 
по мо гло ни ван се риј ско ан га жо ва ње пар ти је да оку пи све ро до љу би ве ма се 
у на род но о сло бо ди лач ки по крет и бор бу про тив оку па то ра. Раз лог је ле жао 
у чи ње ни ци да су у ме ђу рат ном пе ри о ду вла да ју ће струк ту ре де ло ва ле на 
под сти ца њу на ци о нал не мр жње и ства ра њу не по ве ре ња, што је ре зул ти ра-
ло у на ци о нал ној и вер ској по дво је но сти.4 КПЈ је и са ма на пра ви ла по чет ну 
гре шку ти ме што ни је при хва ти ла ју го сло вен ску од ред ни цу по кре та. Ка ко 
је и сам Али Шу кри ја ис та као, „у лет ку у ко ме ће се вр ши ти по зив на ро ду за 
бор бу про тив оку па то ра ни ка ко не сме мо да ста ви мо име Ју го сла ви ја, јер 
ће мо ти ме ви ше из гу би ти не го до би ти“. Го ди ну да на ка сни је, на про ши ре-
ном са стан ку Об ла сног ко ми те та КПЈ, кра јем де цем бра 1942. го ди не у се лу 
Вре лу ис так ну то је да је НОБ про тив оку па то ра и за на ци о нал но осло бо-
ђе ње ко је се мо ра спро во ди ти на ре во лу ци о на ран на чин; КПЈ не мо же да 
при зна фа ши стич ко рас пар ча ва ње Ју го сла ви је; она је за ре во лу ци о нар но 
са мо о дре ђе ње осло бо ђе них на ро да. Ка да бу де ис те ран оку па тор и уни ште-
не ње го ве слу ге, пред свим на ро ди ма Ју го сла ви је би ће по ста вље но да уре де 
жи вот она ко ка ко они хо ће. Су про тан став иде на ру ку оку па то ру.5 Ов де 
се та ко ђе им пли ци ра бу ду ће ује ди ње ње Ко со ва и Ме то хи је са Ал ба ни јом. 
Пра ве ћи алу зи ју на са да шњу си ту а ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји, тре ба ис та ћи 
да Ал бан ци та да ни су би ли за ства ра ње не за ви сне др жа ве, већ на ње но при-
па ја ње ма ти ци Ал ба ни ји. 

От пор не мач ком оку па то ру је по чео од мах на кон ње го вог на па да на 
СССР. То ком ју ла ме се ца 1941. го ди не ак ти ви сти ко му ни стич ког по кре та 
на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је од ЦК КПЈ до би ја ју ин струк ци је о из во ђе њу 
са бо та жа у руд ни ку Треп ча. Ак ци је у ње му су по че ле из не ко ли ко раз ло га: 
ту је би ло ко му ни ста; био је зна ча јан за рат не по ду хва те Не мач ке, јер је ту 
би ла укљу че на и фа бри ка му ни ци је и због то га што је про из вод ња оло ва под-
ми ри ва ла 40% го ди шње по тро шње у Не мач кој.

Ко му ни стич ки по крет је то ком 1941. го ди не уве ли ко ра дио на по ве ћа њу 
свог члан ства. При пад ни ци ал бан ске по пу ла ци је би ли су ми нор ни део овог 
по кре та. Ме ђу нај и стак ну ти јим чла но ви ма би ли су Фа диљ Хо џа и Емин Ду ра-
ку. То ком сеп тем бра ме се ца 1942. го ди не би ла је обра зо ва на пр ва пар ти зан-
ска гру па са ста вље на ис кљу чи во од Ал ба на ца – Зеј нел Ај ди ни је ди ни ца. Има ла 

4 Оп шир ни је ви де ти у: Осни вач ки кон грес Ко му ни стич ке пар ти је Ср би је, мај 1945. 
го ди не, 8-12. 

5 Збор ник 1/19, 189-190. На ве де но пре ма: Ди ми три је Бог да но вић, оп. цит. 
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је не ко ли ко успе шних ак ци ја, ме ђу ко ји ма су нај ва жни је на пад на руд ник Ку-
ма но во и уби ство из за се де око 30 Не ма ца ју жно од При шти не. Убр зо је осно-
ва на још јед на је ди ни ца под ко ман дом Еми на Ду ра куа. Она је из вр ши ла на пад 
на ита ли јан ску вој ску и за пад но од При зре на уби ла 23 вој ни ка. 

Ак ци је ко сов ских пар ти за на ни су оста ле без про тив ре ак ци је оку па тор-
ских сна га. При кра ју 1942. го ди не Ду ра ку је био стре љан. Бо ро Вук ми ро-
вић и Ра миз Са ди ку би ли су за ро бље ни у Ђа ко ви ци и стре ља ни у апри лу 
1943. го ди не. Ита ли јан ске вла сти су у сво јим из ве шта ји ма о ак тив но сти ма 
ал бан ских бо ра ца би ле про тив реч не: у не ким из ве шта ји ма су их оп ту жи ва-
ли за ко ла бо ра ци о ни зам са пар ти за ни ма, а у дру гим их хва ли ли за све срд ну 
по моћ у њи хо вом хап ше њу. Пре о вла ђу ју ћа пи та ња ко ја су се ов де мо гла по-
ста ви ти би ла су ве о ма ја сна: да ли се ра ди ло се о од но су Ал ба на ца и Ср ба 
кроз бор бу за ре ше ње на ци о нал ног пи та ња или су би ли у пи та њу по ли тич ка 
иде о ло ги ја или осе ћа ње пре ма оку па ци о ним сна га ма? Би ло је очи глед но да 
је ово прет ход но би ло при мар ног, а по то ње дру го ра зред ног ка рак те ра. 

У јед ном де спе рат ном из ве шта ју КПЈ из ав гу ста 1943. го ди не ис ти че се 
сле де ће: „По крет на Ко со ву и Ме то хи ји је ве о ма слаб, та ко ре ћи мр тав. Он 
је у пот пу но сти од се чен од на род них ма са.... Ме ђу ал бан ском ма сом ко му ни-
сти се сма тра ју за оне ко ји су се бе про да ли Ср би ма“.6 Слич ног је ми шље ња 
и Све то зар Вук ма но вић Тем по, ко ји 8. ав гу ста 1943. го ди не Цен трал ном 
ко ми те ту КПЈ о вој но-по ли тич кој си ту а ци ји на Ко со ву и Ме то хи ји ис ти че 
сле де ће: „У ме се цу апри лу бо ра вио сам на Ко со ву и Ме то хи ји, где сам на и-
шао на за и ста те шку си ту а ци ју. Пар тиј ске ор га ни за ци је за у зи ма ле су је дан 
су ви ше сек та шки став по пи та њу оку пља ња свих гру па у на ци о нал но о сло бо-
ди лач ком фрон ту на ро да Ко сме та. На ро чи то су се сек та шки од но си ли пре-
ма на ци о на ли стич ким шип тар ским гру па ма, ко је су исти на шо ви ни стич ки 
рас по ло же не пре ма Ср би ма, али су исто вре ме но не при ја тељ ски рас по ло же-
не пре ма ита ли јан ском оку па то ру. Ова кво ста ње по сле ди ца је до та да ство-
ре не мр жње из ме ђу Ал ба на ца и Ср ба ко ју је оку па тор ве што ко ри стио по 
прин ци пу di vi de et im pe ra“.7 Је дан од по себ них про бле ма у де ло ва њу КПЈ на 
Ко со ву и Ме то хи ји био је и изо ло ва ност Об ла сног ко ми те та КПЈ за Ко со во 
и Ме то хи ју. Он је у ду жем пе ри о ду де ло вао без кон та ка та са ЦК КПЈ, као и 
без кон та ка та са ПК КПЈ Ср би је, Цр не Го ре или Ма ке до ни је.8

Ко му ни стич ка пар ти ја Ал ба ни је ни је, пре ма оче ки ва њи ма, по др жа ла 
ко сов ске Ал бан це јер је би ла ве за на за Ти та. Обра зо ва њу и ор га ни за ци о-
ном учвр шће њу Ко му ни стич ке пар ти је Ал ба ни је до при не ла су два еми са ра 

6 NA T-821, Reel 248, Fra me 75; Fo re ign Mi ni stry Re port on Ko so vo, 28. maj 1943. 
7 Zbor nik do ku me na ta i po da ta ka o na rod no o slo bo di lač kom ra tu ju go slo ven skih na ro da 

(inf: ZDNORJ), tom II, knji ga 10, izd. „Voj no i sto rij ski in sti tut“, Be o grad, 1962, 152-153. 
8 Де таљ ни је ви де ти у: Спа со је Ђа ко вић, Су ко би на Ко со ву, На род на књи га, Бе о град, 

1984, 43-52. 
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из Цр не Го ре: Ду шан Му го ша и Ми ла дин По по вић. Ову кон ста та ци ју је 
при знао и сам Ен вер Хо џа ис ти чу ћи да је то ком обра зо ва ња пар ти је за ви-
сност ал бан ске ко му ни стич ке пар ти је умно го ме за ви си ла од два по ме ну та 
дру га, Ми ла ди на и Ду ша на, јер је он био без ис ку ства и ја сне ви зи је о ор га-
ни за ци ји и по ли ти ци пар ти је. Бит но је ис та ћи да се овом при ли ком пи та ње 
Ко со ва ни је раз ма тра ло. Слич но је би ло и на кон фе рен ци ји пар ти је у мар ту 
1943. го ди не. 

Ал бан ци по ла ко по чи њу да осе ћа ју мр жњу не са мо пре ма Ср би ма и Цр-
но гор ци ма, већ и пре ма оку па ци о ној ита ли јан ској вла сти ко ју су, ка ко је већ 
ис так ну то, у по чет ку ста вља ли на пи је де стал. Из ова квог скло па од но са до-
шло је до ја ча ња ан ти ко му ни стич ког по кре та от по ра у Ал ба ни ји по зна тог 
као На ци о нал ни фронт (Bal li Kombëtar). 

Ба ли ком бе тар је осно ван при кра ју 1942. го ди не и пред ста вљао је по-
крет за сно ван на опо зи ци ји кра љу Зо гуу. Исто ри ча ри га ка рак те ри шу као 
ре ак ци о нар ну пар ти ју зе мљо по сед ни ка, док је ње гов по ли тич ки про грам 
био ре пу бли кан ски, ан ти фе у дал ни и ле во од цен тра. Био је бли зак са рад-
ни ци ма Фа на Но ли ја, ко га је 1924. го ди не сме нио Зо гу. По крет је био на-
ци о на ли стич ки обо јен под вођ ством Мид ха да Фра ше ри ја (Mid hat Frashëri) 
ста ри јег, си на Аб ди ла (Abdyl), идеј ног во ђе При зрен ске ли ге. Ње гов про-
грам се ба зи рао на по зна тој кон цеп ци ји о Ве ли кој Ал ба ни ји, што се у јед ном 
тре нут ку по кла па ло и са Му со ли ни је вом кон цеп ци јом. Ко му ни стич ки по-
крет се од по чет ка су прот ста вљао Ба ли ком бе та ру и по себ но му је за ме рао 
од би ја ње да се при дру жи По кре ту за на ци о нал но осло бо ђе ње. Овај по крет 
је био про гра ми ран као вр ста фрон та ко ји су кон тро ли са ли ко му ни сти. 

До су сре та из ме ђу По кре та за на ци о нал но осло бо ђе ње и Ба ли ком бе-
та ра је ипак до шло, и то у се лу Му кје, се вер но од Ти ра не. До ком про ми са 
ни је до шло јер ко му ни сти ни су би ли за кон цеп ци ју Ве ли ке Ал ба ни је ко ја 
би укљу чи ва ла и Ко со во, већ су би ли за Бал кан ску фе де ра ци ју. Про тив ве-
ли ко ал бан ске кон цеп ци је је у том тре нут ку био и Ен вер Хо џа, јер је та да 
би ло ва жни је по бе ди ти фа ши зам. Бор ба за Ве ли ку Ал ба ни ју ће се во ди ти 
тек на кон за вр шет ка ра та. Ова квом из ја вом Ен ве ра Хо џе и пот по ре ко ју је 
до био од Ми ла ди на По по ви ћа, ба ли стич ки по крет об ја вљу је рат ко му ни-
стич ком. Од та да, ба ли сти по чи њу са во ђе њем ко ла бо ра ци о ни стич ке по-
ли ти ке на лик чет нич кој. 

Не по сред но пре ка пи ту ла ци је Ита ли је, спе ку ли са ло се и са мо гућ но шћу 
ста вља ња ал бан ских ма са под ко ман ду Глав ног шта ба Ал ба ни је, а срп ских 
под ко ман ду на шег шта ба. Ми ла дин По по вић је чак био и ста ва да се Ме-
то хи ја ор га ни за ци о но-пар тиј ски укло пи у са став КПА. Ове ме ре су, с јед не 
стра не, би ле до бре јер би олак ша ле ре гру то ва ње ал бан ских ма са у на род-
но о сло бо ди лач ку бор бу. С дру ге стра не, мно го би се из гу би ло код срп ског 
на ро да. Очи глед но да је о ово ме од лу ку мо гао до не ти са мо пар тиј ски врх, 



Деловање КПЈ на Косову и Метохији током Другог светског рата 305

јер се ра ди ло о ве о ма осе тљи вом пи та њу. Ов де се, та ко ђе, ра ди не са мо о 
сло же ној си ту а ци ји на Ко со ву и Ме то хи ји већ и дез о ри јен ти са но сти Об ла-
сног Ко ми те та КПЈ за Ко со во и Ме то хи ју. На осно ву то га за кљу чу је мо да су 
ор га ни за ци о не про ме не у вој ној и пар тиј ској струк ту ри Ко со ва и Ме то хи-
је то ком на род но о сло бо ди лач ког ра та би ле узро ко ва не ире ден ти стич ким и 
на ци о на ли стич ким де ло ва њем ко је је пар ти ја по ку ша ва ла да спре чи. 

Ме сец да на на кон Му кјан ске кон фе рен ци је си ту а ци ја у Ал ба ни ји и на 
Ко со ву и Ме то хи ји ме ња се дра ма тич но. Раз лог ово га ле жао је у ка пи ту ла-
ци ји Ита ли је, 8. сеп тем бра 1943. го ди не. Ита ли јан ске тру пе до би ја ју на лог 
од Ри ма да се по вла че пре ма лу ка ма Ал ба ни је и Цр не Го ре. 

КПЈ на Ко со ву и Ме то хи ји на кон  
ка пи ту ла ци је Ита ли је

По сле ка пи ту ла ци је Ита ли је, Нем ци су пре у зе ли кон тро лу над те ри то-
ри јом Ко со ва и Ме то хи је и по сла ли сво је тру пе из При шти не у ци љу бло-
ка де ди ви зи је Пу ља са Ко со ва, по кре ћу ћи их пре ма Ел ба са ну и ко ри сте ћи 
па до бран ске је ди ни це у ци љу за ро бља ва ња при пад ни ка ита ли јан ске ви со ке 
ко ман де у Ти ра ни. Ка сни је су Ита ли ја ни би ли при ну ђе ни да де пор ту ју сво је 
тру пе у бу гар ску или не мач ку оку па ци о ну зо ну, јер је то зах те ва ло не мач ко 
оку па ци о но пра во. По пра ви лу, би ло је до зво ље но но ше ње са мо лич ног на-
о ру жа ња. Би ло је и из у зе та ка. Не ки ви ши офи ци ри ита ли јан ске вој ске до пу-
сти ли су сво јим бор ци ма да се бо ре на стра ни ко му ни ста, иако су не по сред-
но пре то га скло пи ли спо ра зум са еле мен ти ма не ко му ни стич ког по кре та 
от по ра у Де бру. У ита ли јан ској вој сци је би ло пра во ра су ло. Не ки офи ци ри 
су фор ми ра ли ба та љон „Ан то нио Грам ши“, не ки су би ли уби је ни или раз о-
ру жа ни, не ки ра ди ли код Aлбанаца на по љу у свој ству ро бо ва.9

Не мач ка је у но во о сво је ним те ри то ри ја ма прак тич но на ста ви ла тренд 
ита ли јан ске по ли ти ке. Игра ла је на кар ту ал бан ског се па ра ти зма и ире ден-
ти зма и та ко их при до би ја ла. Кра јем сеп тем бра 1943. го ди не зва нич но је 
при зна ла Ал ба ни ју у окви ру Му со ли ни је вих гра ни ца. По пут Аустро-Угар-
ске у Пр вом свет ском ра ту одр жа ва ли су фик ци ју да је Ал ба ни ја не у трал-
на и при ја тељ ска др жа ва. Ме ђу тим, зва нич но, Не мач ка је до шла да бра ни 
Ал ба ни ју од бри тан ске оку па ци је. Ал бан ска вла да је са мо при вид но би ла 
не за ви сна, њу је кон тро ли са ла Не мач ка. У том ци љу је у Ти ра ну до ве ден и 
Џа фер Де ва, ми ни стар уну тра шњих по сло ва, ко ји је от по чео са ре гру та ци-
јом без бед но сних сна га за бор бу про тив ко му ни ста. Кам па ња про тив Ср ба 
се на ста ви ла. Не мач ко при су ство је Ал бан це у то ме под сти ца ло. Пот по ру су 

9 NA T-501, Reel 259, Re ports on Ita lian-Ger man Re la ti ons, Fra me 37 (New Or ders), Fra me 
39, al so Re ports that Many Units of the Fi ren ze Di vi sion Me re Jo i ning Com mu nists Bands). 
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на ла зи ли у три ди ви зи је XXI Не мач ког пла нин ског кор пу са. Не мач ка по ли-
ти ка се са сто ја ла у то ме да се на Ко со ву ме ђу сим па ти зе ри ма на ци ста ор га-
ни зу ју во лон тер ске рат не је ди ни це. Уме сто ор га ни зо ва ња ова квих је ди ни ца, 
Ср би су ор га ни зо ва ли ан ти на ци стич ки по крет от по ра. 

У исто вре ме, ал бан ски зва нич ни ци на Ко со ву и Ме то хи ји от по че ли су 
са кам па њом ет нич ког ује ди ње ња. За го ва ра ли су иде ју ује ди ње ња Ко со ва, 
Ал ба ни је, Де бра и се вер ног Ко со ва. У том ци љу су одр жа ли се ри ју ми тин-
га у При зре ну где су се бе про гла си ли „Дру гом при зрен ском ли гом“ (16-20. 
сеп тем бар 1943. го ди не). Обра зо ван је Из вр шни ко ми тет на че лу са Ре џе-
пом Ми тро ви цом, а основ ни циљ ли ге био је „од бра на осло бо ђе них обла сти 
(од Ју го сла ви је) и свих оста лих обла сти бив ше Ју го сла ви је“. Њу су са чи ња-
ва ли по зна ти ре ак ци о на ри и ко ла бо ра ци о ни сти.10

Ли га је би ла ве о ма ак тив на у оку пља њу сво јих во лон те ра ко ји су се ис-
та кли у бор би про тив Ср ба и Цр но го ра ца у око ли ни Пе ћи. Циљ им је био 
ко нач но про те ри ва ње Ср ба и Цр но го ра ца са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи-
је. Ге не рал Не дић је од не мач ких вла сти за тра жио за у ста вља ње овог про те-
ри ва ња, јер је из Ли пља на про те ра но око 120 ва го на пу них же на и де це, а 
из Ми тро ви це је про те ра но 600 по ро ди ца. Од по ли тич ког зва нич ни ка из 
Бе о гра да, Хер ма на Ној ба хе ра (Her mann Ne u bac her) за тра же но је да се ово 
про те ри ва ње за у ста ви. Про це њу је се да је од 1941-1944. го ди не би ло про те-
ра но око 40.000 Ср ба и Цр но го ра ца.11 . 

Ли га је вре ме ном пре ра ста ла у сво је вр сни ба сти он про тив на род но-
о сло бо ди лач ког по кре та и ула ска ње го ве вој ске на те ри то ри ју Ко со ва и 
Ме то хи је. По ред ору жа не бор бе, про па ган да је би ла глав но сред ство у 
за стра ши ва њу не ал ба на ца под прет њом од ма зде. Глав не па ро ле би ле су: 
„Ет нич ка Ал ба ни ја“, „Од бра на Ко со ва“, „При са је ди ње ње Ко со ва Ал ба ни-
ји“ и оста ле. 

Број чла но ва Ли ге се кре тао из ме ђу 12.000 и 15.000, па се сма тра ло да 
ко сов ски Ал бан ци по ста ју ко ла бо ра ци о ни сти у пра вом сми слу ре чи тек кра-
јем ра та. За Ли гу се мо же ре ћи да је би ла ви ше ан ти ко му ни стич ка не го про-
фа ши стич ка. Ба ли ком бе тар је та ко ђе имао од ре ђе ни ути цај, али је ба лан си-
рао из ме ђу Не мач ке и Ен гле ске. Кра јем ра та, ка да је ви део да ће фа ши стич ке 
си ле из гу би ти рат, по стао је про ен гле ска ор га ни за ци ја. Че сто су се жа ли ли 

10 Пот пред сед ни ци Ли ге би ли су Му са Ше ху и Кољ Мир ђи ни. Чла но ви Ли ге би ли су: 
Шех Ха са ни, Бе дри Пе ја, Аслан Бо ље ти ни, Та хир За и ми и Ћа зим Бла ца. По што је Ре-
џеп Ми тро ви ца иза бран за пред сед ни ка вла де Ал ба ни је, на че ло Из вр шног ко ми те та 
до шао је Бе дри Пе ја. На кон то га се осни ва ју окру жни, сре ски и оштин ски ко ми те ти 
Ли ге. На ску пу у При зре ну од ре ђе ни су и де ле га ти „но вих кра је ва Ал ба ни је“ (Ко со ва, 
Ме то хи је и Сан џа ка) за На род ну скуп шти ну, ко ја је тре ба ло да се са ста не 16. ок то бра 
у Ти ра ни. То су би ли Де ва и Ибра хим Љу тви. 

11 Noel Mal kolm, Ko so vo, A Short Hi story, Pa per mac, 1999, 305. 
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да су њи хо ви чла но ви про го ње ни са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је, а да је 
њи хо ва про па ган да успе шно пред у пре ђи ва на. Чла но ви су им би ли за тва ра-
ни, пре ће но им је и тр пе ли су фи зич ку тор ту ру уко ли ко би би ли ухва ће ни 
у ши ре њу про па ганд ног ма те ри ја ла. Би ла је ак тив на и пар ти ја „Ле га ли тет“, 
ко ја је би ла за Зо гуа и то у вој ним кру го ви ма. Про ен гле ски је би ла ори јен ти-
са на, што и не чу ди јер је Зо гу рат про вео у Лон до ну. Вој ни ко ман дант Абаз 
Ку пи је са ра ђи вао са Ен гле зи ма у се вер ној Ал ба ни ји. 

Бри тан ски офи цир Кемп је при ли ком сво јих по се та Ко со ву и Ме то хи ји 
уочио да је по ро ди ца Кри е зиу би ла ве о ма ак тив на у пру жа њу по мо ћи са ве-
знич ким сна га ма. Ме ђу тим, ово ме се ни је мо гло ве ро ва ти. Три да на на кон 
до го во ра да се по диг не уста нак на Ко со ву и Ме то хи ји, Спе ци јал ни од бор за 
из вр шне опе ра ци је (SОЕ) на ло жио је Кем пу да пре ки не би ло ко ји кон такт 
са Кри е зи ју ом. Раз лог ова кве од лу ке ле жао је у чи ње ни ци што су пар ти за ни 
про те сто ва ли про тив Кем по вих аран жма на са ли де ри ма не ко му ни стич ких 
по кре та от по ра. Шта ви ше, SOE је ис ти цао да су им у овом тре нут ку од но си 
са ко му ни стич ким по кре том од пр во ра зред не ва жно сти. 

У по гле ду Ал ба на ца са Ко со ва и Ме то хи је, ко му ни стич ки по крет је 
имао две оп ци је: он је пра вио бла ге по ли тич ке уступ ке ве за не за ал бан ски 
на ци о на ли зам, док је, са дру ге стра не, не ми ло срд но по ти ски вао раз вој би-
ло ка квог ал бан ског ан ти ко му ни стич ког по кре та от по ра. Је дан од нај ве ћих 
усту па ка ти цао се по др шке пра ву на са мо о пре де ље ње до от це пље ња ко сов-
ских Ал ба на ца. Ме ђу тим, ово је био так тич ки по тез у ци љу па ри ра ња про па-
ган ди Ли ге и при до би ја њу Ал ба на ца. 

У пе ри о ду од 3-5. но вем бра 1943. го ди не, на VI са ве то ва њу Об ла сног 
ко ми те та КПЈ за Ко со во и Ме то хи ју на Шар-пла ни ни, до не та је од лу ка да 
се Об ла сни ко ми тет пре и ме ну је у По кра јин ски и да се на зив Ме то хи ја пре-
и ме ну је у Ду ка ђин. По ред по кра јин ског, обра зу ју се и два об ла сна ко ми те та 
КПЈ – за Ду ка ђин и Ко со во. До та да шње вој но ру ко вод ство би ло је пре и-
ме но ва но у Глав ни штаб НОВ и ПО Ко со ва и Ду ка ђи на. По сре ди је би ло 
обра зо ва ње на род но о сло бо ди лач ких од бо ра за Ко со во и Ду ка ђин. Овај акт 
је имао од ре ђе ни др жав но прав ни зна чај и тре ба се по сма тра ти у по ли тич кој 
ге не зи бу ду ће ко сов ско ме то хиј ске ауто но ми је. 

У та квој ат мос фе ри је одр жа на Бу јан ска кон фе рен ци ја, од 31. де цем бра 
1943. до 2. ја ну а ра 1944. го ди не. Де ле га ти су се сре ли у се лу Бу јан, у бли зи ни 
Тро по је у се ве ро и сточ ној Ал ба ни ји. Са си гур но шћу се не зна та чан број уче-
сни ка, али се сма тра да је та мо би ло 49 уче сни ка од ко јих су са мо њих сед мо-
ри ца би ли ет нич ки Ср би. Сре зо ви и по је ди ни кра је ви Обла сти ни су би ли рав-
но мер но за сту пље ни на кон фе рен ци ји. Де ле га ти гњи лан ског сре за ни су би ли 
при сут ни. Пре ма ре чи ма Па вла Јо ви ће ви ћа, та да шњег се кре та ра ОК КПЈ, 
на ци о нал ни са став де ле га та ни је од го ва рао на ци о нал ном са ста ву ста нов ни-
штва обла сти. Ово због то га што су кон фе рен ци ји при су ство ва ли у свој ству 
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де ле га та и Ал бан ци ко ји ни су би ли ју го сло вен ски др жа вља ни ни ти су жи ве ли 
на ју го сло вен ској те ри то ри ји – из кра ја у ко јем је одр жа на кон фе рен ци ја. Та-
квих де ле га та је би ло де се то ри ца, што је чи ни ло уку пан број од 1/5 де ле га та 
ко ји ни су би ли са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је.12

Кон фе рен ци ја је по сво јој су шти ни би ла про ал бан ска са тен ден ци ја-
ма ире ден ти зма. То нам по твр ђу је и тач ка пр ва, под б) „Пр ви им пе ри ја ли-
стич ки рат је за вр шен Вер сај ским уго во ром, ко ји је по ред дру гих не прав ди 
ство рио и Ју го сла ви ју да би за до во љио ве ли ко срп ску хе ге мо ни стич ку кли ку 
на че лу са кра љем Алек сан дром. Та ква Ју го сла ви ја, ко ја ни је од го ва ра ла во-
љи на ро да, би ла је ти пич на зе мља на ци о нал ног, по ли тич ког и еко ном ског 
угње та ва ња у Евро пи“. Ово је са мо по на вља ње од лу ка Че твр тог кон гре са 
КПЈ из 1928. го ди не и пред фрон тов ска фор му ла Ко мин тер не. Кон фе рен-
ци ја по том го во ри о пи та њу ал бан ске на род но сти: „Ал бан ски на род на Ко-
со ву и Ме то хи ји, не са мо да је био по ли тич ки, на ци о нал но и еко ном ски 
угње тен, не го је под врг нут фи зич ком ис тре бље њу. Од ри ца на су му сва на-
ци о нал на пра ва (не ма ње шко ла на ма тер њем је зи ку, спре ча ва ње кул тур ног, 
по ли тич ког и еко ном ског раз вит ка). Ње го ви та ко зва ни пред став ни ци би ли 
су вер ни аген ти ве ли ко срп ске хе ге мо ни стич ке кли ке за пљач ку и угње та ва-
ње. Вр ху нац еко ном ског ис ко ри шћа ва ња би ла је аграр на ре фор ма, ко ја је 
има ла за циљ за о штра ва ње мр жње из ме ђу Ал ба на ца, Ср ба и Цр но го ра ца, 
оси ро ма ше ње Ал ба на ца до тог сте пе на да бу ду при ну ђе ни на исе ља ва ње, 
ства ра ње ре ак ци о нар них сна га на Ко со ву и Ме то хи ји, сла бље ње ре во лу ци-
о нар не сна ге на ро да Цр не Го ре да ју ћи им зе мљу на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Ал бан ски на род Ко со ва и Ме то хи је, на ста вља се са да у ду ху ре ви ди ра не 
на ци о нал не по ли ти ке из 1936. го ди не, по сле ка пи ту ла ци је Ју го сла ви је, као 
на род без до вољ но све сти, ко јем је би ло до го ре ло до но ка та, био је го тов 
да по здра ви као при ја те ља сва ког оног ко би му про ме нио оно ста ње. Чак 
и кр во лоч ни вој ни ци фа ши зма, ко ји су би ли окр ва ви ли ру ке кр вљу на ро да 
Шип ни је, при зна је се у Ре зо лу ци ји, при зна ва ни су као спа си о ци... Кли ка 
из да ји ца ко ри сте ћи рас по ло же ње ал бан ских на род них ма са у то ку вла да ви-
не ве ли ко срп ских хе ге мо ни ста, пре ва ри ше ал бан ски на род и не да до ше му 
да чу је пра ви глас сво јих си но ва, да је фа ши зам за кле ти не при ја тељ сва ког 
на ро да, па пре ма то ме и ал бан ског“. 

Та ко ђе се ис ти че и оп ци ја ује ди ње ња са Ал ба ни јом, јер су „Ко со во 
и Ме то хи ја под руч је са ве ћин ским ал бан ским ста нов ни штвом, ко је са да, 
као и увек у про шло сти, те жи ује ди ње њу са Ал ба ни јом.... Је ди ни на чин да 
Ал бан ци са Ко со ва и Ме то хи је бу ду ује ди ње ни са Ал ба ни јом је сте за јед-
нич ка бор ба са оста лим на ро ди ма Ју го сла ви је про тив оку па то ра и ње го вих  

12 Ин тер вју Па вла Јо ви ће ви ћа НИН-у, бр. 1719 од 11. де цем бра 1983, под на сло вом 
„Зло у по тре ба јед ног рат ног до ку мен та“, 11-14. 
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слу гу. Је ди ни на чин да се по стиг не сло бо да је мо гућ ност од лу чи ва ња о сво-
јој соп стве ној суд би ни уз пра во на са мо о пре де ље ње до от це пље ња, што 
ва жи и за Ал бан це“.13 

Овај дру ги про глас се раз ли ку је од прет ход ног по то ме што ну ди јед ну 
ре во лу ци о нар ну кон цеп ци ју ује ди ње ња са Ал ба ни јом. Га ран ци ја за то ни су 
ви ше Не мач ка и Ита ли ја, већ СССР, Ве ли ка Бри та ни ја и САД кроз до ку-
мен та усво је на то ком Дру гог свет ског ра та: Атлант ска по ве ља, Мо сков ска 
и Те хе ран ска кон фе рен ци ја. Ме ђу пот пи сни ци ма ове Ре зо лу ци је би ли су 
Мех мед Хо џа, Па вле Јо ви ће вић и Ри фат Бе ри ша. Ен вер Хо џа је ов де био не-
ис крен и био то ле ран тан у по гле ду за хва та ња де ла те ри то ри је Ал ба ни је од 
стра не Ал ба на ца са Ко со ва и Ме то хи је, јер је имао аспи ра ци је пре ма це лом 
Ко со ву и Ме то хи ји. У том ци љу је и ре као да да је је дан срез, али тра жи це ло 
Ко со во и Ме то хи ју. 

На овај про глас од го во рио је Ми ло ван Ђи лас, ис ти чу ћи „да би пи та ње 
про ме не гра ни ца устре ми ло је дан на род про тив дру гог“. Кри ти ка је би ла да-
та у бла жој фор ми и оста ла је на сна зи још из ве сно вре ме на кон од ла ска Не-
ма ца. КПЈ је би ла де цид на да оста не на ре во лу ци о нар ном пу ту до за вр шет ка 
ра та и све сно при зна ла од ре ђе не гре шке ко је је по чи ни ла. Јед на од тих би ло 
је ства ра ње По кра јин ског ко ми те та Ко со ва и Ме то хи је и про ме на на зи ва 
Ме то хи ја у Ду ка ђин. Раз лог ово га ле жи у чи ње ни ци да под Ду ка ђин спа да ју 
и кра је ви ко ји пре ла зе пре ко бив ше ју го сло вен ске гра ни це. Ти ме је тре ба ло 
уки ну ти на зив По кра јин ски ко ми тет и оста ти при на зи ву Об ла сни ко ми тет. 
Об ла сни ко ми тет је ужег зна че ња и не би пре ла зио на те ри то ри ју Ал ба ни је. 

КПЈ и ко му ни стич ки по крет на Ко со ву и Ме то хи ји је био у ста њу да ис-
тра је на свом пу ту јер је од са ве зни ка до би јао но вац и опре му. Ме ђу тим, и то 
ни је мо гло по ја ча ти пар ти зан ске ак тив но сти. Ја чи ути сак на ал бан ске ма се 
оста ви ла су са ве знич ка бом бар до ва ња од на па да ко му ни ста на руд ник хро ма 
у обла сти Ђа ко ви це. Ово ме тре ба при до да ти и про дор Цр ве не ар ми је, што 
је био раз лог сла би јег ода зи ва Ал ба на ца на мо би ли за ци ју. 
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Sr đan SLO VIĆ

COmmUNIST PARTY OF YUGOSLAVIA  
ANd ITS ACTIVITY IN KOSOVO ANd mETOHIA 

dURING THE SECONd wORLd wAR

Summary

The attitude of CPY toward the Kingdom of Yugoslavia, and later on Yugosla-
via, including the issue of annexation of Kosovo and Metohia to Albania, was being 
evolved. During the interwar period it largely coincided with the attitudes of Com-
munist International (Kominterna), and mostly corresponded to the requests of the 
Albanians in Kosovo and Metohia. 

In the initial years of the Second World War, political circumstances in Kosovo 
and Metohia were disorganized, which was the result of the structure of the Alba-
nian population, condition left by the Kingdom of Yugoslavia, politics of great pow-
ers „divide et impera“, and the make up and isolation of Territorial Committee of 
CPY for Kosovo and Metohia – it was very unproportional, mostly in favour of Ser-
bian members. 

Until the Bujan’s Conference, Albanian communists did not extend their re-
quest for the annexation of Kosovo and Metohia to Albania, and opposed to Balli 
Kombetar. On the other hand, communist movement made great concessions to 
Albanian nationalists, and at the same time, suppressed Albanian anti-communist 
movement. The recognition of the right to self-determination up to secession was 
not disappeared completely. One of the concession was the change of the title 
„Metohia“ in „Dukadjin“ (November 1943), although „Dukadjin“included a larger 
geographic area. 

Furthermore, the second way of concession was the Bujan’s Conference which 
included 49 participants out of which only 7 participants were Serbs. 1/5 of them 
were not from Kosovo and Metohia. The Resolution itself gave an overview of the 
inter-war situation in Kosovo and Metohia until the conference – the policy of 
agrarian reform and colonization was condemned, the Kingdom of Yugoslavia was 
considered as imperialistic creation putting the Albanians into the second place etc. 

Generally speaking, after the capitulation of Italy, Albanian communists started 
infiltrating their ideas of Great Albania through the Territorial Committee of CPY 
for Kosovo and Metohia, since they could not do it through the Italian propaganda. 
No matter how the war will end up (but it was largely known the fascism will lose 
the war), Kosovo and Metohia should be annexed to Albania. There were no re-
quests for the independence of Kosovo and Metohia. 
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Finally, without foreseeing the final attitude toward the policy of CPY in Koso-
vo and Metohia, it can be said that CPY, making concessions to Albanian nation 
in Kosovo and Metohia, opened the possibility of rudimentary ways of Kosovo-
Metohian area institutionalization (Territorial Committee of CPY for Kosovo and 
Metohia and Military Committee (1943). 

Key words: CPY, national issue, Kosovo and Metohia, Kominterna, the Second 
World War. 

Рад је пре дат 1. ок то бра 2012. го ди не, а на кон ми шље ња ре цен зе на та од лу ком од-
го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


