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ПОСЛЕДИЦЕКОНГРЕСАУБАКУУИДРЕЗДЕНУ

Nе ко ли ко де це ни ја је ко смет ска ин те ли ген ци ја пре и спи ти ва ла 
де фи ни ци ју ко ју је ал бан ски ко смет ски ен ти тет до био у окви-

ру Ср би је. Ал бан ски на ци о на ли стич ки ин те лек ту ал ци су го то во 
сто ти ну го ди на не у мор ни у до ка зи ва њу ка ко је на ша ју жна по кра-
ји на би ла од у век ал бан ска и да са вре ме на де мо граф ска си ту а ци ја 
да нас пред ста вља са мо из раз пер ма нент не исто риј ске ре ал но сти. 
Та ко по ста вље но од ал бан ских ауто ра, пи та ње Ко сме та за до би ја ло 
је вре ме ном об лик јед ног про бле ма де ко ло ни за ци је.

Под се ти мо и на основ не по дат ке о ју жној по кра ји ни по кра ји-
не, по слу жив ши се стра ним из во ром. По вр ши на Ко сме та је, пи ше 
фран цу ски аутор Ко ста Хри стић, 887 кмкв. а пре ма по пи су ста нов-
ни штва из 1981. би ло је 1,6 ми ли о на ста нов ни ка, од че га 219.000 
жи ви у При шти ни. На ци о нал ни са став је по ка зи вао да је 77.4% 
ста нов ни штва би ло ал бан ско, 13,3% срп ско, 1,2% цр но гор ско, а 
оста так са чи њен од раз ли чи тих ма њих ма њи на.1)

Срп ска ге о гра фи ја и ге о по ли ти ка има ле су и соп стве не ар гу-
мен те за оспо ра ва ње ал бан ских по зи ци ја о Ко со ву и Ме то хи ји.2) 
Ге о граф и ге о по ли то лог, Ми ло ван Ра до ва но вић, об ја шња ва сто го-
ди шње бал кан ско пи та ње: „Ко со во и Ме то хи ја су јед на од кључ них 
де тер ми на ци ја по ли тич ко-те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни-
те та др жа ве Ср би је, од кар ди нал не ге о ста те гиј ске и ге о по ли тич ке 
ва жно сти. Ко смет ско-ал бан ски се це си о ни зам је знат но зло коб ни је 
пи та ње за по сто ја ње срп ске др жа ве не го све дру ге кон фрон та ци је 
уну тар екс-Ју го сла ви је. У овој ре ла ци ји про блем срп ско-хр ват ских 
и срп ско-му сли ман ских од но са су од се кун дар ног зна ча ја. Би ло ко-
је по ли тич ко ре ше ње ко је би ире вер зи бил но отво ри ло вра та би ло 
ком об ли ку ‘ал бан ске ре пу бли ке’,во ди ве о ма бр зо у кон сти ту и са ње 
‘Ве ли ке Ал ба ни је’, ко ја ће би ти, истом ло ги ком при дру же на За пад-
ној Ма ке до ни ји. То зна чи сук це сив ну фраг мен та ци ју срп ске др жа-
ве иње но ре ду ко ва ње на са да шњу ‘цен трал ну Ср би ју’. Ре пер ку си је 
и им пли ка ци је дез ин те гра ци је срп ске и ма ке дон ске др жа ве, где ко-
смет ско-ал бан ски се па ра ти зам игра тен зи ја, са ка та стро фал ним по-
сле ди ца ма за срп ско-цр но гор ски, ма ке дон ски и ал бан ски на род.“3)

1) Ви де ти: K. Chri stich, „The Ko so vo Cri sis“, TheEuropeanJournalofInternationalaffairs,
vol. 1, no. 2, Autumn 1988, pp.102-103. 

2) То по ним Ме то хи ја, ко ји све до чи о хри шћан ској про шло сти ре ги о на, увек па жљи во из-
бе га ва ју ко смет ски Ал бан ци-Шип та ри.

3) Лич но све до че ње Ми ло ва на Ра до ва но ви ћа ауто ру, ју ли 2006, у Бе о гра ду.
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Вра ти мо се ко ре ни ма бал кан ског про бле ма зва ног „ал бан ско 
пи та ње.“ Ко мин тер на је до бра но при по мо гла ал бан ским аспи ра ци-
ја ма пре ма на шем ју жном про сто ру с кра ја 19. сто ле ћа, да ју ћи ин-
струк ци је ју го сло вен ским ко му ни сти ма за де ла ње ме ђу ов да шњим 
на ро ди ма. Ко мин тер на је да ла и огро ман до при нос ал бан ској бор-
би про тив срп ског на ро да то ком 20. сто ле ћа, о че му има до вољ но 
тра го ва у исто риј ским ар хи ви ма КПЈ. Сво је вре ме но су об ја вље-
не од лу ке из вр шних ор га на Ко мин тер не, из мар та и апри ла 1925. 
го ди не. У њи ма је ко му ни стич ка цен тра ла осу ђи ва ла „Вер сај ску 
Ју го сла ви ју“, кре а ци ју за пад не Евро пе и „ве ли ко срп ства“, и пре-
по ру чи ва ла ра за ра ње Ју го сла ви је. Је дан од ко ме са ра бољ ше вич ке 
ре во лу ци је је ово ту ма чио на сле де ћи на чин: „На ше по ла зи ште је 
све та мр жња пре ма бур жо а зи ји,ко јој ми тре ба да про на ђе мо Ахи-
ло ву пе ту. Ка ко не екс пло а ти са ти на ци о нал ну чи ње ни цу у др жа ва-
ма по пут Ју го сла ви је?“4)

Ши ре ње на ци о нал них мр жњи, не са мо про тив „ве ли ко срп ске“ 
бур жо а зи је, већ и про тив чи та вог срп ског на ро да, ко ји је сма тран 
„до ми нант ном на ци јом“, по стао је прин цип Ко мин тер не, ка ко би 
се рас ту ри ла Ју го сла ви ја и на ње ном ме сту ство ри ле не за ви сне др-
жа ве, ко је би по том тре ба ло да се ин те гри шу у јед ну Со вјет ску 
Фе де ра ци ју Бал ка на. По ме ну ти до ку мен ти по ка зу ју да је Ко му ни-
стич ка пар ти ја Ју го сла ви је, тај на ор га ни за ци ја не по сред но и ве за-
на за Ко мин тер ну, у све му сле ди ла ин струк ци је Мо скве.5)

Ра ди бо љег раз у ме ва ња ове по ли ти ке Ко мин тер не пре ма Ју го-
сла ви ји и ње ним на ро ди ма, ну жно је ево ци ра ње два ра ни ја исто-
риј ска да ту ма, ко ји су ути ца ли на по ли ти ку Ко мин тер не у Ју го сла-
ви ји. Нај пре по ме ни мо 2.000 де ле га та на Пр вом Кон гре су на ро да 
Ис то ка, ко ји је ко му ни стич ка Ин тер на ци о на ла ор га ни зо ва ла у Ба-
куу, сеп тем бра 1920. Де ле га ти са Ис то ка пред ста вља ли су ве о ма 
ра зно ли ке и хе те ро ге не ет нич ке ен ти те те иде ли ли су се на ко му-
ни сте и на не пар тиј ске, ко ји су чи ни ли пет гру па: тр гов це,6)му сли-
ма не Ру си је и Цен трал не Ази је, ко ји су же сто ко бра ни ли по зи ци је 
на ци о нал ног ко му ни зма; де ле га ци је За кав ка зја, са чи ње не ве ћи ном 
од пред став ни ка ма лих ет нич ки хгру па, ко је су шти ти ли бољ ше-
ви ци; стра ни ори јен тал них де ле га ти, ме ђу ко ји ма су се чу ли са мо 

4) Ви де ти у: Исто риј ски ар хив КПЈ, Бе о град, 1949, t. IV.
5) Ви де ти у: Исто риј ски ар хив КПЈ, Бе о град, 1949, t. IV и:KomunističkaInternacionalao

KPJ, Bel gra de, 1925.
6) Прим.- У ори ги на лу на ко ји се аутор по зи ва: „mer can tis”- ба зар ски тр го вац, зе ле наш, 

ћиф та, рат ни до бит ник.
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тур ски на ци о на ли сти; пред став ни ци Ко мин тер не и за пад них ко му-
ни стич ких пар ти ја.7)

Дру ги кру ци јал ни и ма ло по знат мо ме нат исто ри је Ко мин тер-
не је сте ле то 1921. го ди не,ка да је ре во лу ци ја озна чи ла но ви ко рак, 
ка да се СССР по ву као у се бе. Дру ги Кон гре сКо мин тер не, ко ји је 
одр жан го ди ну да на ра ни је, био је у зна ку на пре до ва ња ре во лу ци-
је.Де ле га ти оку пље ни у Пе тро гра ду и Мо скви у ју лу 1929, де фи-
ни са ли су ко му ни стич ку так ти ку за „скок на За па ду“, ко ји је про-
це њен као ими нен тан и на За па ду, и на Ис то ку. Но, од ју ла 1929, 
до ју на 1921, сли ка се пот пу но из ме ни ла. Цр ве на Ар ми ја, ко ја је, 
го ди ну ра ни је, на сто ја ла да по мог не у устан ку не мач ком про ле та-
ри ја ту, би ла је од ба че на да ле ко од Вар ша ве. У мар ту 1921, не у спех 
ору жа ног устан ка у Не мач кој по твр дио је да она ни је би ла зре ла за 
јед ну ко му ни стич ку ре во лу ци ју. Сву да у Евро пи, по ли тич ка си ту а-
ци ја се ста би ли зу је. Зи но вјев пи ше: „Вре ме свет ске ре во лу ци је је, 
због раз ли чи тих раз ло га, на пу ту успо ра ва ња.“8)

НЕП, усво јен по чет ком 1921. го ди не ка ко би омо гу ћио со вјет-
ској др жа ви да до ђе до да ха,за у ста вља свој уси ље ни марш ка ко-
му ни зму. Ра зни уго во ри пот пи са ни са ка пи та ли стич ким зе мља ма 
1921. го ди не озна ча ва ју по вра так од но си ма ме ђу вла да ма, ме ђу на-
род ним од но си ма кла сич ног ти па, озна ча ва ју ћи раз о ча ре ње бољ-
ше ви ка пред апа ти јом про ле та ри ја та.9) То зна чи, из ме ђу оста лог, 
про ме ну по ли ти ке Ко мин тер не и пре ма Ју го сла ви ји два де се тих го-
ди на, у од су ству кон цеп ци ја јед не еми нент не ко му ни стич ке ре во-
лу ци је у Евро пи. Тек ће Че твр ти Кон грес КП Ју го сла ви је, одр жан 
но вем бра 1928. у Дре зде ну, у Не мач кој, до не ти стра те гиј ске про-
ме не за Ју го сла ви ју, осми шље не, на рав но, у Мо скви. Кон гре сом је 
пред се да вао ви со ки иза сла ник Мо скве, Дми триј Ма ну ил ски, члан 
ЦК КПСС. Са њим је у Дре зден сти гао из Мо скве и пред став ник 
Ко мин тер не, Пал ми ро То ља ти.10) Уло га глав ног опе ра тив ца при па-
ла је Јо си пу Чи жињ ском, Че ху ро ђе ном у Са ра је ву и од ра слом у 
Со вјет ском Са ве зу. Као још је дан иза сла сник из Мо скве, Чи жињ-

7) Ви де ти: E. Ha bri er, „Les délégués au Pre mi er Con grès des pe u ples de l’Ori ent (Ba kou, 1er-8 
sep tem bre 1920)“, Cahiersdumonderusse, 26/1, 1985.

8) Ви де ти: Kommunistitcheskiiinternacional, n°16 (31 mars 1921). На ве де но у: M. Rebéri o-
ux, Ch.-A. Ju lien and Hélène Ca rrè re d'En ca us se, „Les com mu ni stes et l’Ori ent en 1921“, Le
Mouvementsocial,  No. 82 (Jan.-Mar., 1973)

9) Ви де ти: M. Rebéri o ux, Ch.-A.Ju lien and Hélène Ca rrè re d’Еncausse, „Les com mu ni stes et 
l’Ori ent en 1921“, LeMouvementsocial, No. 82 (Jan.-Mar., 1973), pp. 103-113, Edi ti ons 
l’Ate li er, As so ci a tion Le Mo u ve ment So cial, 1973.

10) Ви де ти: Бо жи дар Ди кић, „Др жа ве иза ба ра ка за ну ди сте“, Политика, 10. 07. 2006. 
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ски је та да од го вор ни ру ко во ди лац Ко му ни стич ке омла ди не у Ин-
тер на ци о на ли. Ју го сло вен ски дру го ви по зна ва ли су га под ре во лу-
ци о нар ним име ном Ми лан Гор кић.

Са ин струк ци ја ма из Мо скве, Чи жињ ски је дао на из вр ше ње 
ди рек ти ву Ко мин тер не:по тре бу рас та ка ња Ју го сла ви је. У вр ху Ко-
мин тер не сма тра ло се ка ко је ју го сло вен ска др жа ва би ла тзв. вој на 
осло на тач ка ко ју су им пе ри ја ли сти пред ви де ли за на пад на СССР. 
То је об ја шња ва ло за што је у ре зо лу ци је кон гре са у Дре зде ну уве-
де на ди рек ти ва Ко мин тер не: Ју го сла ви ја тре ба да бу де раз би је на, 
да би се ство ри ле „на ци о нал не ре пу бли ке Хр ват ска, Цр на Го ра, 
Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја и Сло ве ни ја“. Под пој мом „Ал ба ни ја“ под-
ра зу ме ван је про стор Ко со ва и Ме то хи је. Ко мин тер на је би ла је дан 
од кључ них фак то ра ове ге о по ли тич ке јед на чи не на Бал ка ну, ко ја 
се са сто ја ла у про це њи ва њу ди рек ти ва за ко му ни стич ки по крет ко-
је су се ти ца ле овог под руч ја европ ског Ју го и сто ка.11) У до ку мен-
ти ма IV Кон гре са КПЈ, у одељ ку на сло вље ном „Бор ба за ру ко во-
де ћу уло гу у по кре ти ма по тла че них на ци ја,“ ре че но је: „Пар ти ја 
мо ра да усред сре ди бор бу рад нич ке кла се, се ља штва и по тла че них 
на ци ја, пре све га про тив глав ног не при ја те ља, хе ге мо ни је срп ске 
бур жо а зи је и ње не вој не мо нар хи је“.12) Члан 6 је са свим од ре ђен 
у пре по ру ка ма за бор бу на Ко со ву и Ме то хи ји: „Пар ти ја о бја вљу је 
со ли дар ност ре во лу ци о нар них рад ни ка и зе ма ља дру гих на ци ја у 
Ју го сла ви ји, пре све га Ср би је, са на ци о нал-ре во лу ци о нар ним ал-
бан ским по кре том, у ли ку Ко сов ског Ко ми те та и по зи ва рад нич ку 
кла су да ге не рал но по мог не бор бу по це па ног и по тла че ног ал бан-
ског на ро да, за не за ви сну и ује ди ње ну Ал ба ни ју“.13)

КУЛТУРНАЗОНА
ИМОДЕРНИЗАЦИЈААЛБАНАЦА(19451980)

Ал бан ски аутор са Ко сме та Ал берт До жа (Do ja) на звао је ре ги-
он Ко сме та кул тур ном зо ном. „На ци о на ли сти и бра ни те љи ло кал-
них кул ту ра увек да ју пр вен ство кон стант ном вре мен ском тра ја њу 
(не про мен љи вој су шти ни по ре кла) ет нич ких ен ти те та ко ји ма они 
пра ве про па ган ду. Раз ма тра ње ре ги о на као кул тур не зо не де фи ни-

11) Фран цу зи ко ри сте у том зна че њу- ареa, краj, зо на, те ри то ри ја, по јам aire.
12) Ви де ти: Исто риј ски ар хив КПЈ, Бе о град, 1949, t. IV.
13) Ibid.
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ше се као јед но ком по зит но по ље. Зо на ал бан ске на се ље но сти ни је 
са мо зо на јед не зе мље Ју го и сточ не Евро пе са вре ме них по ли то ло-
га, ни ти зо на јед не пост-ви зан тиј ске бал кан ске, или екс-ото ман ске 
зе мље Евро пе, ни ти још ме сто екс пан зи је из ве сних за пад них мо-
де ла, или уко ре њи ва ње ло кал них иден ти те та, већ ствар но све то 
исто вре ме но.“14)

Чи тав дру штве ни ал бан ски жи вот мо же да уђе у три за ко ни-
ка вла да ња: ligjiishtetit,за кон др жа ве ко ји пре вла да ва у дру штву, 
sheriati,ислам ски му сли ман ски за кон, или ligji ikishes,ка нон ски 
за кон ка то ли ка, без истин ског од лу чу ју ћег ути ца ја, и ligjiifshatit,
ло кал но оби чај но пра во. Ско ра шње ево лу ци је у ал бан ским и ко сов-
ским ми ље и ма по ка зу ју да се љу ди све ви ше ре фе ри шу на оби чај-
ни ко декс, ко ји не пред ви ђа др жав ну ин тер вен ци ју. У вре ме ни ма 
кри зе све ви ше се вра ћа на ста ре нор ма тив не вред но сти.15)

Ита ли јан ска оку па ци ја то ком Дру гог свет ског ра та ство ри ла је 
Ве ли ку Ал ба ни ју, ко ја је под ра зу ме ва ла та ко ђе и Ко со во и Ме то-
хи ју и за пад ну Ма ке до ни ју. По сле по ра за Ита ли ја на, Ал бан ци ан-
ти-ко му ни сти оку пи ли су се на Ко сме ту 1943, ка ко би фор ми ра ли 
Дру гу При зрен ску Ли гу.16)

По бе да ко му ни ста у Ал ба ни ји, по мог ну тих од ју го сло вен ских 
са вет ни ка, ни је ре ша ва ла ал бан ско пи та ње. Њи хов ли дер Ен вер 
Хо џа ми слио је да ће ста нов ни ци Ко сме та иза бра ти са ми сво ју суд-
би ну. Ти то је, ме ђу тим, озбиљ но при жељ ки вао јед ну бал кан ску 
фе де ра ци ју, што је зна чи ло да је Ал ба ни ја би ла пред ви ђе на да фи-
гу ри ше као сед ма Ре пу бли ка ју го сло вен ске Фе де ра ци је. При шти-
на би он да по ста ла глав ни град, уме сто Ти ра не. Ен вер Хо џа ни је 
то же лео и при дру жио се Мо скви 1948. Ал ба ни ја се та ко на шла у 
гра ни ца ма из 1913. Крај од но са Ти та и Ста љи на зна чио је и крај 

14) Ви де ти: A. DO JA, „For ma tion na ti o na le et na ti o na li sme dans l’aire de pe u ple ment al ba na-
is“, EUROPA,Vol. 3, No 2/2000. 

15) „По сто ја ло је ви ше тра ди ци о нал них ју ри дич ких нор ми у зо ни ал бан ске на се ље но-
сти. Нај по зна ти је оби чај но пра во је Ka nu ni i Le ke Du ka gji nit, ко ју тра ди ци ја до во ди све 
до прин ца Ле ке Ду ка ђи ни ја, Скен дер бе го вог пра ти о ца, а да не мо же мо да по твр ди мо 
ва лид ност овог од но са. Ве ћи на ет но граф ских ра до ва на зи ва ју овим пој мом оби чај не 
ју ри дич ке нор ме по сма тра не у ре ги о ну Ду ка ђи ни у Се вер ној Ал ба ни ји и на Ду ка ђи ни-
је вој Ви со рав ни све до Ко со ва, то јест на те ри то ри ји не ка да шњих има ња кне жев ства 
Ду ка ђи ни је вих.“ У: Al bert Do ja, Ibid.

16) Пр ва При зрен ска Ли га би ла је ва жан еле мент у кон сти ту и са њу на ци о нал не ал бан ске 
иде о ло ги је, пр ва ема на ци ја кон цеп та „Ве ли ке Ал ба ни је“, усме ре не про тив бал кан ских 
зе ма ља ( Ср би је, Цр не Го ре и Грч ке), али и про тив Тур ске. Ли га успе ва, ме ђу тим, да 
ује ди ни Ал бан це три ју ве ра, али ње на ан ти-срп ска ори јен та ци ја трај но је оп те ре ти ла 
од но се из ме ђу два на ро да.
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од но са из ме ђу Бе о гра да и Ти ра не, крај ти то и стич ког ко му ни стич-
ког пла на да се ство ри Бал кан ска фе де ра ци ја. Зна чај но је и то да 
пре ци зна фор му ла овог про јек та ко ји ре ша ва сва на ци о нал на пи та-
ња на Бал ка ну, укљу чу ју ћи и ко смет ско, ни ка да ни је от кри ве на. То 
ни је спре ча ва ло Ти та да на ста ви са соп стве ним про јек ти ма ко ји се 
ти чу Ко сме та.По чев од ше зде се тих, Ти то је на Ко сме ту ин ста ли-
рао ко смет ску ал бан ску но мен кла ту ру као упра вљач ку ка сту. Он је 
при ме њи вао про цес фор ми ра ња ле њи ни стич ке на ци о нал не би ро-
кра ти је, ме ша ју ћи иде о ло ги ју и на ци о на ли зам. За хва љу ју ћи ве за-
ма ко је по сто је у Пар ти ји, као и у срп ској упра вљач кој ели ти, ова 
ал бан ска но мен кла ту ра ус пе ла је да по ста не не по ти стич ка ка ста са 
пу ном вла шћу, ко ја фа во ри зу је раз вој ал бан ског на ци о на ли зма на 
Ко со ву и Ме то хи ји.17)

Со ци ја ли стич ка Ауто ном на По кра ји на Ко со во и Ме то хи ја 
ушла је у пе ри од со ци ја ли стич ке из град ње са го то во 90% не пи сме-
них, са ве о ма за о ста лом про из вод њом, углав ном пред ка пи та ли-
стич ког ти па. Ви ше од 80% ста нов ни ка Ко сме та би ли су по љо при-
вред ни ци. Про цес афир ма ци је ал бан ске на ци о нал не ма њи не био је 
спор. То ком ви ше го ди на по сле Дру гог свет ског ра та, Ал ба нац ни је 
мо гао да бу де на че лу Са ве за ко му ни ста по кра ји не. Ви ше функ ци-
је у Ср би ји и Фе де ра ци ји, та ко ђе, ни су би ле до ступ не ал бан ским 
ка дро ви ма. На пре до ва ње ко смет ског дру штва би ло је ви дљи во на-
ро чи то 1963. у го ди ни „ве ли ког ско ка“ у устав ном уре ђи ва њу зе-
мље и при пре ма њу но вог Уста ва. Ауто ном не по кра ји не, Вој во ди на 
и Ко смет, до би ле су знат но ши ра пра ва и устав не га ран ци је.

Но ви за о крет до го дио се 1966, то ком Че твр тог пле ну ма на Бри-
о ни ма. Ти то је иза звао об ра чун у вр ху ју го сло вен ске др жа ве, ка ко 
би очи стио по ње га по тен ци јал но опа сне по ли тич ке сна ге ко је су 
би ле уз ми ни стра уну тра шњих по сло ва, Ср би на Алек сан дра Ран ко-
ви ћа. Ти то је пред ста вио јав ном мне њу да је реч о об ра чу ну из ме ђу 
цен тра ли стич ких и ан ти-ре фор ми стич ких, и про тив де фор ма ци ја 
у ор га ни ма без бед но сти.Алек сан дар Ран ко вић, је дан од тро ји це 
нај у глед ни јих ру ко во ди ла ца Ју го сла ви је, из не на да је на Бри он ском 
пле ну му Пар ти је про це њен као пер со ни фи ка ци ја кон зер ва тив них 
и ан ти-ре форм ских сна га. На хр ват ском остр ву Бри о ни на Ја дра ну, 
шеф др жа ве и пар ти је мар шал Ти то, по себ но осу ђу је све што су 

17) Ви де ти: K. Chri stitch, „The Ko so vo Cri sis“,TheEuropeanJournalofInternationalaffairs,
vol. 1. no. 2, Autumn 1988, p. 112.
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про тив Ал ба на ца чи ни ли ор га ни без бед но сти Ко сме та, у ко ји ма су 
до ми ни ра ли Ср би и Цр но гор ци.18)

Та ко је од ле та 1966. до шло та ко ђе до про ме на у са ста ву по ли-
ци је на Ко сме ту, а вра та су ши ром отва ра на за ал бан ске ка дро ве. 
Они су по че ли да до ми ни ра ју у свим ор га ни ма ауто ном не по кра ји-
не, по што су већ пред ста вља ли 80% ста нов ни штва Ко сме та. Би ла 
је то „ал бан ска ре не сан са“, упр кос чи ње ни ци да срп ско ру ко вод-
ство то ни је ла ко при хва та ло.19)

У 1968. до ла зи до ве ли ких ал бан ских де мон стра ци ја у При-
шти ни. Њи ма се при дру жу ју и мла ди Ал бан ци у ре ги о ну Те то ва 
у Ма ке до ни ји. Они тра же при кљу чи ва ње Ко сме ту.20)Ал бан ски ко-
смет ски ру ко во ди о ци су из вла чи ли ко ри сти из но ве по ли тич ке ат-
мос фе ре у зе мљи. Они су иг но ри са ли ди стинк ци ју из ме ђу раз во ја 
на ци о нал не са мо све сти и на ци о на ли стич ких осе ћа ња. Чак је у јед-
ном пе ри о ду по сто јао фе но мен ал ба ни зо ва ња из ве сних не-ал бан-
ских на ци о нал но сти, по пут ма њи не Ту ра ка, ко јих та да ни је би ло 
баш за не мар љив број. Из ме ђу ру ко вод ства у Ср би ји и ал бан ских 
ру ко во ди ла ца на Ко сме ту по сто ја ло је по до зре ње, чак и обо стра на 
сум њи ча вост.

Ру ко вод ство у Ср би ји ви де ло је ауто ном не обла сти пре као ад-
ми ни стра тив не де парт ма не, а не као кон цепт ауто но ми је и кон сти-
ту тив ни фак тор Фе де ра ци је. Ауто ном не ре ги је има ле су тен ден-
ци ју ка ауто но ми ји ди рект но и ис кљу чи во у окви ру Фе де ра ци је, а 
не Ср би је. Ру ко вод ство Ср би је, од мах по сле Че твр тог пле ну ма ЦК 
СКЈ, у ле то 1966, сма тра но је у та да шњој јав но сти за знат но де мо-
крат ски је и ли бе рал ни је у од но су на срп ску по ли тич ку гар ни ту ру 
ко ја је „очи шће на“ 1966. Под се ти мо да је том ли дер ском срп ском 
еки пом ру ко во дио До бро сав Ра до са вље вић (1966-1968), по том и 
Мар ко Ни ке зић (1968- 1972). Ла тин ка Пе ро вић је у то вре ме би ла 
се кре тар ЦК СКС, уз Мар ка Ни ке зи ћа нај че шће ка рак те ри са на као 
пар тиј ски ли дер про гре си стич ке ори јен та ци је.21) На пле ну му ЦК 

18) У ма ју 1976.Алек сан дар Ран ко вић је ис при чао До бри ци Ћо си ћу за што је сме њен са 
функ ци је 1966: „Ја сам мо рао да одем из ру ко вод ства зе мље, јер по ред ме не и са мном 
не би мо гли ова ко да осла бе Ср би ју и да до не су Устав 1974. Не би мо гли да ство ре 
др жа ве од Вој во ди не и Ко со ва. Од VII Кон гре са и но вог Про гра ма СКЈ, ишло се ка 
кон фе де ра ци ји. Ја сам се то ме од луч но су прот ста вљао...Мо ра ли су да ме укло не да би 
оства ри ли свој циљ.“У: До бри ца Ћо сић, Пишчевизаписи(19691980), стр. 247.

19) Ви де ти: R. Di zda re vić, „Ве ли ка под ва ла“,Ra dio Free Euro pe, RFE/RL, 2004. 
20) Ви де ти: K. GJE LOS HAJ, „La qu e sti on du Ko so vo: in stru men ta li sa tion et lut te in ter ne“, 

ConfluencesMéditerrannée, No 30, Eté 1999.
21) „Срп ски ли бе ра ли тог пе ри о да же ле да мо дер ни зу ју Ср би ју, да је во де ‘пу тем уз ви ше-

ни јих ци ви ли за тор ских ка пи ја’, да је из ве ду из су жањ ства на ци о на ли стич ке тра ди ци је. 
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СКС, 1972. го ди не, два ме се ца пре свог сме њи ва ња, Ла тин ка Пе ро-
вић ка же: „Ср би ја ко ја би би ла кон зер ва тив на и на ци о на ли стич ка 
из ну тра, по ста ви ла би бр зо пи та ње сво је спе ци јал не уло ге сво јих 
пра ва у Ју го сла ви ји“.22)

АЛБАНЦИ,ИСЛАМ,ХРИШЋАНСТВОИСНАГА
КОСМЕТСКИХДЕРВИША

Ве ћи на Ал ба на ца на Ко сме ту су ислам ске ве ро и спо ве сти. Но, 
за Ал бан це је нај ва жни је албанство,ве ра и на ци ја, ви ше не го на-
чин ве ро ва ња у Бо га. Па шко Ва са из ра жа ва нај бо ље ту су шти ну: „ 
Не обра ћај те па жњу на цр кву, или на џа ми ју. Ре ли ги ја Ал ба на ца је 
ал бан ство.“23) Го во ри се да је чак и Скен дер бег ме њао ве ру. Ње гов 
отац био је пра во слав ни хри шћа нин, а умро је у Хи лан да ру, нај-
све ти јем срп ском ма на сти ру, као пра во слав ни ка лу ђер, као и ње гов 
син, Скен дер бе гов брат.24)

Хри шћан ство је та ко ђе би ло од ин те ре са за Ал бан це, на ро чи то 
Ка то лич ка цр ква. У Ти то вој Ју го сла ви ји, Рим не пре ста је да про-
ши ру је свој ути цај ме ђу ве ћин ски му сли ман ским ста нов ни ци ма 
ове зо не Бал ка на. Шкељ зен Ма ли ћи (Skel zen Mal li qi) о то ме пи ше: 
„Ал бан ци ни ка да ни су би ли у ми ру са сво јим исла мом. То ком Де-
ве де се тих му сли ман ски Ал бан ци раз ма тра ли су озбиљ но иде ју ко-
лек тив не ре кон вер зи је у ка то ли ци зам. Они су се са ми пи та ли, али 
су и пи та ли при ја те ље-а не што од то га сам и ја чуо: је ли мо гу ће 
вра ћа ње на ве ру на ших пре да ка? Ова же ља за ма сов ну кон вер зи ју 
у ка то ли ци зам по ка зу је сло же ни од нос ко ји по сто ји из ме ђу Ал ба-
на ца и Евро пе.“25)

Јед на ди мен зи ја ве ро и спо ве сти Ал ба на ца на Ко со ву и Ме то-
хи ји увек је би ла за по ста вља на, иако је од ве ли ког зна ча ја за раз у-
ме ва ње мен та ли те та, кул ту ре и ре ли ги је ал бан ског на ро да на Ко-

Био је то је ди ни ује ди ње ни пра вац у прин ци пи јел ној бор би про тив ве ли ко срп ског на-
ци о на ли зма“.Ви де ти: R. DI ZDA RE VIĆ, „Ве ли ка под ва ла“,Ra dio Free Euro pe, RFE/RL, 
2004. 

22) На ве де но у: R. Di zda re vić, „Ве ли ка под ва ла,“Ra dio Free Euro pe, RFE/RL, 2004.
23) У :NIN, 19.01. 2006.
24) Ви де ти: Bo sko I. Bo jo vic, Mont At hos, les prin ces ro u ma ins, Jean Ca stri ot et la To ur al ba-

na i se ( Ar ba na ški pirg, dépen dan ce de Chi lan dar), Balcanica,2006.
25) Ко смет ски днев ник Laim чак је об ја вио да се „пред сед ник Ибра хим Ру го ва пре о бра-

тио из му сли ма на у ри мо ка то ли ка.“ Иако ове тврд ње ни су си гур не, ин фор ма ци ја је 
при мље на као исти ни та. Днев ник ка же „да је про ме на ве ре оба вље на 24. апри ла 1974. 
у Ва ти ка ну. Чи ни се да је кр ште ње оба вио Јо ван Па вле Дру ги. Ибра хим “ је по стао Пе-
тар, на ал бан ском Pje ter.“У: НИН, „Пе тар Ру го ва, Ка то лик“, 19. 01. 2006.
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сме ту. Реч је о фе но ме ну дер ви ша. Са ко му ни сти ма на вла сти у 
Ју го сла ви ји 1945, чи ни ло се да ће, као и на чи та вом Бал ка ну, ре до-
ви дер ви ша не ста ти. Ве ћи на тих ре до ва оти шло је у иле га лу. Ви-
ше не го дру ге вер ске за јед ни це, дер ви ши су се опи ра ли кон тро ли. 
Њи хо ве во ђе за до би ја ли су ста тус пре ма по ро дич ној ли ни ји, па се 
ве ро ва ло да је њи хо ва ду хов на моћ би ла на след на.У ше зде се тим 
го ди на ма, ју го сло вен ске вла сти су на кра ју за у зе ле знат но ли бе-
рал ни ји став пре ма вер ским за јед ни ца ма, али су их ипак под вр гле 
то та ли тар ном ре жи му. Се дам де се тих су дер ви ши за до би ли но ву 
сна гу, на нео че ки ва ни на чин. Ал бан ски ше и ци на Ко сме ту осно-
ва ли су 1974. го ди не Уни ју дер ви шких ре до ва, на чи јем че лу се од 
та да на ла зио при зрен ски ше ик, Џед ма ил Ше ху (She hu).26)

Од 1974. до 1984, од 32 чла на ко ји су пред ста вља ли од го ва ра-
ју ћи број те ки ја( основ на је ди ни ца вер ског оку пља ња дер ви ша), 
број је до се гао 126. По чет ком осам де се тих, За јед ни ца је твр ди ла 
да оку пља ви ше од 50.000 дер ви ша, углав ном кон цен три са них на 
Ко сме ту. Со ци о лог из При шти не, Сла ђа на Ђу рић, твр ди ла је сво-
је вре ме но да је би ло око 100.000 при ста ли ца дер ви ша 1998, и то 
са мо на Ко сме ту.27)

Ту је по сто јао је дан по се бан со ци јал ни фак тор, ко јим је де ли-
мич но би ло мо гу ће да се об ја сни за што су дер ви шки ре до ви по но во 
по ста ли зна чај ни на Ко сме ту. Де мо граф ски бум и пре на се ље ност 
у брд ским обла сти ма по ве ћа ли су си ро ма штво и ег зи стен ци јал-
ну и по ли тич ку не си гур ност. Ислам ска за јед ни ца на Ко сме ту ни је 
ужи ва ла не ки ве ли ки ре но ме у ста нов ни штву, а ути цај Ме дре се у 
При шти ни на ин те лек ту ал ни жи вот у ауто ном ној по кра ји ни био је 
за не мар љив. Ве ћи на Ал ба на ца му сли ма на, по себ но у гра до ви ма, у 
сва ком слу ча ју ни су мо гли да се убро је ме ђу ода не вер ни ке. То је 
ба ца ло дру га чи ју све тлост на ло кал но не при ја тељ ство из ме ђу ко-
смет ских ше и ка и ал бан ских пред став ни ка Ислам ске за јед ни це на 
Ко сме ту, не при ја тељ ство из ме ђу ислам ских „ор то док сних“ ре до ва 
и „хе те ро док сних“ су фи ре до ва. То је ба рем ва жи ло за не ке де ло ве 
Ко сме та, на ро чи то у Ме то хи ји. Дру штве ни ре но ме ше и ка дер ви ша 
у брд ским ре ги о ни ма био је знат но ве ћи од ре но меа ко ји су ужи ва-
ли хо џе ислам ске за јед ни це. Тек по сле 1989. је Ислам ска за јед ни ца 

26) Ал бан ски на слов: Li dhjaeRradheveDervisheIslameAlijje. Три го ди не ка сни је, име је мо-
ди фи ко ва но у: Ba sh ke si ae RradheveDervisheIslameAlijje. У: G. Du ij zing, Religionandthe
politicsofidentityinKosovo, Hurts& Com pany, Lon dres, 2000, p.155.

27) На ве де но у:: G. Du ij zing, ReligionandthepoliticsofidentityinKosovo, p.157.
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Ко сме та за у зе ла па три от ски ји став, а за ни мљи во је да се на гла си 
ка ко је упра во она по том по ку ша ла да се по ми ри са За јед ни цом ре-
до ва дер ви ша.28) Шта ви ше, ути цај ше и ка ра стао је са кри зом. Они 
су има ли ду бље ко ре не ме ђу тра ди ци о нал ном ру рал ном за јед ни-
цом, а би ли су бли ски ји са на род ним и ет нич ким ка рак те ри сти ка-
ма, што их је чи ни ло „ал бан ски јим“ и ве ро ват но на ци о на ли стич-
ки јим не го офи ци јал не и „ор то док сне“ ислам ске струк ту ре.

Ути цај дер ви ша у ал бан ском ста нов ни штву, на ро чи то у оном 
пре о вла ђу ју ћем, се љач ком и тра ди ци о нал ном, био је зна чај ни ји но 
што се ве ро ва ло. Ре ал но, дер ви ши су би ли убе дљи ви ји од би ло ко-
је ал бан ске по ли тич ке фи гу ре на Ко сме ту. До ма шај њи хо вих ре чи 
мо же да се по ре ди са ути ца јем ре чи ли де ра Бож је пар ти је (Хезб-
Алах) у Ли ба ну, или са па ле стин ским вер ским во ђа ма у Га зи. По-
врх све га, при ти сак про шло сти, пе ри о да из ме ђу 1913. и 1945, све 
то још увек очу ва но, ко је су из ве сне сна ге на Ју гу (Ал ба ни је) на-
сто ја ле да не за бо ра ве. „Све то је по ве за но са ор га ни за ци ја ма ‘за 
спе ци јал ни рат’ у за пад ној Евро пи,а са да је ушло у ак ци ју,мо же да 
бу де под стак ну то до га ђа ји ма у Пољ ској. Мо жда до тле сти жу гла-
со ви ко ји го во ре о не ком по на ша њу Сје ди ње них др жа ва пре ма ко-
му ни зму.“29)

19711980.УБРЗАВАЊЕКРИЗЕ

Ти то по се ћу је Ко со во и Ме то хи ју 17. апри ла 1971. Сту ден ти 
су ве о ма па жљи во слу ша ли шта Ти то го во ри на свом пу ту по Ју гу 
Ср би је и Ко сме ту, уви ђа ју ка ко је Ти то ре зер ви сан пре ма из ве сним 
фе но ме ни ма, ко је на зи ва ди вља штвом. У свом днев ни ку, ју го сло-
вен ски ре во лу ци о нар из „ста ре гар де,“ од оних ко ји су обра зо ва ни 
на Ле њи но вој шко ли у Мо скви, Ро до љуб Чо ла ко вић, ова ко је пре-
вео зна че ње „ди вља штва“ ка ко га је ви део Ти то. „А ди вља штво је 
нор ма лан фе но мен у си сте му у ко ме, с јед не стра не, по сто ји је дин-
стве на мо не та, и на сто ти не оних ко ји су штин ски ути чу на ње ну 
ста бил ност. Ми тро ши мо ви ше не го што мо же мо да из др жи мо, па 
је нор мал но што це не ска чу. Ин ве сти ци је без пла на, ми сви кон-
стру и ше мо ауто мо би ле, а ни ко не про из во ди ли мо ве. Бу џе ти ра сту, 
пла те та ко ђе, али не и про пор ци о нал но про дук тив ност. Ми ра ди мо 

28) Ви де ти: G. Du ij zing, op.cit.,p.176.
29) Ви де ти: З. Ан то нић, РодољубЧолаковићусветлусвогдневника, Бе о град, ИП Књи га, 

1991, p. 476- 479.
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и жи ви мо са сло га ном: дај шта даш, и ла ко ће мо су тра. А су тра је 
не из ве сно.“30)

Ти то на Ко сме ту по ру чу је да мо ра да се ус по ста ви је дин ство 
Са ве за ко му ни ста. Прак тич но екви ва лен тан ста тус са шест ју го-
сло вен ских ре пу бли ка, омо гу ћу је Ко со ву и Ме то хи ји да има соп-
стве ни устав, сво је по ли циј ске сна ге, су до ве, пар ла мент, за ста ву и 
ор га ни за ци ју СК.

Пр ва екс пло зи ја на Ко сме ту има еко ном ске мо ти ве, али у нај-
ве ћем на ци о нал не. При пад ни ци но ве ин те ли ген ци је, ко ја је ди-
пло ми ра ла на уни вер зи те ту, ко ја је ство ре на у При шти ни као плод 
фе де рал не ак ци је у ко рист ма ње раз ви је них ре ги о на, узи ма у ру ке 
по крет, а да чак и ни је из гле да ла се па ра ти стич ка у по чет ку. Она 
гле да ка не за ви сној Ал ба ни ји и тра жи ста тус Ре пу бли ке, из јед на че-
на са Ср би јом. Иде ја ал бан ских на ци о на ли ста би ла је да тран сфор-
ми шу Ко смет у ет нич ки хо мо ге ну зе мљу, уз по моћ ме то да че сто 
бли ских те ро ри зму, на го не ћи ти ме срп ску и цр но гор ску ма њи ну да 
на пу сте Ко смет. По чет ком 1971. го то во 70.000 срп ских и цр но гор-
ских по ро ди ца од ла зи из По кра ји не. Од 1450 се ла на Ко сме ту, та да 
650 по ста је ет нич ки „очи шће но“, што бу квал но зна чи да у њи ма 
ис кљу чи вио жи ве ко смет ски Ал бан ци. У пи та њу је ира ци о нал ни 
на ци о на ли зам ко ји, ме ђу тим, да је пло до ве.31)

ДРУШТВЕНИРАЗВОЈ
ИФОНДФЕДЕРАЦИЈЕЗАКОСМЕТ

У вре ме ну од че тврт сто ле ћа, При шти на је ве ро ват но би ла 
град ко ји се раз ви јао нај бр же у СФРЈ. Ста ти сти ка је би ла убе дљи-
ва: ин ду стриј ска про из вод ња се по ве ћа ла 18 пу та, по љо при вред на 
про из вод ња 3 пу та, број за по сле них се уве ћао 4,7 пу та, жи вот ни 
век ста нов ни ка про ду жио се са 45 на 68 го ди на. Сва ки тре ћи ста-
нов ник по чет ком се дам де се тих био је об у хва ћен обра зо ва њем, што 
је из но си ло око 450.000 ђа ка и сту де на та на Ко сме ту. Од тек не ко-
ли ко би бли о те ка и би о скоп ских са ла, сти гло се до мре же од 385 би-
бли о те ка, 8 по зо ри шта, 5 му зе ја, а об ја вљи ва но је око 370 на сло ва 
књи га и бро шу ра, об ја вљи ва но је још и 32 ча со пи са, 60 днев них 

30) Ви де ти: Здрав ко Ан то нић: РодољубЧолаковић усветлусвогдневника,стр. 277. Ова 
књи га је ду го би ла укло ње на из јав но сти,по сле за бра не 1991, ка да је по ву че на из про-
да је од мах по об ја вљи ва њу. 

31) Ви де ти: Fej to, F., Pa vlo witch, S.K., Chir stich, KL., Kru lic, J., Me i er, V., “Yugo sla via, our-
dan ge ro us backyard“, TheEuropeanJournalofInternationalAffairs, vol. 1, n. 2, autumn 1988, 
p.78 .
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ли сто ва и пе ри о дич них но ви на. Са гра ђен је мо де ран те ле ви зиј ски 
цен тар, осно ва на је Ака де ми ја на у ка и умет но сти, Уни вер зи тет 
та ко ђе (са ви ше од 50.000 сту де на та), итд.32)Про блем је, ме ђу тим, 
би ло то што је Уни вер зи тет у При шти ни за не ма ри вао тех нич ко 
обра зо ва ње. Број ни ди пло ми ра ни са Фа кул те та по ли тич ких на у-
ка, еко но ми је, со ци о ло ги је, или пси хо ло ги је, има ли су по те шко ћа 
у на ла же њу по сла у дру гим ре пу бли ка ма.

 Број Ал ба на ца на Ко сме ту по ве ћао се са 646.000 на 1.227 000 
у са мо 20 го ди на (1961-1981). То је ра ди кал но про ме ни ло на ци-
о нал ну струк ту ру Ко сме та. Про це нат Ал ба на ца од 1961. до 1981 
по ве ћао се са 67% на 77,5%, а део Ср ба пао је са 18% на 13%. Део 
Цр но го ра ца је пао са 3,9% на 1,7%, а Ту ра ка са 1,0% на 0,9% 33)Са 
сто пом на та ли те та од 31% и при род ним ра стом од 20% сва ке го ди-
не, Ал бан ци уЈу го сла ви ји има ли су нај ви шу сто пу ра ста у Евро пи, 
од 1961. до 1981. А у Ју го сла ви ји ихје, по сле Дру гог свет ског ра та 
би ло 480.000, а 1981. 1.227 000, да би се број по пео на око 2 ми ли-
о на 1991, ка ко је пи са ла фран цу ски ис тра жи вач Ви о лет Ре.34) То је 
зна чи ло за пра во вр то гла ви раст од 117,7% у ра спо ну од са мо јед не 
ге не ра ци је ( 33 го ди на).35)

Дру ги фран цу ски ис тра жи вач, Жил Труд, ко ји је об ја вио упра-
во по ме ну ти по да так,ви ди узро ке ове „де мо граф ске екс пло зи је“ 
ал бан ске по пу ла ци је на Ко сме ту пре све га „у сто пи на та ли те та, 
је дин стве не ра зи не у Евро пи, а је ди но упо ре ди ву са сто па ма на та-
ли те та ко је су ви ђе не у зе мља ма у раз во ју, по себ но у Афри ци.“36)

Еко ном ски и кул тур ни ин тен зив ни раз вој Ко со ва и Ме то хи-
је за по чео је кра јем 1950, 4-5 го ди на ка сни је не го дру ги ре ги о ни 
зе мље. Од 1957. го ди не Фе де ра ци ја је ство ри ла фон до ве за по моћ 
за раз вој Ко со ва и Ме то хи је. При шти на је гра ђе на убр за ним рит-
мом.37)

32) Ви де ти: D. Bi lan džić,JugoslavijaposlijeTita,19801985, стр. 45-49.
33) Ви де ти: D. Bi lan džić, Op.cit.,стр. 205-206. 
34) Ви де ти: Vi o let te REY, Europesorientales,Russie,Asiecentrale,Be lin-Rec lus, 1996. 
35) Ви де ти : G. Tro u de, ConflitsidentitairesdanslaYougoslaviedeTito19601980,Ed. de l’As-

so ci a tion „Pi er re Be lon“ , Pa ris, p. 193.
36) Ви де ти: G. Tro u de, op.cit.,p.196.
37) „Be hind the am bi ti o us edi fi ces one co uld de tect the pi ra tion of the new in tel lec tual stra tum of 

Ko so vo to see Pri šti na de ve lop in to a cen ter of the Al ba nian na tion, co-equ al with Ti ra na. The 
hasty con struc tion of the Uni ver sity of Pri šti na had spe cial sig ni fi can ce. As early as 1979 the 
uni ver sity al ready bo a sted ni ne fa cul ti es and had an en rol lment of 24, 000 stu dents, among 
them 17,700 Al ba ni ans. It was pre ci sely tho se who first be gan de mon stra ting, the stu dent of 
the Uni ver sity of Pris hti na, who had the le ast to com plain abo ut eco no mi cally.“ J. RE U TER, 
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Про це на екс пе ра та, по пут Ду ша на Би лан џи ћа, би ла је да је Ко-
смет био у ка шње њу у од но су на Ју го сла ви ју, од 15 до 20 го ди на. 
Истин ски дру штве ни еко ном ски кан цер би ла је би зар на прак са си-
сте ма ко ја је чи ни ла мо гу ћим и нај чуд ни је еко ном ске по ду хва те и 
пла но ве. Без ика кве сум ње, ве ли ки део аку му ла ци је до ла зио је из 
фон до ва Фе де ра ци је. Ко смет је до би јао 42,5%, а оста так је де љен 
из ме ђу три ре пу бли ке про це ње не ка о не до вољ но раз ви је ним. Је дан 
до два ми ли о на до ла ра днев но би ло је уба ци ва но у „бу нар без дна“ 
зва ни Ко смет. 

Че твр ти Пе то го ди шњи план (1966-1970) ство рио је но ви Фонд, 
на зван „Фонд Фе де ра ци је за кре ди ти ра ње еко ном ског раз во ја. У 
нор мал ним окол но сти ма, ова ин ве сти ци ја вре ди тру да, јер је Ко-
смет, чак и у тур ским ото ман ским до ку мен ти ма, у ве ли ко ал бан-
ским до ку мен ти ма, озна че но као жит ни ца Бал ка на. И Ита ли ја ни 
су, то ком оку па ци је и од мах по сле Дру гог свет ског ра та, пра ви ли 
пла но ве да на Ко смет ко ло ни зу ју 5 ми ли о на Ита ли ја на, твр дио је 
ви со ки срп ски ру ко во ди лац Дра го слав Дра жа Мар ко вић.38)

Кру ци јал на чи ње ни ца је да је Ко смет ис по ру чи вао дру гим ре-
пу бли ка ма две тре ћи не елек трич не енер ги је ко је је про из во дио. 
Ко смет ски ру ко во ди о ци же ле ли су, на при мер, по сва ку це ну да 
гра де тер мо е лек тра не. Тек пет-шест осо ба је од лу чи ва ло о све му 
то ме на Ко сме ту. У вре ме ка да је Иван Стам бо лић био пре ми јер 
Ср би је, он ће ре ћи ру ко во ди о ци ма са Ко сме та: „Оста ви те иде ју о 
елек трич ним цен тра ла ма. Ви има те до вољ но елек трич не енер ги је 
са ми. Онај ко ме она тре ба, не ка их сам и гра ди. Са мо им по ста ви те 
усло ве ко ји се ти чу еко ло ги је, јер ће те се угу ши ти у ди му. За што 
же ли те да гра ди те тер мо цен тра ле дру ги ма? Огро ман је ка пи тал, а 
не ма рад них ме ста. Уни шта ва те зе мљу“.39)

Ме ђу тим, на Ко сме ту има угља да се „за гре је“ чи та ва Евро-
па. Сва ка ко ин фор ми сан од струч ња ка са Ру дар ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, Дра жа Мар ко вић још осам де се тих био је убе ђен: „да је 
тај угаљ био чу ван за Ве ли ку Ал ба ни ју. На осно ви угља Нем ци су 
би ли пре до ло жи ли, пре де се так го ди на,да се гра ди тер мо цен тра ла 
сна ге 5.000 ме га ва та, са 380 W. Наш елек тро на пон био је 400 W, и 

DieAlbaner,p.74. На ве де но у: V. Me i er, Yugoslavia,aHistoryofitsDemise,Lon dres&New 
York, Ro tled ge, 1999.p. 32).

38) Ви де ти: Д. Мар ко вић, „Би ти жи го сан уси ја ним гво жђем. Из ме ђу ауто но ми стич ких се-
па ра ти ста и на ци о нал-шо ви ни ста“, НИН, 08. 05. 2003.

39) Ви де ти: Иван Стам бо лић, Жртве, стр. 144. 
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то да ни ко не мо же да им узме њи хо ву елек трич ну стру ју. То је би-
ло учи ње но ка ко би се са чу вао угаљ за Ве ли ку Ал ба ни ју.“40)

Би ло је све ви ше ар гу ме на та осам де се тих ко ји су го во ри ли да 
мно ге иде је раз во ја ни су ко ри шће не од го ва ра ју ће и ко ри сно за Ко-
смет. Пре ма ци ти ра ном Дра жи Мар ко ви ћу: „ју го сло вен ски но вац 
је ба чен за кон тра-ре во лу ци ју, за ра за ра ње од но са ме ђу на ци ја ма“.
Он је про це њи вао да је у по след њих два де сет го ди на (1961-1981) 
Ср би ја „убри зга ла“ око 400 ми ли о на до ла ра го ди шње у Ко смет, 
што је из но си ло број ку од 8 ми ли јар ди до ла ра.

Но, „упр кос овом еко ном ском на пре до ва њу ко је се мо же ква-
ли фи ко ва ти бри љант ним, Ко смет ни је ус пео да на док на ди сво је 
за о ста ја ње за дру гим ре ги о ни ма Ју го сла ви је“, сма тра фран цу ски 
ис тра жи вач Жил Труд. Ме ђу осо бе но сти ма Ко сме та, Труд по ми ње 
„ен дем ску не за по сле ност“, али и да „Ауто ном ној по кра ји ни Ко со-
во, ме ђу тим, не не до ста ју аду ти у ње ној игри у пла ну при род них 
ре сур са.“

 Са ру дар ским ком плек сом Треп ча, крај Ти то ве, тј. Ко сов ске 
Ми тро ви це, на се ве ру ре ги о на, она је рас по ла га ла це ли ном пр во га 
ре да, ко ја про из во ди 75% ра фи ни ра ног оло ва у Ју го сла ви ји, 69% 
ра фи ни ра ног сре бра, 34% ру де оло ва и цин ка, 20% олов них аку му-
ла то ра, и уз то сул фид не ки се ли не, фос фор не ки се ли не и фос фат-
них гно ји ва.

Са сво јим ре зер ва ма, руд ни ком плекс Треп ча фи гу ри сао је ме-
ђу пр ви ма у Евро пи, као и у све ту, ако је су ди ти пре ма јед ном сво-
је вре ме ном из ве шта ју ам ба са де Фран цу ске у Бе о гра ду: 7.500 000 
то на ру де, са из вр сним са др жа јем од 20% жи ве и 3,5% ба кра, спрам 
0,9% свет ског про се ка, што да је иде ју о бо гат ству ру де. Под се ти мо 
и да је то ком Дру гог свет ског ра та, ком плекс Треп ча по кри вао нај-
ве ћи део по тре ба Рај ха у оло ву.Са мо руд ник Ру дар ско про из во дио 
је 450.000 то на ру де оло ва и цин ка 1966. го ди не, ода кле је из два ја-
но, по сле пр ве об ра де, 16.000 то на кон цен тра та оло ва и цинк-ме та-
ла.“41) Ни је не ва жно ре ћи и да је оло во про из ве де но у Треп чи про-
да ва но по знат но ни жој це ни од свет ских, што је ство ри ло го ди шње 
гу бит ке од 300 ми ли о на та да шњих ди на ра. Реч је о ти пич ном ја зу 
Се вер-Југ. Југ ис по ру чу је јеф ти не си ро ви не, а Се вер их тран сфор-
ми ше у ску пе про из во де, чу ва ју ћи за се бе про фит.42)

40) Ви де ти: Д. Мар ко вић, op. cit.
41) Ви де ти: G. Tro u de,ConflitsidentitairesdanslaYugoslaviedeTito19601980, pp.246-248.
42) Ви де ти: Cat he ri ne Sa mary, LeMarché contre l’autogestion, Pa ris, 1988.На ве де но у: M. 

Col lon, Op.Cit.,p. 222-223.
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КАНЕУМИТНОЈСЕЦЕСИЈИ,
НАСПРАМНЕСПРЕМНИХСРПСКИХПОЛИТИЧАРА

На по ли тич ком пла ну су се, ме ђу тим, убр за ва ли до га ђа ји, пре 
све га све отво ре ни је и све не стр пљи ви је из ра жа ва ње се це си о ни-
стич ких тен ден ци ја чи та вог ал бан ског на ро да. У свом тај ном го-
во ру 1977. го ди не ру ко во ди о ци ма Ко сме та, Едвард Кар дељ, глав ни 
Ти тов иде о лог са мо у пра вља ња, упо зо рио је на озбиљ ну опа сност 
од Срп ског и ал бан ског на ци о на ли зма у По кра ји ни, али је до дао 
да „да нас Ал бан ци са Ко со ва но се по себ ну од го вор ност, јер су они 
ве ћи на на Ко со ву.“43)

Од 1979, срп ска вла да је про це њи ва ла да ста ње на Ко сме ту 
ни је би ло до бро, и због то га је срп ско ру ко вод ство би ло про тив Ти-
то ве по се те Ко со ву те го ди не.44) Тур бу лен ци је про у зро ко ва не ире-
ден ти стич ким до га ђа ји ма на Ко сме ту на ја вљи ва ле су опа сне го-
ди не за Ју го сла ви ју. Три су глав на до га ђа ја све до чи ла у то вре ме о 
убр за ва њу кри зе: 1. Смрт по ли тич ких ли де ра СФРЈ (Ти то, Кар дељ, 
Ба ка рић); 2. дру штве но-еко ном ска кри за; 3. по бу не на Ко сме ту.

Лео Ма тес, глав ни Ти тов са вет ник за пи та ња не свр ста ва ња на-
пи сао је: „Тре ћи ве ли ки до га ђај би ла је из не над на еруп ци ја ире-
ден ти стич ких на ци о на ли стич ких по бу на, ко је су има ле тен ден ци ју 
ка устан ку ме ђу ал бан ским ста нов ни ци ма у Ауто ном ној по кра ји ни 
Ко со во и Ме то хи ја. Циљ по бу на би ло је ства ра ње ре пу бли ке Ко со-
во и ње но евен ту ал но ује ди ња ва ње са Ал ба ни јом, што је до ве ло у 
опа сност те ри то ри јал ни ин те гри тет Ју го сла ви је и ње ног фе де ра-
ли зма.“45)

По чет ком 1980. го ди не, ка да је аро ган ци ја гру па ко је су ру ко-
во ди ле Ју го сла ви јом би ла и да ље при лич но ве ли ка, а штам па ти-
ха по пи та њу Ко сме та, по пис ста нов ни штва је по ка зао не сум њи во 
опа да ње срп ског и цр но гор ског ста нов ни штва на Ко сме ту. Ср ба је 
би ло 23.62% од укуп ног бро ја ста нов ни ка у ре ги ји 1948. Пет го ди-
на ка сни је би ло их је 23.49%, а 1961. их је би ло 23.55%. Али, про-

43) Ви де ти: FBIS, Nov. 27, 1981, p.120, и у: L. J.Co hen, Ser pent in the bo smom. The Ra i se and 
Fall of Slo bo dan Mi lo še vić, p. 40.

44) „Ми ми сли мо да је то ве о ма опа сно. Ал бан ски на ци о на ли зам био је у на пре до ва њу. 
Али, Ти то не при хва та наш са вет и иде та мо. Иако нам је ре као да је све стан и ве ли-
ких про бле ма на Ко со ву, и опа сно сти. Вла шка лић и Ви дић су та мо ишли са Ти том.“ У: 
Иван Стам бо лић, Жр тве, стр.139.

45) Ви де ти: Л. Ма тес, Кризасоцијализмакојегнијебило, Увод, Ју го сло вен ски ин сти тут за 
но ви нар ство, Бе о град, 1991.
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це нат је спао на 18.35% 1971, а де сет го ди на ка сни је, 1981, би ло их 
је тек 13.2 од сто. Пре ма про це ни Ста ти стич ког за во да Ре пу бли ке 
Ср би је, ви ше од 100 000 Ср ба и Цр но го ра ца на пу сти ло је Ко смет 
из ме ђу 1961. и 1981. Ти ме су ство ре ни из вр сни усло ви за за о штра-
ва ње се це си о ни стич ког кур са ко смет ских Ал ба на ца пре ма срп ској 
др жа ви, још пре 30 го ди на.46)

ZoranPetrovicPirocanac
KOSOVO-ET-METOCHIE-DUCONGRESDEDRESDEAU

COMMENCEMENTDELASECESSIONALBANAISE
Quelquescontributionsàl’introductionhistorico-politiquedela

tragédiede‘’l’Etatàhautrisque’’
Sommarie

Danscetteétudel’auteurprésentedesélémentspourune
brèvehistoiredes‘’paysàhautrisque’’serbes,uneautre
façondedésigner,entreautres,leKosovo.Cepetitbrévi
airehistoricopolitiquede laditerégionserbe faitpartie
d’uneanalyseplus approfondie réaliséepar l’auteur de
cetteétudependantsesétudesdoctoralesàParis.Dansle
cadredelaprésenteétudel’auteurdémontreuneinfluen
cefondamentaledesdécisionsprisesparl’Internationale
communistesur lesévénementshistoriquesenYougosla
vieetauKosovoetMétochie,déjàavantlaDeuxièmegu
erremondiale. L’étudemet en avant unemodernisation
généraledupeuplealbanaisauKosovoetMétochiesous
lerégimedeTito,ainsiquel’influencedel’islam,c’està
direlaforcedesdervicheskosovars,maisaussilaradica
lisationdelacrisedanscetterégiondusuddelaSerbie
danslesannées1970et1980,touscesfacteursservantde
basepourlasécessionultérieuredesAlbanaisàlafindu
vingtièmesiècle.
Mots-clés : Serbie, KosovoetMétochie, Parti commu
niste yougoslave, Intrenationale communiste, Albanais,
sécession
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Résumé
Danscetessai l’auteurreconstruitunebrèvehistoirede
ces „теrres à haut risques“, comme on appelle encore
larégionSuddelaSerbie,KosovoetMétochie.Cettere
vuehistoricopolitiquedelarégionfaitpartied’uneplus
grandeanalyseréaliséedurantlesrecherchesdel’auteur.
L’auteurdémontred’abordlesconséquencesdesCongrès
deBakouetdeDresdeеt l’influencedesdécisionsetde
lapolitiqueduKominternauxévénementshistoriquesen
YougoslavieetauKosovodéjàavantlaDeuxièmeguerre
mondiale.LeIVeCongrèsduParticommunisteyougosla
ve(PCY)s’esttenuenAllemagne,àDresde,ennovembre
1928.AusommetduKominternonjugaitquel'Étatyougo
slaveétaitunsoidisantpointd’appuimilitaireprévupour
l'attaquedesimpérialistescontrel'URSS.Celaexpliquait
pourquoidansunedesrésolutionsduCongrèsdeDresde
onintroduisaitladirectiveduKomintern:laYougoslavie
devaitêtrebriséeetondevaitcréer„lesrépubliquesna
tionalesdeCroatie,Monténégro,Macédoine,Albanie et
Slovénie“.Parlanotion„Albanie“onpensaitKosovoet
Métochie.
Dans lesdocumentsdu IVeCongrèsduParti communi
steyougoslave(PCY),danslechapitreintituléLuttepo
urlerôledirigeantdanslesmouvementsdesnationsop
primées,ondisait:„LePartidoit concentrer la luttede
la classe ouvrière, de la paysannerie et des nations op
primées,avanttoutcontrel'ennemiprincipal,l'hégémonie
delabourgeoisieserbeetsamonarchiemilitaire“.
Depuisdesdécenniesl'intelligentsiakosovareréexamina
it la définition donnée à l’entité kosovare dans le cadre
serbe.Lesintellectuelsnationalistesalbanaissontinfati
gables,pourprouverquecetterégionétaitdepuistoujours
albanaise etque la situationdémographiqueaujourd’hui
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n’étaitquel’expressiondelaréalitéhistoriquepermanen
te.Ainsiétabliepar lesauteursalbanais, laquestiondu
Kosovoprenaitlaformed’unproblèmededécolonisation.
LalibérationdelaYougoslavie,etbientôtl'instaurationde
l'autonomieauKosovo,etdel'égalitéendroitsdesAlba
naisenYougoslavie,étaientdegrandsacquishistoriques
durégimedeTito.LarégionautonomesocialisteduKoso
voétaitentréedanslapériodedelaconstructionsocialiste
avecpresque90%d’analphabètes,etuneproductiontrès
attardée, principalementnaturelle de type précapitaliste.
Plusde80%deshabitantsduKosovoétaientagriculteurs.
En1968,ilyavaitdegrandesmanifestationsalbanaises
àPriština.Aellesse joignaientdejeunesAlbanaisde la
régiondeTetovoenMacédoine.Ilséxigaientlerattache
mentauKosovo.
LapremièreexplosionauKosovoadesmotivationséco
nomiques, mais surtout nationales. La nouvelle intelli
gentsia prend enmains lemouvement, sansmême étant
séparatiste. Elle regarde vers l’Albanie indépendante et
demandelestatutdeRépublique,enégalitéaveclaSer
bie.L’idéedesnationalistesalbanaisestde transformer
leurpaysenunpaysethniquementhomogène,etcelaen
courage,pardesmoyensprochesauterrorisme,lesmino
rités serbeetmonténégrinedequitterKosovo.Audébut
de1971presque70000famillesserbesetmonténégrines
partent.Et650de1450villagesdeviennentethniquement
„purs“,c’estàdireexclusivementalbanais.C’estunna
tionalismeirrationnel.
Pourtant,en un quart de siècle, Priština était probable
mentlavillequisedéveloppaitleplusviteenRSFY.Avec
untauxdenatalitéde31%etunecroissancenaturellede
20%chaqueannée, lesAlbanaisdeYougoslavieavaient
letauxdecroissanceleplusélevéenEurope,de1961à
1991. Ils étaient enYougoslavie,après laDeuxièmegu
erremondiale,498000,1.227000en1981,et2millions
en1991.C’étaitunaccroissementvertigineux117,7%en
l’espaced’uneseulegénération(33ans).
D’aprèsDražaMarković,„l'argentyougoslaveétaitjeté
pourlacontrerévolution,pourladestructiondesrapports
entrenations“.Ilestimaitquedanslesvingtdernièresan
nées, laSerbie injectaitquelque400millionsdedollars
paranauKosovo,cequifaisaitunchiffrede8milliards
de dollars.Mais, „en dépit de cette progression écono
miqueque l’onpeutqualifierdebrillante, leKosovone
parvintpasàrattrapersonretardsur lesautresrégions
deYougoslavie“,ditlechercheurfrançaisGillesTroude.
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Аinsisemanifestel'accélérationdelacrisedanslarégion
suddeSerbie,quidirigeralesévénementshistoriquesvers
lasécessiondesAlbanaisàlafinduXXesiècle.Ainsi,la
secessiondébuteеn1981,aveclespremièresmanifestati
onsnationalistesalbanaises.
Legéographeetgéopoliticienserbe,MilovanRadovano
vić,expliquelaquestioncentenairebalkanique:„Kosovo
etMétochiesontunedesdéterminationsclefsdel'intégrité
politicoterritorialeetdelasouverainetédel'ÉtatdeSer
bie,d'uneimportancegéostratégiqueetgéopolitiquecar
dinale. Le sécessionnisme kosovaralbanais est une qu
estion beaucoup plus funeste pour l'existence de l'État
serbe,quetouteslesautresconfrontationsàl'intérieurde
l'exYougoslavie.N'importequellesolutionpolitiquequi
ouvriraitirréversiblementlesportesàuneformequelcon
que de ’république albanaise’,mène très vite à la con
stitutionde la’grandeAlbanie’,quiserait jointe,par la
mêmelogique,àlaMacédoineOccidentale.Celasignifie
unefragmentationsuccessivedel'Etatserbeetsaréduc
tionàl'actuelle’Serbiecentrale’.“
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