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У статті аналізуються сербо-албанські відносини в Косово у 
1945–1948 рр. Вказується, що їх характер значною мірою зумовлювався 
реалізацією планів І. Броз Тіто щодо створення Балканської федерації. 
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ьогодні все, що стосується Сербії й Косово одразу попадає в розряд актуальних 
тем, стає предметом наукових дискусій і політичних суперечок, або й просто – 
побутових розмов у всіх куточках тісного інформаційного світу. Косове поле, 

яке в 1389 р. було ареною жорстокого протистояння православного й мусульманського світу, 
все ще залишається місцем боротьби не просто за місце під сонцем, але й за Вітчизну, 
життєвий простір та власну історію між сербами та албанцями. Безумовно, що сам по собі 
сербо-албанський конфлікт не є чимось винятковим. Тим більше, що продовжується він не 
одне століття, має не менш криваві аналоги по всьому світу як у новітній час, так і в 
попередні періоди світової історії. Його нинішня специфіка (і це, до певної міри, є 
історичною закономірністю) в тому, що на конкретній території перетинається цілий ряд 
нерозв’язаних протиріч притаманних певному часу. Лише в ХХ ст. можна пригадати Боснію 
і Герцеговину, Судетську область, Кубу, Берлін, які ставали предметом суперечок між 
великими державами. При цьому, розв’язка цих конфліктів військовими або 
дипломатичними методами визначала подальші напрями розвитку світу. Гостроту 
нинішнього сербо-албанського протистояння посилює об’єктивна зацікавленість у ньому 
великих геополітичних гравців, які в його межах намагаються розв’язати глобальне питання 
формування нового світового порядку й безпеки на основі фундаментальних принципів 
західної цивілізації. Нинішнє Косово є прецедентом, який кидає виклик суверенітету 
національної держави, однією з арен боротьби між однополярною і багатополярною 
моделлю управління в період глобалізації, а також не позбавлене накипу цивілізаційного  
протистояння між християнами й мусульманами в категоріях С. Хантінгтона. 

У межах даної статті аналізуватиметься один із ранніх періодів сербо-албанських 
взаємин, коли закладалися демографічні, соціально-економічні, політичні, юридичні та інші 
передумови нинішнього конфлікту. Югославський комуністичний режим сприяв порушенню 
рівноваги між сербами й албанцями в Косово на користь останніх. При цьому виникає 
питання – чим зумовлювалася така політика – пошуками історичної справедливості й 
намаганням виправити наявні деформації, що виникли у Королівстві Югославія у 
міжвоєнний період, чи залагодженням сербо-албанського конфлікту у роки Другої світової 
війни, чи пов’язувалася із амбітними планами І. Броз-Тіто домінувати на Балканському 
півострові в межах федерації південних слов’ян? 

У вітчизняній історіографії дане питання вивчене не достатньо. Українські славісти 
переважно акцентують увагу на фазах відкритого сербо-албанського конфлікту, або ж кризі й 
розпаді Югославської держави. Маються на увазі роботи М. Кріля, З. Барана, В. Ярового, 
статті О. Маначинського, М. Каменецького, Є. Хомякова [1]. У той же час, у зарубіжній 
історіографії досі триває гостра полеміка. Її окремі аспекти будуть відображені в контексті 
розгляду даного питання.  
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Однак, перед аналізом політики комуністичного уряду в Косово, вважаю доцільним 
тезуально окреслити основні тенденції сербо-албанських відносин від початку ХХ ст. У 
1913 р. за Бухарестським мирним договором Косово опинилося у складі Сербського 
королівства. Паризька система мирних договорів 1919–1920 рр. за підсумками Першої 
світової війни підтвердила такий status-quo ante bellum. Політика Королівства СХС – 
Королівства Югославії щодо Косово відзначалася намаганням змінити демографічне 
становище, яке вже тоді було на користь албанців, насамперед через активну міграційну 
політику.  

До 1939 р. в Косово переселилося 11 383 сім’ї (53 884 особи) із Чорногорії, Сербії, 
Герцеговини, Ліки й інших територій королівства. Уряд всіляко допомагав колоністам 
будуючи будинки (лише до 1936 р. їх було зведено 8 700), викуповував чи віднімав землю в 
албанців (228 080 га). Однак, навіть такі дії та посилення еміграції албанців у Албанію й 
Азію суттєво не змінили етнічного співвідношення. Перепис 1939 р. засвідчив суттєву 
перевагу албанців – із 645 017 жителів Косово неслов’янських було 422 827 осіб (65,6 %), 
слов’янських – 162 896 (25,2 %), переселенців – 59 294 (9,2 %) [2, с. 268].  

Чинниками, що сприяли збереженню кількісної переваги албанців у Косово були: 1) 
жорстка, але не жорстока аж до знищення політика уряду; 2) для багатонаціонального 
королівства албанська проблема значно поступалася актуальністю сербо-хорватським 
протиріччям; 3) поряд із політикою “батога” уряд застосовував і значно м’якіші методи – 
поширення сербської культури, сприяння розвитку албанських шкіл, мусульманських 
медресе тощо; 4) попри все природний приріст албанців у всі міжвоєнні роки залишався 
вищим аніж у сербів. 

Під час Другої світової війни албанці, натхненні ідеєю створення Великої Албанії, 
підтримали фашистів. На території Косово відбувалися масові вбивства сербів, їх арешти, 
виселення тощо. Цифри, запропоновані дослідниками, дуже різні. Вважається, що в роки 
війни приблизно 100 тис. сербських і чорногорських колоністів втекло від албанського 
терору, і приблизно 10 тис. було вбито. Італійський уряд, що керував на цих землях, 
розпочав заселювати їх албанцями. Тоді в Косово було переселено від 80 до 100 тис. осіб. 
При цьому, перша післявоєнна оцінка зафіксувала лише близько 75 тис. [3], а 
найкритичнішими оцінками, їх число не перевищувало 10 тисяч [2, с. 275]. Однак, у даному 
випадку варто відзначити саму тенденцію, яка при комуністичному режимі була узаконена. 

Наприкінці 1943 р. ставало очевидним, що майбутнє південнослов’янських народів 
визначатимуть комуністи. Одним із рішень другої сесії Антифашистського віче народного 
визволення Югославії (29 листопада 1943 р.) декларувався намір будувати Югославію у 
відповідності з правом кожного народу на самовизначення. Ця країна повинна була 
створюватися “на федеративній основі, яка забезпечить повне рівноправ’я сербів, хорватів, 
словенів, македонців і чорногорців, всім народам Сербії, Хорватії, Словенії, Македонії, 
Чорногорії і Боснії і Герцеговини” [4, с. 210]. Хоча албанці не розглядалися як суб’єкт 
творення федерації, все ж, інтернаціоналістська концепція комуністів дозволяла їм 
сподіватися на прихильність уряду. Це, зокрема,  виражалося в оголошенні широкої 
культурної програми для національних меншин, а також комплексу заходів по подоланню 
так званого “великосербського шовінізму”.  

Сподівання не розійшлися з практикою. Політика комуністів на чолі з Тіто у Косово в 
багатьох аспектах може розглядатися як проалбанська. При цьому спектр думок щодо її 
витоків надзвичайно широкий. Найпростіші пояснення шукають у хорватській 
національності І. Тіто, а отже, його, нехай і прихованій, але “вродженій” сербофобії. Також 
вказується на помилкове розуміння югославським вождем принципів пролетарського 
інтернаціоналізму, точніше – їх специфічне, тітівське тлумачення [5]. Частина сербських 
істориків вважає, що “для Броза Косово було каналом по оволодінню Албанією, і одночасно 
засобом руйнування історичної свідомості сербського народу”. Інша частина бачать у ній 
“стратегію ослаблення сербського чинника в майбутній Югославії”. Дехто відзначає 
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прагнення керівництва зменшити територію Сербії під впливом синдрому “великосербської 
небезпеки” [6, с. 458].  

На аналізі еволюції ідеології КПЮ в національному питанні розглядає косовську 
політику авторитетний сербський історик Д. Батакович. До 1935 р. комуністи виступали за 
знищення Королівства Югославії як “версальського витвору”, вважаючи, що югославським 
несербським націям потрібно дозволити створити їх власні національні держави, а меншинам 
– дозволити приєднатися до їх метрополій – Албанії, Угорщини, Болгарії. У 1935 р., після 
зміни політичного курсу Комінтерну, комуністи притримувалися погляду, що єдиним 
виходом є утворення Югославської федерації шляхом подолання домінування сербів. У 
комуністичних відозвах до населення Космету, засуджувалася сербська буржуазія за її 
погане ставлення і переслідування албанської меншини, а тому, на думку Батаковича, це 
непрямо перекладало відповідальність із правлячих структур Королівства Югославії на всю 
сербську націю [3]. 

Цікаві підходи пропонуються російськими дослідниками. Зокрема, Є. Гуськова звертає 
увагу на національну політику югославських комуністів після завершення Другої світової 
війни. Вона будувалася на двох принципах – забуття всіх суперечок, образ і ненависті 
попереднього періоду, і подолання поняття “правляча нація” шляхом формування нової нації 
“югославів” у процесі побудови соціалізму [6, с. 453]. За таких умов албанці отримували 
значно кращі умови для розвитку в Косово аніж серби.  

О. Валєцкій розглядає внутрішню політику в Косово крізь призму якісного складу 
КПЮ. Як відомо, у 1920–1930-х рр. серби не поспішали вступати в цю партію через те, що її 
основним ворогом було оголошено сербського короля і сербську владу в Белграді. Ці 
антисербські настрої, виражені в ідеологічних формах, були перенесені на ситуацію в 
повоєнний час. Сербська боротьба за Косово для комуністів, як і для всієї ліворадикальної 
громадськості, в тому числі й сербської, була анахронізмом, що використовувався 
“реакційними” силами для стравлювання трудящих різних націй. При цьому комуністи 
абсолютно не зважали на релігійні аспекти протистояння, коли албанські “трудящі” 
прагнули підняти “джихад” проти невірних “трудящих”, а косовські качаки∗ своїми ворогами 
бачили всіх сербів, не залежно від їх соціального стану [7].  

А. Анікєєв шукає відповідь у конкретних умовах повоєнного Косово. Встановлення 
нової влади в Косово і Метохії наражалося на албанський опір. До 1947 р. при підтримці 
місцевого населення діяли озброєнні угрупування албанських і косовських націоналістів. У 
той же час, комуністична ідеологія і практика зустрічали насторожене відношення албанців, 
які згадували щасливі роки італійської окупації. Аби зняти напруження в краї, КПЮ 
змушена була піти на певні поступки албанцям. Її політика полягала в “лавіруванні між 
необхідністю … сприяти розвитку, з одного боку, національної самосвідомості косовських 
албанців, і кріпити їхню єдність із іншими народами федеративної Югославії, а з іншої – 
боротися з албанським націоналізмом і сепаратизмом, джерелом якого після 1948 р. стала 
сусідня Албанія. Одночасно, партія повинна була присікати будь-які прояви 
великосербського націоналізму” [8]. 

Встановлення влади югославських комуністів на території Косово проходило дуже 
складно. 23 листопада 1944 р. партизанські загони звільнили її від окупантів. Однак, вже за 
кілька тижнів албанці підняли збройне повстання, невдоволенні рішенням про те, що Косово 
залишиться в складі Югославії. Новий виступ тривав із 2 грудня 1944 р. до 21 лютого 1945 р. 
[9]. Безумовно, новий комуністичний уряд у своїй політиці врахував такі несприятливі 
настрої серед населення. І. Броз-Тіто заспокоював ситуацію заявами про майбутнє 
входження Косово в склад Албанії та звільненням албанців від відповідальності за злочини 
                                                

∗ Качаки – це загони албанців, які одночасно можна назвати бунтівниками, розбійниками й захисниками. Ці 
загони найбільше загрожували миру в Косово. При цьому варто відзначити, що напади і вбивства, що 
вчинювалися качаками чи немирними албанцями, були не стільки помстою тому чи іншому особистому ворогу, 
скільки засобом опору племінному неприятелю – державі, персоналізованій у сербстві, в органах влади, 
жандармах, армії.  
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проти сербського населення в роки війни. Навесні 1945 р. він говорив албанцям Косово: “Ми 
знаємо, що ви пішли в німецьку армію, що ви боролися проти нас, але це не означає, що ми 
закликаємо вас до відповідальності. Ми знаємо, що всі ви були обдурені, що не всі з вас 
убивці й злочинці, що 90 % із вас помилялося, і що зараз настав час вам допомогти, пояснити 
чого ми хочемо. Ми не хочемо, щоб шиптарі в Косово були людьми другого чи третього 
сорту. Ми хочемо щоб у вас були свої права, рівноправ’я, була своя мова, свої вчителі, щоб 
ви відчували себе в своїй країні” [6, с. 457]. 

10 липня 1945 р. делегати-представники нової влади проголосували за збереження 
Косово і Метохії (Космет) складі Сербії як окремого автономного регіону. У вересні схожий 
статус отримала Воєводина. Тим самим у новоствореній країні створювався прецедент, який 
порушував рівний статус суб’єктів федерації. Адже на території інших суб’єктів автономії не 
створювалися, хоча передумови для цього були [3]. Новий статус Косово відображено в 
Конституції ФНРЮ 1946 р., друга стаття якої вказувала: “Народна Республіка Сербія має в 
своєму складі автономний край Воєводину і автономну область Косово-Метохію…” [10, 
с. 249]. 

Згідно Уставу Косово-Метохійської області, що діяв до 1953 р., верховними органами 
влади в Косметі визначалися обласний народний комітет і Обласний виконавчий комітет. 
Їхні делегати представляли інтереси області в Скупщині як Сербії так і ФНРЮ. При цьому, 
відомі випадки коли делегати від Космету займали на Народній скупщині відмінну позицію 
від делегатів Сербської республіки. У цьому була своя логіка. Колишній югославський 
високопосадовець і соратник Тіто, а згодом дисидент М. Джилас у інтерв’ю французькому 
журналу “Монд” у 1971 р. відверто визнав, що створення в Сербії автономних країв мало на 
меті ослаблення “централізму і гегемонізму сербів” як найсерйознішої перешкоди 
встановлення комунізму [6, с. 455, 459].  

Аналіз конкретних кроків югославського уряду в Косово, дозволяє відзначити її 
проалбанський характер. Насамперед, варто назвати односторонню міграційну політику в 
повоєнні роки. 6 березня 1945 р. була прийнята постанова № 343 “Про тимчасову заборону 
повернення колоністів у місця їх попереднього проживання”. Ще одна заборона була видана 
17 березня 1945 р. Її мотивація базувалася на класовому принципі, коли серби і чорногорці 
розглядалися як експлуататори. 7 липня 1945 р. уряд заборонив самовільне повернення 
колоністів, які в роки королівської Югославії в запланованому порядку розселялися в Косово 
і Метохії на землях албанських утікачів або вигнанців. Такі кроки комуністичного уряду 
відбилися на інтересах 60 тисяч сербів і чорногорців, яким заборонили повернення до своїх 
домівок у Косово і Метохії. Водночас, 75 тисяч албанців, переселених під час війни 
італійцями, було легалізовано [3]. А. Євтич у книзі “Страдања Срба на Косову и Метохији од 
1941 до 1990” підкреслює, що постанови югославського уряду від 6 і 17 березня 1945 р., які 
заборонили повернення вигнаним із Космету колоністам, фактично санкціонували 
окупаційні і албанські військові злочини над сербськими жителями Косово і Метохії. Туди 
вже ніколи не повернулося 1 638 сербських сімей, а у Воєводину тоді було переселено 2 064 
сім’ї. Згідно матеріалів Обласного комітету, 5 744 сербські сім’ї тоді втратило повністю або 
частково землю на території Косово [9]. 

Інший важливий аспект – до 1949 р. залишався відкритим югославо-албанський кордон, 
що також сприяло проникненню на територію Космету албанців. При цьому іммігрували, 
насамперед, албанські мусульмани – потенційні носії сепаратизму та прихильники ідей 
Великої Албанії. На думку Д. Батаковича, чисельність албанців, які закріпилися на території 
Косово в роки війни коливається від 15 тис. до 300 тис. При цьому, в перших повоєнних 
оцінках фігурують цифри від 70 тис. до 75 тис. Якщо до цього додати, що 100 тис. сербів не 
змогли повернутися, то це означає, що політика комуністичного уряду розбалансувала 
етнічну структуру Косово [3]. Загалом же, сприятлива міграційна політика з 1945 р. до 
1990-х рр. сприяла переселенню до Косово до 400 тис. людей [11]. 

Переселенська політика заохочувалась сприятливим для албанців переглядом 
земельних питань. Аграрна ревізійна комісія визнала повне право на землю 4 829 сербських 
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сімей, тоді як 5 744 колишніх власників частково втратили землю, а 595 – повністю. 
Албанцям повернули 15 784 га землі [2: 276]. Існують й інші цифри, за якими албанці 
отримали близько 25 тис га землі. Як відзначалося на засіданні Скупщини Народної 
Республіки Сербія в жовтні 1948 р., “в Косово і Метохії виправлена несправедливість, 
нанесена ще до війни шиптарам∗, коли у них віднімали землі” [6, с. 459].  

У репортажі “Обіцяна земля” (“Борба”, 20 червня 1989 р.) революціонер і колишній 
високопосадовець у Косово сказав наступне: “Для нас, заради впорядкування ситуації в 
Косово і Метохії, було найважливішим обговорити і справедливо вирішити всі питання 
навколо землі. Все це тривало два роки. Тим рішенням була віднята у поселенців тільки та 
земля, яку роками обробляли селяни-албанці … близько 15–16 % усієї землі, якою поселенці 
володіли до війни … Коли були вирішені ці суперечки навколо землі, були створені 
сприятливі умови для нормального життя і роботи в Області, а це, між іншим, проявилося в 
тому, що після того швидко були в основному ліквідовані і бунтівники” [2, с. 276].  

Як бачимо, у даному випадку акцентується увага на класовому принципі вирішення 
земельних суперечок. Однак, при аналізі дій комуністичного уряду не потрібно забувати й 
про національні аспекти, адже на місце “класово ворожих” сербів приходили не сербські 
трудящі, а албанські. О. Валєцкій відзначає використання комуністичним урядом 
національних підходів до вирішення класових проблем. Це, зокрема, проявилося в тому, що 
на сербських землях у Косметі інтенсивніше проходила колективізація, вони 
проголошувалися суспільними для потреб випасання худоби. Створений у Косово і Метохії 
“Фонд по переселенню”, головною метою якого було упередження випадків кровної помсти, 
широко використовувався для відкупу албанцями землі в сербів. Це при тому, що його 
фінансування здійснювалося переважно з бюджету Сербії, а не ФНРЮ. При 
працевлаштуванні албанське керівництво в Косово активно реалізовувало курс Тіто, за яким 
на одного серба мало припадати десять албанців [7]. 

Белградський уряд заохочував зростання народжуваності серед албанців. Тіто вважався 
кумом кожній албанській сім’ї де народжувалася дев’ята дитина. За переписом 1948 р. 
чисельність албанців у Косметі рівнялася 498 242 особам (68,45 %), сербів – 171 911 
(23,62 %), чорногорців – 28 050 (3,85 %) [6, с. 459]. Практичні результати такої політики 
стали відчутними за кілька десятиліть. У 1981 р. у Косово проживало 1 227 000 албанців [3]. 
Продовження політики на виселення сербів і чорногорців, заборони їх переїзду в край, а 
також нижчі показники природного приросту сербів призвели до формування моноетнічного 
Косово. 

Відчули албанці також підтримку уряду в питанні перегляду їх участі в політичному 
житті Космету. До 1948 р. Народний фронт у області об’єднував 227 358 албанців у понад 
57 тисячах організаціях. Гіршими були справи з членством у КПЮ. Членами партії були 
лише 0,35 % населення. Із них албанці складали 32 %, а серби і чорногорці – 64 % [6, с. 459]. 
Найбільшою вадою для цього був низький освітній рівень албанців. Для його підвищення 
було здійснено цілий ряд заходів. Зокрема, у 1949 р. А. Ранкович інформував белградський 
уряд про те, що “етнічним албанцям у Автономному регіоні Косово-Метохія, що 
пригнічувалися в старій Югославії, нині гарантоване політичне і культурне життя і розвиток, 
і рівна участь у всіх справах народної влади” [3]. Вказувалося, що після звільнення албанці 
отримали 453 початкові і 29 вищі школи. Навчаючись за підручниками на рідній мові, 
приблизно 64 тис. албанських дітей отримало початкову освіту, а близько 106 тис. дорослих 
албанців навчилося читати і писати [3]. 

Безперечно, що в конкретних умовах другої половини 1940-х рр. вище названі чинники 
не могли повною мірою проявитися й стати причиною конфлікту. В 1949 р. албанський лідер 
Е. Ходжа, який зайняв у радянсько-югославському конфлікті бік І. Сталіна, в листі до 
генсека ВКП(б) писав, що при народній владі Югославії питання про Косово і Метохію 
вирішується на основі націоналізму: “відкриття албанських шкіл в Косово і Метохії є нічим 

                                                
∗ шиптар – албанець. 
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іншим як демагогією. В органи влади було обрано лише кілька албанців… Демократичні і 
національні права албанської національної меншини Косово і Метохії абсолютно не 
дотримуються. Жодного зв’язку з Албанією!” [12, с. 209]. Втім, об’єктивність цитованого 
документа вельми сумнівна. Адже пишучи лист на адресу І. Сталіна, Е. Ходжа намагався 
заручитися його підтримкою в питанні передання Косово Албанії.  

Історики також свідчать, що аж до середини 1960-х у Косово все ще спостерігалося 
політичне домінування сербів, яким належала більшість адміністративних і партійних посад, 
та провідна роль у культурному та економічному житті країни. Особливо варто відзначити 
діяльність керівника Служби державної безпеки серба А. Ранковича, який керував 
операціями по ліквідації албанських ворожих елементів [13, с. 497]. Таке домінування сербів, 
які складали меншість, приводило до утисків албанців. Не випадково, звільнення у 1966 р. із 
займаних посад А. Ранковича стало приводом для албанських виступів у Косово під 
політичними гаслами. 

Усі ці чинники в своїй сукупності “витворювали” сучасну косовську проблему. 
Оцінюючи політику Тіто, варто сконцентрувати увагу на двох принципових моментах: 1) 
югославістських поглядах Тіто, і 2) баченні ним місця нової держави на континенті. Щодо 
першого, то вже вказувалося, що Тіто був прихильником антисербського югославського 
федералізму. Тому обмеження впливу сербів за допомогою інших південнослов’янських 
націй, або національних меншин мало сенс. Пропонуючи албанцям широкі національні права 
та прощення за воєнні злочини, югославський керівник сподіватися на кращу інтеграцію в 
єдиний державний організм. При цьому роль албанців як союзників Тіто має бути 
відкоригованою. Маршал не міг не брати до уваги посилення сербо-албанського антагонізму 
в роки війни, підтримку албанцями окупантів, а також те, що при звільненні Балкан від 
фашистів албанці були не надійними союзниками, і раз-по-раз порушували його плани. 
Консервувати в рамках нової країни такий конфлікт було б помилкою.  

Тому, аргументованішою здається точка зору, за якою політику щодо косовських 
албанців варто розглядати не крізь призму будівництва югославської федерації, а в контексті 
проектів балканської федерації (1944–1947 рр.). У різних джерелах і на різних етапах назва 
ймовірної федерації змінювалася – югославська, болгаро-югославська, південнослов’янська і 
балканська. При цьому кожна назва передбачала не лише різні принципи, але й різні 
територію і кордони. В основі ідеї Балканської федерації, як і ідеї югославізму, лежала 
ілюзорна спроба вирішити етнотериторіальні протиріччя, які виникли між народами і 
державами в процесі їх національного самовизначення, шляхом створення одної держави на 
принципах етнічної близькості [14, c. 238, 241]. 

У червні 1944 р. серед верхівки КПЮ розглядалося два варіанти вирішення косовського 
питання. Головні теоретики Е. Кардель і М. Піяде зійшлися на думці, що проблема Косово 
може бути вирішена “шляхом створення федеративних зв’язків “Югославії з Албанією”. 
Інший варіант, заснований на зміні етнічної структури Косова, запропонував професор Васо 
Чубрилович. У листопаді 1944 р. він звернувся із запискою “Проблема меншин у новій 
Югославії” до І. Тіто, М. Джиласа і А. Ранковича. “Косово і Метохія завжди займали ключові 
позиції на Балканах, – писав Чубрилович. – Розміщені в Центральній частині Балкан, ці 
райони відділяють Чорногорію від Сербії, а їх обох – від Македонії. Ці землі Федеративної 
Югославії не встановлять надійних зв’язків між собою до тих пір, поки вони не отримають 
спільний етнічний кордон” [15, с. 84]. 

Впроваджувати в дію було вирішено перший варіант. М. Джилас писав у спогадах, що 
уряди Албанії і Югославії “в принципі стояли на точці зору, що Албанія повинна 
об’єднатися з Югославією, що вирішило б і питання албанської національної меншини в 
Югославії”. Це принесло б не тільки безпосередню користь для Югославії, і Албанії, але 
одночасно покінчило б із традиційною нетерпимістю і конфліктами між сербами і 
албанцями. І, що … особливо важливо, це дало б можливість приєднати значну і компактну 
албанську меншину до Албанії як окремої республіки в югославо-албанській федерації” [6, 
с. 458]. І. Тіто значно більше цікавила доля задуманої ним балканської федерації, ядром 
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котрої стала б Югославія, аніж область Косово в складі Сербії. Він готовий був нею 
пожертвувати, щоб зробити ці плани прийнятними для Албанії. Майор Дж. Х. Мейджор, 
член Британської військової місії в Сербії, записав наприкінці 1944 р.: “Я вірю в заяви Тіто, 
що його не цікавить майбутнє Косово, яке він віддав би Албанії, якби вона цього захотіла” 
[15, с. 36]. 

Балканська федерація бачилася І. Тіто дуже широко. В неї мали входити окрім 
Югославії Болгарія і Албанія, а по можливості й Греція. Якщо переговори з болгарами з 
самого початку велися важко, то відносини з Албанією – дуже ідилічно. 9 січня 1945 р. 
керівник делегації Національного комітету звільнення Югославії А. Хебранг на зустрічі з 
І. Сталіним відзначив, що “албанці є самими кращими друзями Югославії” [16, с. 130]. Він 
інформував, що під час недавнього перебування албанської урядової делегації у Белграді, 
було підписано югославо-албанський договір про дружбу і взаємну допомогу, а також 
торгівельний договір. І. Сталін прихильно поставився до такої тісної співпраці, кинувши 
репліку, що “албанці також слов’яни за походженням” [16, с. 130, 132]. Нічого дивного в 
цьому не було. Адже наприкінці Другої світової війни І. Сталін цілком серйозно розглядав 
плани по створенню сильного слов’янського блоку, який би виступав альтернативою 
німецькому реваншизму [17, с. 32]. 

У 1946 р. відносини між Тираною і Белградом у питанні створення федерації перейшли 
у практичну площину. На початку липня під час візиту албанського лідера до Югославії було 
заключено договори про дружбу і взаємну допомогу, про економічне співробітництво і угоду 
про надання Албанії фінансового кредиту на суму в 1 200 тис. американських доларів [18, 
с. 472]. У рамках зустрічей між керівниками держав піднімалося й питання щодо Косово й 
Метохії. Е. Ходжа висловив переконання, що в майбутньому, коли і Югославія і Албанія 
стануть соціалістичними державами, ця область буде приєднана до Албанії. Однак, наразі це 
питання не варто піднімати жодній із сторін. Доцільно лише закріпити його окремим 
положенням у Договорі про дружбу і взаємодопомогу. У свою чергу І. Тіто відзначив, що 
поділяє погляди свого візаві на статус Косово. Однак, застеріг, що постановка цього питання 
в нинішній час “лише б ослабила позиції югославського уряду, особливо в Сербії, в той же 
час як вона жодною мірою не посилила б міжнародне становище Албанії”. Втім, 
югославський маршал вважав за потрібне “прийняти всі міри для зближення населення 
Косово і Метохії з населенням Албанії, і що однією із таких мір могло б бути відкриття 
албано-югославського кордону і відміна митних зборів на цій ділянці кордону” [18, с. 476]. 
Ще один мотив відмови порушувати це питання одразу після закінчення світової війни 
випливав із інтересів безпеки. В разі нападу “імперіалістів” на Албанію, ця країна навіть із 
Косово і Метохією не змогла б чинити опір. А тому, залишаючи їх в складі Югославії можна 
було сподіватися на меншу небезпеку [12, с. 210]. 

Для І. Тіто Балканська федерація була спробою встановити власний контроль над 
Балканами. Зокрема, наприкінці 1947 р. радянські аналітики відзначали “певні тенденції у 
керівників компартії (югославської – Я. С.) в переоцінці своїх досягнень і прагнення 
поставити югославську компартію в положення “керівної” партії на Балканах” [19, с. 708]. 
При цьому, Югославія розглядалася в якості прикладу відносин між суб’єктами Балканської 
федерації, а Косово – розмінної монети для втілення задумів. На думку І. Тіто, “з утворенням 
Балканської федерації, питання косовської анексії в Албанію легко вирішувався б у межах її 
структури” [3]. У квітні 1947 р. Е. Кардель інформував у Москві І. Сталіна: “У нас на 
території Косово і Метохії і сьогодні проживають більше албанців, чим сербів. Ми думаємо 
пізніше, коли встановляться ще тісніші відносини з албанцями, віддати їм ці території”. 
Сталін відповів: “Дуже добре, правильно” і сказав, що об’єднання потрібно здійснити як 
можна швидше [14, с. 245]. 

У 1946–1947 рр. було підписано 46 договорів, які фактично встановлювали єдину 
економічну політику Албанії і Югославії. Договори про співробітництво і угоди про відміну 
віз відповідали планам І. Тіто “прийняти всі міри для зближення населення Косово і Метохії 
з населенням Албанії” [15, с. 36]. Однак, незважаючи на підписання договорів, інтеграційний 
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процес відбувався дуже мляво. Під час свого візиту до Москви в липні 1947 р., Е. Ходжа, 
відзначивши, що відносини між Югославією і Албанією “успішно розвиваються й 
укріплюються”, а “дружба з Югославією розглядається албанським народом як основне і 
життєве питання”, підкреслив фактичний зрив югославами виконання економічних договорів 
[20, с. 679]. З іншого боку, в листопаді 1947 р. С. Златіч за дорученням І. Тіто висловив у 
Тирані “подив і занепокоєння тим фактом, що в той час як інші країни Балканського 
півострова і Центральної Європи все тісніше об’єднуються з Югославією, наші відносини з 
вами знаходяться в (незадовільному) стані” [14, с. 245]. Як бачимо, вже в 1947 р. з’явилися 
серйозні розбіжності між двома урядами. 

У 1948 р. після розриву стосунків між І. Сталіним та І. Тіто, плани останнього по 
створенню федерації, а отже, передання Косово Албанії були переглянуті. Не останню роль в 
цьому відіграла позиція Е. Ходжі, який зайняв сторону радянського керівника. У 1949 р. 
лідер албанських комуністів намагався схилити І. Сталіна до силового варіанту розв’язання 
югославського питання. При цьому, платою для албанців Косово мала стати його передача 
Албанії [12, с. 212].  

Безумовно, що в нових геополітичних умовах можливостей для маневру в І. Тіто було 
обмаль. Повернути колесо історії назад, і почати кампанію проти албанців у Косово означало 
ще більше настроїти проти себе як країни радянського блоку, так і відвернути прихильність 
Заходу. Що ж стосується внутрішньої політики, то це зірвало б усі починання в національній 
сфері й автоматично зруйнувало ще доволі крихкий фундамент нової югославської 
федерації. Тому, власне, І. Тіто змушений був і надалі проводити проалбанську політику в 
Косово, сподіваючись на зростання серед албанців лояльності до комуністичної влади, й, тим 
самим, гамувати ірредентистські та сепаратистські настрої. Зокрема, так і не була зупинена 
міграція з Албанії. З 1948 по 1956 р. в Косово поселилося ще близько 40 тис. албанців [3]. 
Про помилковість такої політики говорила попередня історія цього краю. Сербія або 
Югославія так і залишалася для цілих поколінь албанців чужою державою. 

Оцінюючи косовську політику комуністичного уряду Югославії у 1945–1948 рр., варто 
підкреслити її ідилічність і відірваність від реальних потреб суспільства. Ще не збудувавши 
Югославію на нових засадах національної політики, І. Тіто одним наскоком намагався 
реалізувати потужний регіональний проект у вигляді Балканської федерації. Хоча ця ідея 
виношувалася не одним поколінням інтелектуалів, у повоєнний час вона не мала жодних 
перспектив і об’єктивних передумов. Наслідком квапливості комуністів стала 
непродуманість політики у Косово, яке впродовж 1945–1948 рр. виявилося розмінною 
монетою у геополітичній грі. Невдача планів Тіто заклала об’єктивні передумови для 
нинішнього сербо-албанського конфлікту. Чисельне домінування албанців у Косово  
доповнилося зміцненням їх соціальних позицій і зростанням політичної свідомості. А це, в 
свою чергу, перетворило Косово  на больову точку в серці Сербії. Що ж стосується 
населення краю, то воно виявилося спадкоємцем і заручником своєї власної історії. У ній 
тісно переплелися етнічні конфлікти та амбіції геополітичних гравців, які несли людям горе, 
спустошення та невпевненість у майбутньому.  
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SERBIAN-AND-ALBANIAN RELATIONS IN KOSOVO DURING THE FORMATION OF 

THE COMMUNIST REGIME IN YUGOSLAVIA (1945–1948) 
 

The paper analyses in Kosovo the serbian-and-albanian relations 1945–1948. It is noted that  
their character to a great extent was predetermined by the realization of  I. Broz Tito’s on plans the 
Balkan federation creation. 
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