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ALBANIA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ  
I POCZĄTKOWYCH LATACH KOMUNISTYCZNEJ 
DYKTATURY (CZĘŚĆ II: OD KAPITULACJI WŁOCH 
DO OPERACJI VALUABLE I FRIEND)

Streszczenie: W marcu 1943r. podpisano pakt o neutralności Këlcyra-Dalmazzo. Jednocześ- 
nie w podziemiu trwały rozmowy na temat zjednoczenia wszystkich odłamów ruchu oporu. 
W sierpniu 1943r. w Mukje zawarto porozumienie, ale zostało ono zerwane przez komunistów. 
Ich działania doprowadziły do wybuchu wojny domowej. Partyzanci spod znaku czerwonej 
gwiazdy postanowili fizycznie wyeliminować swych rozmówców z Balli Kombëtar (Front Na-
tional) oraz powstałej pod koniec 1943r. promonarchistycznej organizacji Legaliteti (Legality). 
Po kapitulacji Włoch we wrześniu 1943r., na teren Albanii wkroczyły pododdziały niemieckie-
go Wehrmachtu. Pod patronatem niemieckim powołany został rząd niepodległej Albanii. Po-
garszająca się sytuacja na frontach bałkańskich zmusiła dowództwo niemieckie do wycofania 
swych sił z terytorium Albanii w październiku 1944r. Formacje antykomunistyczne nie były  
w stanie pokonać przekształconych w regularne jednostki wojskowe oddziałów komunistycz-
nych. Pod koniec 1944r. Albania oraz Kosowo znalazły się w żelaznym uścisku „czerwonej” dyk-
tatury. Rozpoczął się okres masowych represji, których ofiarą padło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. 
W Kosowie, w grudniu 1944r., Albańczycy wywołali powstanie. Zostało ono jednak szybko stłu-
mione przez jugosłowiańskie siły bezpieczeństwa. Od grudnia 1944r. aż do początku lat 50. 
w Albanii, a także w Kosowie, walczyli albańscy żołnierze wyklęci. Pomimo swej determinacji 
nie mogli zwyciężyć w starciu z komunistyczną machiną terroru. Tysiące z nich poświęciło swe 
życie w walce o wolność Albanii. 
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Kapitulacja Włoch i powstanie „niepodległej” Albanii

Dnia 8 września 1943r., w chwili ogłoszenia przez Włochy zawieszenia broni, Alba-
nia na krótko stała się całkowicie wolnym krajem. Ten moment starały się wykorzystać 
oddziały partyzanckie różnej proweniencji, przejściowo zajmując rozliczne miejscowo-
ści, m.in. Gijrokastrę (zajęła ją czeta „Orły” Skandera Muci z Balli Kombëtar), Korczę, Sa-
randę, Vlorę (zajęły ją oddziały Balli Kombëtar), Kukës (zajęły ją oddziały płk. M. Bajrak-
tariego). Głównym celem było przechwycenie jak największej ilości broni i ekwipunku 
armii włoskiej. Podejmowane przez komunistów próby namówienia dowódcy 9. Armii 
włoskiej do przejścia na stronę partyzantów i podjęcia walki z Niemcami zakończyły 
się fiaskiem. Należy podkreślić, iż z własnej inicjatywy niewiele jednostek okupacyjnych 
zdecydowało się na przekazanie uzbrojenia w ręce partyzantów. Szczególny przypadek za-
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istniał tylko w dywizji „Firenze”, która jako jedyny duży włoski związek taktyczny, liczący 
15 000 żołnierzy, złożyła broń przed partyzantami LNC (Cygański, 1995, s. 85). Prawdo-
podobnie, wynikało to z wcześniej utrzymywanych kontaktów. Tysiąc pięciuset oficerów 
i żołnierzy tej jednostki zdezerterowało do partyzantów i utworzyło w ramach LNC wło-
ski batalion im. A. Gramsciego. Te aktywne działania antywłoskiego ruchu oporu były 
swoistym wyścigiem z czasem, bowiem w chwili ogłoszenia zawieszenia broni przez Kró-
lestwo Italii, do Albanii, wkroczyły oddziały XXI Korpusu Górskiego (XXI Gebirgs-Ar-
meekorps), dowodzonego przez generała Paula Badera. Rozpoczęły one realizację planu 
„Konstantin”, czyli zajęcia strategicznych obszarów w byłej włoskiej strefie okupacyjnej. 
Do akcji użyto 100 Dywizji Strzelców (100 Jager-Division) oraz 297 Dywizji Piechoty (297 
Infanterie-Division) (Thomas i Abbott, 1983, s. 27). Jednym z ich zadań było rozbrojenie 
pododdziałów włoskiej 9 Armii, dowodzonej przez gen. Lorenzza Dalmazza. W Tiranie 
wylądowała 60-osobowa grupa żołnierzy z jednostki „Brandenburg” (Kurowski, 2003, 
s. 258). Na czele niemieckich władz w Albanii stanął pełnomocnik specjalny III Rzeszy 
na Bałkanach (Sonderbevollmachtigter des Auswärtiges Amtes für den Südosten und 
dem Militarbefehlshaben Südost in Serbien), Hermann Neubacher. Na swym dotych-
czasowym stanowisku Konsula Generalnego Rzeszy w Tiranie pozostał Martin Schliep. 
Wojskowym gubernatorem Albanii został generał artylerii Theodor Geib (http://www.
lexikon-der-wehrmacht.de/Personenregister/G/GeibTheodor.htm). Formalnie 3 paź-
dziernika 1943r. objął funkcję gubernatora wojskowego Albanii i Czarnogóry zgodnie 
z rozkazem Adolfa Hitlera. W stolicy pojawił się również SS-Gruppenführer Josef Fitz- 
hum – pełnomocnik SS-Reichsführera H. Himmlera (Beauftragter des Reichsführer SS 
H. Himmler für Albanien), który później pełnił funkcję Wyższego Dowódcy SS i Policji 
w Albanii. Koncepcja niemieckiej polityki w Albanii była stosunkowo prosta. Po pierw-
sze, odbudować niepodlegle państwo albańskie, po drugie, przekazać tyle suwerenności, 
ile to tylko możliwe. W tym celu H. Neubacher, niejako z „marszu”, podjął rozmowy 
z politykami albańskimi o powołaniu nowego albańskiego rządu. W tej sprawie Niem-
cy postanowili sięgnąć po polityków nieskompromitowanych współpracą z Włochami. 
Byli to politycy głównie z obszaru „starej” Albanii. Oprócz nich, do rozmów zaproszo-
no przedstawicieli albańskich Kosowarów, reprezentujących środowiska przychylne  
III Rzeszy, ze sprawdzonym współpracownikiem władz niemieckich z Mitrovicy, X. Devą. 
Rozmowy obu frakcji kosowskiej i staro-albańskiej zakończyły się sukcesem. Ich wspól-
nym dziełem było wyłonienie 22-osobowego Albańskiego Komitetu Narodowego. Prze-
wagę w nim mieli Kosowarzy, członkowie Ligi Walecznych Sqiptiarzy (Madajczyk, 1983,  
s. 515). Na przewodniczącego komitetu wybrano Ibrahima Biҫaku. Objął on stanowisko 
25 września 1943r. Tymczasem, 11 września 1943r., 243-osobowe Zgromadzenie Naro-
dowe przegłosowało zerwanie unii z Włochami i proklamowało „niepodległość” Alba-
nii. Przywrócono dawną konstytucję oraz flagę narodową. Władzę, w zastępstwie króla 
Zogu, sprawować miała Rada Regencyjna. Jej członkami zostali: uwolniony z internowa-
nia we Włoszech Mehdi Frasheri (były premier jednego z przedwojennych gabinetów),  
a od 24 października 1943r. do 3 listopada 1943r. premier rządu w Tiranie; znany dzia-
łacz niepodległościowy – Lef Nosi, będący jednocześnie przedstawicielem społeczno-
ści albańskich ortodoksów; reprezentujący wspólnotę katolików ks. Anton Harapi, oraz 
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muzułmanin Fuat Dibra. Trzeciego listopada 1943r. wybrany na premiera został Rexhep 
Mitrovica, albański działacz polityczny z Kosowa, uczestnik ogłoszenia deklaracji nie-
podległości we Vlorze w 1912r. 

II Liga Prizreńska – masakry Serbów w Kosowie 

W Kosowie, 16 września 1943r., działacze albańscy powołali do życia nową orga-
nizację odwołująca się do ideałów Ligi Prizreńskiej z 1878r., tzw. II Ligę Prizreńską. Jej 
przewodniczącym został, uwolniony z włoskiego internowania, Bedri Pejani. Działacze 
Ligi głosili hasła nacjonalistyczne, antyserbskie i antykomunistyczne oraz opowiadali się 
za ścisłą współpracą z Niemcami. Pod auspicjami organizacji powstało wiele albańskich 
formacji paramilitarnych oraz wojskowych, które dopuściły się na terenie Kosowa wielu 
zbrodni na serbskiej ludności cywilnej. Powstanie Ligi zainspirowało wielu Albańczyków 
do rozpętania kolejnej fali antyserbskich wystąpień. Tym razem miały one szerszy zasięg 
i bardziej zorganizowany charakter niż te z 1941r. (Czekalski, 1996, s. 137) Mówiąc o 
wzroście albańskich aktów przemocy, należy mieć świadomość, że praktycznie w całym 
okresie istnienia albańskiej samorządności w prowincji, miały one miejsce. W 1942r. 
pretekstem do rozpoczęcia pogromów była, wspomniana już, czerwcowa wizyta premie-
ra, M. Kruija, połączona z jego radykalnym wystąpieniem, skierowanym do miejscowych 
Albańczyków: „ludność serbską trzeba jak najszybciej usunąć z Kosowa. Rodzimych Ser-
bów należy zakwalifikować jako kolonistów i posłać za pomocą rządów Albanii i Włoch 
do obozów koncentracyjnych w Albanii. Serbskich osadników trzeba zabić” (Gibas-
-Krzak, 2009, s. 65). Zbrodnie na Serbach były na tyle widoczne, że dostrzegali je przez 
przedstawicieli korpusu dyplomatycznego państw Osi. Świadczą o tym informacje, zawar-
te w korespondencji prowadzonej przez Posła NDH w Sofii, Vladimira Żidovica, który  
w piśmie z 5 września 1942r., informował ówczesnego ministra spraw zagranicznych, 
Mladena Lorkovicia, że „Albańczycy w Prisztinie zabili 100 Serbów” (Antonijević, 2002, 
s. 471). Jeden z liderów albańskich Kosowarów, Fuat Draga, ogłosił w 1943r., że „nadszedł 
czas eksterminacji Serbów […], nie będzie żadnych Serbów pod kosowskim słońcem” 
(Bataković, 2007, s. 57). W 1943r. w dolinie Ibry, formacje Vulnetari z Drenicy i metohij-
skiej Podgory masakrowały Serbów, zabijając 91 osób (Antonijević, 2002, s. 470). Tylko  
w czerwcu 1943r. Vulnetari i członkowie albańskiej żandarmerii zabili we wsi Vareske 
koło Ibaru 15 osób. W październiku 1943r., Albańczycy dokonali egzekucji 63 Serbów 
we wsi Rokosz. W 1944r. w Kosowie w rozstrzelano 82 serbskich nacjonalistów (Antoni-
jević, 2002, s. 473). 

Albańskie formacje paramilitarne. Dywizja „Skanderbeg”

Niemcy, wkraczając do Albanii, postanowili oprzeć swą władzę na miejscowych for-
macjach wojskowo-policyjnych. Dlatego wzmocniono istniejące jednostki, tworząc z nich 
sprawne oddziały antypartyzanckie. Znaczące zmiany wprowadzono w ochotniczych for-
macjach Vulnetari. Przestały one funkcjonować jako luźne grupy ochotników, stając się  
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personelem podstawowym powiększanych batalionów milicji. W nich samych, w ramach 
reorganizacji, nastąpiła wymiana kadr. Zwolniono osoby w zaawansowanym wieku, za-
stępując je ludźmi młodymi o większej sprawności fizycznej. W kwietniu 1944r., istniały 
już 4 bataliony albańskiej milicji: „Pec”, „Pristina”, „Prizren” i „Tetovo” (Munoz, 2001,  
s. 302 – 303). 

Kapitulacja Italii stworzyła warunki do powstawania nowych formacji policyjno-
-wywiadowczych. W macedońskiej części „Wielkiej Albanii”, na bazie kierowanej przez 
oficera SD, Antona Hofmanna, tajnej placówki, powstała antypartyzancka formacja wy-
wiadowcza FAT-214, ściśle współpracująca z albańskimi strukturami żandarmerii, kiero-
wanymi przez kpt. Essada Szerifa Minę. Obszar działań FAT-214 obejmował Macedonię 
Zachodnią oraz Kosowo. Dla FAT-214 pracowała aktywnie rozległa siatka kosowarskich 
agentów pod wodzą Sahiba Kamberi i Beba Teki. Oprócz zbierania informacji, doty-
czących partyzantów, zadaniem FAT-214 była też rekrutacja ochotników do oddziałów 
antypartyzanckich. W Prizrenie i Tetovo utworzono szkoły, kształcące kadry powstają-
cej żandarmerii albańskiej. Wiosną 1944r. formacja ta liczyła 10 700 żandarmów oraz  
2 450 rezerwistów. Dowódcą żandarmerii był płk. Bayazita Boljetini, człowiek odpowie-
dzialny za masakrę serbskiej ludności cywilnej w Uzicach latem 1941r. Żandarmeria ko-
sowska podporządkowana została ministrowi spraw wewnętrznych X. Devie, który połą-
czył ją z żandarmerią działającą na terenach tzw. „starej” Albanii (Latruve i Kostić, 2004, 
s. 119-120). Faktycznie żandarmeria albańska podlegała niemieckiej policji porządkowej 
Orpo. Zaraz po kapitulacji Włoch, Niemcy przerzucili z Kosowa do Tirany 700 ochotni-
ków pod dowództwem Adema Bolietniego. Potem, siły te wzmocniono 1200-osobowym 
kontyngentem żandarmerii (Fischer, 1999, s.184).

Inną ważną formacją albańskich jednostek antypartyzanckich był „Regiment Koso-
wo”. Powstał on jesienią 1943r., ale oprócz chwalebnych kart w postaci walk z komu-
nistyczną partyzantką, wsławił się udziałem w mordowaniu serbskiej ludności cywilnej  
w czasie „operacji oczyszczających”, m.in. przeprowadzonych w okolicach Peciu (Boro-
zan, 2003, s. 365).

Największą jednostką albańską, sformowaną pod niemieckim dowództwem, była  
21. Dywizja Górska SS „Skanderbeg”, nazywana też 1. Albańską Dywizją SS. Jeszcze 
w marcu 1944r., z apelem o możliwość sformowania 150 000 armii albańskich ochot-
ników, walczących u boku niemieckich sił zbrojnych, wystąpił przewodniczący II Ligi 
Prizreńskiej, Bedri Pejani. Poniekąd w odpowiedzi na ten apel, ale głównie z uwagi na 
nieliczne siły policyjne występujące na obszarze Kosowa, H. Himmler 17 kwietnia 1944r. 
podpisał rozkaz o powołaniu dywizji. SS-Reichsführer wiązał z powstaniem jednost-
ki duże nadzieje. Wyraził się nawet o Albańczykach, że „jako żołnierze są niezawodni, 
będzie z nich pożytek w walce” (Mallmann i Cruppers, 2009, s. 238). Przyszłość miała 
nieco zweryfikować entuzjazm H. Himmlera. Do nadzoru nad wszystkimi kwestiami 
natury organizacyjnej i logistycznej został wyznaczony pełnomocnik Reichsführera SS 
w Albanii, SS-Gruppenführer Josef Fitzhum. Dowodzenie nad jednostką objął SS-Bri-
gadeführer August Schmidthuber, a 29 października 1944r. jego następcą został SS-Obe-
rsturbannführer Alfred Graf. Kadrę oficerską dywizji stanowili Niemcy i Volksdeutsche, 
ściągnięci z 13. Dywizji Górskiej SS „Handschar” (13 Waffen-Gebirgs-Division der SS 
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„Handschar”) i 7. Ochotniczej Dywizji Górskiej SS „Prinz Eugen” (7 SS-Freiwilligen-
-Gebirgs-Division „Prinz Eugen”). Kadra podoficerska rekrutowała się tylko z Dywizji 
„Handschar”, którą stanowił przeniesiony w całości I batalion 28. Pułku Strzelców Gór-
skich, złożony z kosowskich Albańczyków (Gdański, 2009, s. 57). Szeregowcy, służący  
w dywizji „Skanderbeg”, byli w większości muzułmanami, ale wśród nich znalazła się 
także, licząca niemal 1 000 osób, grupa albańskich katolików. Około 1 500 ochotników 
pochodziło spoza Kosowa, z okręgu Tetovo w Macedonii (Zdulski, 2009, s. 155). Osta-
tecznie, w szeregach dywizji znalazło się 6491 Albańczyków. Pierwszą akcją, w jakiej 
jednostka wzięła udział, była operacja antypartyzancka „Draufgeanger”, przeprowadzo-
na na terenach Macedonii. W wyniku zaciętych walk, skandenbergowcy ponieśli bar-
dzo wysokie straty: 316 żołnierzy, w tym 58 zabitych, 92 rannych i aż 166 zaginionych 
(Latruve i Kosić, 2004, 179). Nie był to udany chrzest bojowy. Wskazywał słabą wartość 
militarną jednostki. Znacznie lepiej radziły sobie w walce pododdziały dywizji, złożone 
z etnicznych Niemców, np. batalion rozpoznawczy, dowodzony przez SS-Sturmbannfüh-
rera Heinza Kohlera, który w czasie trzydniowej bitwy o Djakovice, walcząc w okrążeniu, 
poniósł relatywnie niewielkie straty, tj. 10 zabitych przy 104 zabitych po stronie komuni-
stycznej (Gdański, 2009, s. 59). 

Żołnierze dywizji odreagowywali mizerne wyniki na polu walki, popełniając zbrod-
nie wojenne. Najtragiczniejsze wydarzenia rozegrały się w miejscowości Velika, gdzie  
28 lipca 1944r. pododdział z 51. Pułku Strzelców Górskich, dowodzony przez SS-Unter-
sturmführera Wernera Antona, wbrew wyraźnym zaleceniom dowódcy sił niemieckich 
w tym sektorze SS-Obersturmbannfürhera Michaela Grossa z 14. Regimentu Strzelców 
Górskich, 7. Ochotniczej Dywizji Górskiej SS „Prinz Eugen”, dopuścił się mordu na 
mieszkańcach, zabijając 428 osób (Antonijević, 2002, s. 473). Tę makabryczną statystykę 
poprawili żołnierze z kompanii SS-Oberscharführera Saita Hoxhy, zabijając we wsiach 
Ljescare, Borce, Dole Radulovica 673 osoby (Latruve i Kostić, 2004, s. 177-178). Oprócz 
zbrodniczych czynów, żołnierze dywizji „Skanderbeg” stali się sławni z powodu maso-
wych dezercji, do jakich dochodziło w jednostce – do 24 września 1944r. zdezerterowało 
aż 3 425 żołnierzy. Stan liczebny dywizji 1 października wynosił 1 440 osób, wśród któ-
rych znajdowało się tylko 38 albańskich podoficerów i 499 albańskich żołnierzy (Gdań-
ski, 2009, s. 155). Ostatecznie, niemieckie dowództwo zdecydowało się na rozformo-
wanie jednostki. Nastąpiło to 1 listopada 1944r (Zdulski, 2009, s. 156). Z pozostałych  
w jednostce żołnierzy, większą część kadry pochodzenia niemieckiego przeniesiono do  
7. Dywizji Górskiej „Prinz Eugen”. Utworzono regiment „Skanderbeg”, składający się  
z 917 osób kadry z dawnej 21. Dywizji „Skanderbeg” i wzmocniony grupą 3800 mary-
narzy z jednostek nadbrzeżnych Kriegsmarine. Przez cały listopad do początku grudnia 
1944r. formacja ta, wraz z 14. Ochotniczym Pułkiem Strzelców z Dywizji „Prinz Eugen”, 
brała udział z dużym powodzeniem w zmaganiach w obronie Doliny Vardaru w Ma-
cedonii. Po wycofaniu się z tamtego rejonu, część dawnej kadry niemieckiej z Dywizji 
„Skanderbeg” przeniesiono do Dywizji „Prinz Eugen”, w której służyli do końca wojny  
w 14. Ochotniczym Pułku Strzelców Górskich „Skanderbeg” (Gdański, 2009, s. 61). 
Przyjmuje się, że w strukturach paramilitarnych, podporządkowanych niemieckim for-
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macjom wojskowym i policyjnym, służyło od 35 000 do 40 000 albańskich Kosowarów  
i 30 000 Albańczyków (Munoz, 2001, s. 307).

Misja „Consensus” i porozumienie w Mukje

W kwietniu 1943r. pojawiła się w Albanii brytyjska misja SOE, kierowana przez mjr. 
Neila McLeana. Jej zadaniem było nawiązanie współpracy ze wszystkimi działającymi 
w Albanii formacjami partyzanckimi i zaktywizowanie ich działalności. Przedstawiciele 
misji szybko znaleźli się w sztabie komunistycznej partyzantki, ale nie wzbudzili więk-
szego zaufania. Relacje nieco się ociepliły, kiedy w ciągu trzech miesięcy (czerwiec, lipiec, 
sierpień 1943r. ) komuniści otrzymali około 20 ton różnego rodzaju uzbrojenia (Jaques, 
1995, s. 422). Pozwoliło im to wzmocnić przewagę nad pozostałymi grupami ruchu opo-
ru. Brytyjczykom udało się nawiązać także łączność z oddziałami Balli Kombëtar. Ten 
ostatni krok spotkał się z wyraźną dezaprobatą ze strony komunistów. Celem działań 
członków misji było zjednoczenie albańskiego ruchu oporu. W połowie 1943r. jeszcze 
nic nie wskazywało, że nie można go wcielić w życie.

Wśród działaczy komunistycznych nie było jednomyślności w odniesieniu do tak-
tyki, jaką należy zastosować wobec Balli Kombëtar Początkowo wybrano wariant po-
rozumienia. Temu celowi służyło spotkanie przedstawicieli obu ugrupowań w Mukje  
1-2 sierpnia 1943r. Komunistyczne politbiuro delegowało na te rozmowy Ymera Di-
shnicę jako przewodniczącego delegacji i 12 przedstawicieli LNC, wśród których byli 
m.in. Mustafa Gjinishi, Myslima Preza, Abas Kupi. W wyniku dwudniowych negocja-
cji ustalono powołanie Komitetu Ocalenia Albanii, który miał być organizacją kierują-
cą zjednoczonym ruchem oporu. W składzie tego ciała miało się znaleźć 12 osób, po 6  
z każdej ze stron. Komitet miał walczyć o etniczną Albanię (wraz z Kosowem). Ta suge-
stia wywołała sprzeciw komunistycznych negocjatorów. Ostatecznie uzgodniono, że na 
obszarze Kosowa zostanie przeprowadzony po wojnie plebiscyt (Kola, 2003, s. 41-42). 
Pomimo że porozumienie zostało przez przedstawicieli komunistycznych podpisane, li-
der KPSh E. Hoxha ostatecznie je odrzucił (Fischer, 2009, s.124, Kosseski, 2002, s.31). 
Do podjęcia takiej decyzji skłonił go, w głównej mierze, sprzeciw towarzyszy z jugosło-
wiańskiej „matki partii”. J. Broz-Tito, wbrew podjętej w 1940r. uchwale Komunistycznej 
Partii Jugosławii wyrażającej poparcie dla idei przyłączenia Kosowa z Albanią, przeciwny 
był jakimkolwiek deklaracjom w kwestiach terytorialnych podczas wojny. W liście skie-
rowanym do Komitetu Okręgowego Kosowa Metohiji, lider macedońskich komunistów, 
Svetozar Vukmanović „Tempo”, stwierdził, że rozwiązanie problemu przynależności te-
rytorialnej Kosowa dokonane zostanie na bazie braterskiego porozumienia i współpracy 
pomiędzy LNC a SKJ, w ramach idei samostanowienia narodów (Czekalski, 1996, 139). 
Wobec zdecydowanie negatywnego stanowiska przywódców jugosłowiańskiej, E. Hoxha, 
chcąc wycofać się z zawartych w Mukje ustaleń, ogłosił, że delegaci KPSh przekroczyli 
swoje uprawnienia. Ta wymyślona na użytek propagandowy teza, naturalnie, nie odpo-
wiadała prawdzie. 
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Od momentu zerwania porozumienia z Mukje, komuniści szybko podjęli ostrą ak-
cję propagandową, skierowaną przeciw ballistom. Enver Hoxha konstatował, że BK po-
wstała, by przeszkadzać w politycznej pracy komunistom. Wtórował mu jeden z liderów 
jugosłowiańskiej partii komunistycznej, Milovan Djilas, który mówił bez ogródek że BK 
to: „albańska faszystowska mniejszość” (Fischer, 1999, s. 132). Konferencja komunistów, 
która odbyła się 4-9 września 1943r. w Labinot, odrzuciła zawarty projekt porozumienia 
z Mukje. Hoxha w swym przemówieniu oskarżał, „[…] Balli Kombëtar przystąpił do 
wojny przeciwko ludowi, przeciwko frontowi, przeciwko KPA. BK to nie front narodowy, 
ale front zdrajców, zjednoczonych z okupantami” (Pearson, 2004, s. 2070). 

Rozmowy w Mukje były ostatnią próbą podjętą przez albańskie partie polityczne 
przeciwdziałania staczaniu się kraju w otchłań wojny domowej. Wojny, co trzeba podkre-
ślić, prowadzonej przez siły patriotyczne przeciw otrzymującym dyrektywy z zagranicy 
wyznawcom zbrodniczej komunistycznej ideologii, której wdrożenie miało kosztować 
życie tysięcy obywateli Albanii. 

Wybuch wojny domowej i brytyjskie próby jej zakończenia

Odrzucenie porozumienia z Mukje i propagandowa ofensywa skierowana przeciwko 
ballistom były tylko wstępem do podjęcia działań, które miały na celu fizyczną elimi-
nację politycznych przeciwników. Ósmego września 1943r., a więc w dniu ogłoszenia 
przez Włochy zawieszenia broni, oddział albańskiej komunistycznej partyzantki, wspie-
rany przez 50 Greków, napadł w okolicy wsi Zeqisht koło Korczy na ćetę Balli Kombëtar.  
W wyniku zaciętej walki, sześciu ballistów zginęło. Byli to: Hadi Kasimati, Hytbi Velisha, 
Zija Gashi, Fethi Demirali, Dilo Graca i Nimi Suli (Pearson, 2004, s. 271). Tych sześciu 
młodych ludzi było jednymi z pierwszych ofiar wojny domowej. Napad spod Zeqisht 
nie był, jak się okazało, odosobnionym przypadkiem. Dwudziestego września 1943r., 
partyzancka grupa, dowodzona przez Rahmana Uruçiego i Sula Hidriego, napadła na 
konwój żywnościowy Balli Kombëtar, zmierzający do zajętej przez siły ballistów miejsco-
wości Kuçovë. W trakcie wymiany ognia, zginął jeden partyzant BK i jeden został ranny. 
Dwudziestego piątego września 1943r. doszło do starć w rejonie wsi Tkane. I tu, znów, 
prawicowi partyzanci ponieśli straty (1 zabity i dwóch rannych). Tego samego dnia do-
szło do starcia we wsi Lapardhe. Oddział BK wycofał się pod naciskiem wroga, ale strat 
nie poniósł, choć komuniści ogłosili, że zabili 11 ballistów. Ósmego października 1943r. 
 został zamordowany na ulicach Vlorë młody człowiek, będący aktywnym działaczem 
BK, Aziz Shara. Zbrodni dokonali najprawdopodobniej komuniści. W miarę nasilania 
się napadów, dochodziło do aktów zwierzęcego okrucieństwa. Taki przypadek miał miej-
sce 13 października 1943r. we wsi Alkan, w której oddział komunistyczny, dowodzony 
przez Agusiego Gjergjevica porwał dwóch braci Bexheta i Xhevdeta Bulgarecich, liderów 
lokalnej struktury BK. Zostali oni następnie rytualnie zamordowani. Obcięto im uszy, 
nosy, ramiona i genitalia oraz wydłubano oczy. Komuniści porwali również zwolennika 
ballistów, Josifa Frashëriego, wraz z żoną i córką, których zamordowali kilka dni później. 
Siedemnastego października 1943r. komuniści wkroczyli do monastyru bektaszystów 
w Turan koło Korczy i zabili miejscowego opata Babę Zylfa oraz Sabriego Panaritiego  
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i Refata Goskova. Wszyscy zabici byli członkami BK. Dwudziestego pierwszego paździer-
nika 1943r., 1. Brygada Szturmowa pod wodzą Mehmeta Shehu zaatakowała oddział BK 
w okolicach góry Cen Hasani. Po walce wzięto do niewoli 68 jeńców. Późniejszy minister 
spraw wewnętrznych zwrócił się do jeńców z propozycją wstąpienia do szeregów komu-
nistycznych. Ponieważ, poza jedną osobą, nikt się nie zgłosił, komuniści dokonali rzezi 
67 jeńców. Tych, którzy zostali ciężko ranni w czasie egzekucji, dobito nożami (Pearson, 
2004, s. 276-290). Komunistyczne oddziały dokonały pacyfikacji w mieście Gjirokastër, 
17-18 listopada 1943r., mordując osoby deklarujące się jako zwolennicy nacjonalistów. 
Jedną z ofiar był Grek, Basil Sachines, członek Narodowej Organizacji Wyzwolenia Pół-
nocnego Epiru. Piętnastego grudnia 1943r. na ulicy w Tiranie zamordowany został przez 
komunistów dowódca BK, w regionie Vlorë – Aziz Ҫami (Pearson, 2004, s. 313). Jego 
śmierć miała tym bardziej tragiczny wymiar, że wcześniej, w walce z Włochami (na sku-
tek komunistycznej prowokacji), zginał poprzedni dowódca BK na tym obszarze, Hysni 
Lepenica. Obok wspomnianych przypadków, komuniści dokonali masowych egzekucji  
w Lume – 24 ofiary, Martanesh – 22 ofiary, Diber – 103 ofiary, Moker – 75 ofiar i Lushnje –  
62 ofiary. Ogółem, w latach 1941-44 do momentu objęcia władzy, ugrupowania komu-
nistyczne zamordowały 2 386 osób (Centre for Trauma and Torture Survivors, 2006,  
s. 267). 

Brytyjczycy przyglądali się rozwojowi sytuacji w Albanii z dużym niepokojem. Przy-
bierający na sile konflikt wewnętrzny przypominał scenariusz jugosłowiański, w którym 
od grudnia 1941r. toczyła się zaciekła wojna pomiędzy komunistami a czetnikami. Do-
wódca sił sojuszniczych w rejonie Morza Śródziemnego, generał Henry Wilson, postano-
wił, z uwagi na niebezpieczny obrót zdarzeń, wystąpić ze zdecydowanym ostrzeżeniem 
wobec komunistów, grożąc, że Brytyjczycy „nie będą tolerować zakłócania swych planów 
strategicznych, poprzez wywołujących wojnę domową partyzantów albańskich” (Nowak, 
1996, s. 115). Instrumentem, jakim można się było posłużyć, w celu wymuszenia posłu-
chu, były zrzuty broni. Wydaje się, że po stronie brytyjskiej zabrakło odpowiedniej deter-
minacji i woli, by dokonać jednoznacznego wyboru politycznego i udzielić zdecydowanej 
pomocy niekomunistycznej guerilli (Stafford, 1984, s. 206). 

W oczach wielu brytyjskich decydentów, komunistyczne formacje partyzanckie 
uchodziły za najlepszego sojusznika, bowiem prowadziły intensywną walkę z okupanta-
mi bez oglądania się na straty. Z tego też powodu, komuniści byli głównymi beneficjen-
tami brytyjskiej pomocy. Pewną rolę w kształtowaniu wizerunku LNC, jako jedynych 
prawdziwych antyfaszystowskich bojowników, odegrała działalność sowieckiej agentury 
ulokowanej w SOE. Jednym z takich agentów, pracującym w kairskiej placówce SOE, 
był James Klugman. Natomiast w Bari, działalność szpiegowską prowadził John Eyre 
(Nowak, 1996, s. 115). Znaczącą przyczyną braku stosownej reakcji Londynu na niebez-
pieczeństwo przejęcia władzy przez komunistów w Albanii była także duża niespójność 
raportów, przesyłanych przez oficerów łącznikowych. Przebywający w oddziałach ko-
munistycznych gen. Edmund Davies „Trocki” kierował pod adresem centrali propozycje 
ograniczenia przesyłanej pomocy wojskowej tylko do oddziałów LNC (Stafford, 1984, 
s. 205). Zupełnie odwrotne w tej kwestii sugestie wysuwali przybywający w oddziałach 
Legaliteti kpt. Julian Amery i mjr Nelly Mclean (Vickers, 2002, s.155-156). Niestety, ra-
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porty oficerów nie były brane pod uwagę. O to właśnie chodziło komunistom. Dawało to 
im cart blanche na podejmowanie działań, zmierzających do jej całkowitej likwidacji. Tę 
strategię potwierdzają słowa E. Hoxhy, będące formą odpowiedzi na brytyjskie ostrzeże-
nia w kwestii inicjowania wojny domowej: „[…] w Albanii nie ma wojny domowej. Jest 
tylko jedna wojna przeciwko okupantom, a potem kolaborantom” (Nowak, 1996, s. 115-
-116). Komuniści doskonale rozumieli, że, atakując słabszych liczebnie ballistów, zmuszą 
ich do zbliżenia ze współpracującym z III Rzeszą rządem albańskim w Tiranie i do wyra-
żenia désintéressement wobec walki z Niemcami. Wysłany przez SOE jeden z brytyjskich 
oficerów łącznikowych, wspomniany już kapitan Julian Amery, działający w sztabie orga-
nizacji Legaliteti, stwierdzał, że organizacje niekomunistyczne choćby chciały, nie mogły 
walczyć z Niemcami, bowiem same musiały się bronić przed LNC. Uważał on więc, że 
współpraca niejednokrotnie miała charakter wymuszony (Vickers, 2002, s. 154). Brak 
poważnej pomocy brytyjskiej i coraz większa aktywność komunistów w wyniszczaniu 
oddziałów ballistowskich, zmuszała przywódców BK do zaniechania akcji antyniemiec-
kich i skupienia się na działaniach samoobronnych wobec LNC. Balli Kombëtar było za 
słabą formacją, by walczyć jednocześnie z dwoma przeciwnikami naraz. Tym bardziej, iż 
Niemcy, w przeciwieństwie do LNC, nie traktowali ballistów jako głównego przeciwnika. 
Dylematy, przed którymi stanęli liderzy BK, dostrzegali brytyjscy oficerowie łącznikowi, 
którzy w swoich depeszach alarmowali, że wstrzymanie dostaw brytyjskich wepchnie 
całkowicie w ręce niemieckie albańską niekomunistyczną partyzantkę. Niestety, tak wła-
śnie się stało.

Legaliteti i misja „Consensus II”

Wraz z końcem 1943r. pojawiło się na mapie politycznej Albanii kolejne ugrupowanie 
partyzanckie. Była to, powstała 21 listopada 1943r., organizacja Legaliteti. Jej członkowie 
wywodzili się, z niezależnie działających do tej pory promonarchistycznych ugrupowań 
partyzanckich (Fischer, 1999, s. 192). Na jej czele stanął major Abas Kupi, człowiek któ-
rego można określić legendą albańskiego ruchu oporu. Kupi był jednym z czołowych ar-
chitektów porozumienia z Mukje. Od momentu konferencji w Pezie, we wrześniu 1942r.,  
należał do kierownictwa Ruchu Wyzwolenia Narodowego. Długo łudził się, że z par-
tyzantami spod znaku „czerwonej gwiazdy” uda się wypracować rzetelny kompromis. 
Dopiero odrzucenie porozumienia z Mukje uświadomiło mu, że w grze, którą prowadzą 
komuniści, chodzi o całkowite wyniszczenie niekomunistycznych formacji politycznych. 
Stąd, podejmując decyzję o wystąpieniu z kierownictwa LNC, jednocześnie uznał za ko-
nieczne utworzenie nowej, w przeciwieństwie do Balli Kombëtar, promonarchistycznej 
formacji partyzanckiej. Głównym punktem programowym Legaliteti było ustanowienie 
demokratycznej monarchii konstytucyjnej i powrót do Albanii króla Ahmeta Zogu. Do-
strzegano też potrzebę przeprowadzenia głębokich zmian społeczno-ekonomicznych. 
Podstawową bolączką organizacji był problem uzbrojenia i wyposażenia. Partyzantka 
Legaliteti była najsłabszą formacją albańskiego ruchu oporu. Jak wskazywały meldun-
ki brytyjskich oficerów łącznikowych, jej stany osobowe wynosiły zaledwie 5 000 słabo 
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uzbrojonych partyzantów (Bailey, 2002, s. 149). Dlatego też nie byli oni w stanie pod-
jąć aktywnej walki z okupantami. Nie oznaczało to przejścia na pozycje proniemieckie. 
Legaliteti była zdecydowanie niechętna współpracy z III Rzeszą. Jednak słabość mili-
tarna i działania komunistów, zmierzające do całkowitego wyniszczenia monarchistycz-
nej partyzantki, zmuszały A. Kupiego do poszukiwania sojuszników, nie tylko w obozie 
częściowo neutralnych wobec Niemców ballistów, ale i w środowiskach proniemiecko 
nastawionych albańskich kolaborantów. Należy wspomnieć, iż zdarzały się incydentalne 
przypadki otrzymywania przez Legaliteti broni od Niemców, ale jak pisał jeden ze znaw-
ców tej problematyki: „Było to wystarczająco, aby go skompromitować, ale za mało, by 
mógł on prowadzić efektywną walkę z komunistami” (Fischer, 1999, s. 217). 

W kwietniu 1944r., w Albanii pojawiła się misja wojskowa SOE o  kryptonimie 
„Consensus II”. Jej celem było zmuszenie komunistów i zogistów do zawarcia paktu  
o nieagresji i zakończenie stanu wojny domowej (Bailey, 2002, s. 145). Nie było realnych 
możliwości realizacji tego postulatu. Lider KPSh, naciskany przez aliantów, nie chcąc 
ujawnić swych planów likwidacji monarchistycznej partyzantki, warunkował możliwość 
współpracy z A. Kupim rozpoczęciem przez Legaliteti walki z Niemcami. Był to prze-
biegły zamysł komunistów wciągnięcia oddziałów monarchistycznych w konfrontację 
zbrojną z Wehrmachtem, co miało ułatwić ich zniszczenie. W maju 1944r., do inten-
sywnych rozmów z mjr. A. Kupim przystąpili Brytyjczycy, przekonując go do podjęcia 
działań antyniemieckich. Tylko w przyypadku ich rozpoczęcia deklarowano pomoc  
w postaci zrzutów broni. A. Kupi był tym sugestiom początkowo niechętny, ale ostatecz-
nie w nocy z 21 na 22 czerwca 1944r., oddziały Legaliteti wysadziły most Gjoles, inaugu-
rując tym samym zbrojne operacje przeciw Niemcom. Jednocześnie, kilka dni później, 
ignorując groźby brytyjskie, 26 czerwca 1944r., komunistyczna I Brygada Szturmowa 
LNC na rozkaz E. Hoxhy rozpoczęła akcję pacyfikacyjną na terenach położonych za rze-
ką Shkumbi, będących matecznikiem Legaliteti. Do poważnych starć doszło w okolicach 
Supal, gdzie mieściła się kwatera organizacji, oraz w Shengjergi (Pearson, 2004, s. 361- 
-362).

Próby stworzenia frontu antykomunistycznego 

W drugiej połowie 1944r. A. Kupi, podobnie jak większość przywódców, uważał za 
nieodzowne utworzenie wspólnego szerokiego frontu antykomunistycznego, obejmują-
cego wszystkie stojące na gruncie albańskiej racji stanu siły polityczne. W celu przedys-
kutowania strategii prowadzenia stosownych działań w tym zakresie, 15 czerwca 1944r. 
odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Fiqri Dine, Ekrem Vlora, Gjon Marko Gjo-
ni, Mitdhat Frashëri i Abas Kupi. Jedną z konkluzji była decyzja o konieczności zmiany 
na stanowisku premiera rządu albańskiego. Kosowarar. Mitrovicę miał zastąpić, zwią-
zany z zogistami, F. Dine. Czternastego lipca 1944r. ukonstytuował się gabinet pod jego 
kierownictwem. Głównymi siłami, stanowiącymi jego oparcie były środowiska związane  
z Legaliteti i Balli Kombëtar. Propozycję wejścia do rządu otrzymał major A. Kupi, ale od-
rzucił ją ostatecznie (Seton-Watson, 1950, s. 145). Niemcy od początku byli do rządu dość 
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niechętnie ustosunkowani, głównie ze względu na jego anglofilski charakter. F. Dine po-
stawił sobie za zadanie zjednoczenie i przygotowanie do walki z komunistami oddziałów 
niekomunistycznego ruchu oporu oraz rządowych formacji antypartyzanckich. By ten 
postulat zrealizować, konieczne było powołanie wspólnego dowództwa i unifikacja nie-
zależnie do tej pory działających formacji. Regent M. Frashëri ogłosił 17 sierpnia 1944r.  
powstanie Naczelnego Dowództwa.

Pomimo deklarowania formalnej jedności, w rządzie toczyła się ostra walka 
wewnętrzna. Szczególnie uwidoczniła się ona w momencie wyboru następcy, zmarłego 
członka Rady Regencyjnej, Fuata Dibry. Władze niemieckie odrzuciły personalne pro-
pozycje, zgłoszone przez F. Dinego i M. Frashëriego, dotyczące obsadzenia wakującego 
miejsca w Radzie Regencyjnej i poprzez parlament przeforsowały kandydaturę Kosowara 
Cafo Ulqini. Wówczas F. Dine oraz M. Frashëri podjęli próbę usunięcia z rządu mini-
stra spraw wewnętrznych X. Devę, udzielając mu dymisji. W rządzie F. Dinego, opierają-
cym się na koalicji ballistów i zogistów, X. Deva, będąc reprezentantem proniemieckich 
środowisk kosowarskich, był elementem zupełnie obcym. Jego dymisja spowodowała 
zdecydowaną reakcję Niemców, którzy wymusili jego powrót na uprzednio zajmowane 
stanowisko. F. Dine i M. Frashëri, chcąc zrealizować swój koncept unifikacji sił anty-
komunistycznych w oparciu o niemiecką pomoc wojskową, musieli tę gorzką pigułkę 
przełknąć (Fischer, 1999, s. 215). Tymczasem, wydarzenia polityczne, które rozgrywały 
się na Bałkanach, zniweczyły całkowicie te misternie konstruowane plany. Dwudziestego 
trzeciego sierpnia 1944r. upadł współpracujący z III Rzeszą rząd marszałka Iona Anto-
nescu w Rumunii, 9 września 1944r., Bułgaria ogłosiła deklarację neutralności. W tej 
sytuacji było jasne, że Wehrmacht będzie zmuszony do wycofania się z Albanii. Dwu-
dziestego dziewiątego sierpnia 1944r., F. Dine zrezygnował z pełnienia funkcji premiera. 
Swą dymisję uzasadniał utratą poparcia władz niemieckich, co było o tyle prawdziwe, że 
nigdy go nie miał. Ostatnim premierem rządu niekomunistycznej Albanii, był I. Biҫaku, 
o którym mówiono, iż ów awans zawdzięczał codziennej grze w ping-ponga z niemiec-
kim ambasadorem w Tiranie (Seton-Watson, 1950, s. 1945). 

W czasie, kiedy trwały przetasowania rządowe, LNC zintensyfikował działania, zmie- 
rzające do unicestwienia wszelkich ugrupowań antykomunistycznych. Dziewiątego 
lipca 1944r., oddziały komunistyczne zaatakowały ufortyfikowaną wieś Fushë, któ-
rej bronił jeden ze znanych dowódców Balli Kombëtar, Halil Alija. Początkowo dowo-
dził on utworzoną jeszcze w sierpniu 1942r. czetą partyzancką, a następnie kierował 
współpracującym z Włochami batalionem ochotniczym, „Dobrano”. W wyniku walk,  
z 300 ludzi znajdujących się pod dowództwem H. Aliji, zginęło 50, a pozostali wycofali 
się w góry. W miesiąc później, 10 sierpnia 1944r., rozpoczęła się druga ofensywa komu-
nistów przeciw oddziałom A. Kupiego (Pearson, 2004, s. 376). W tym samym czasie, 
Niemcy rozpoczęli szeroko zakrojone aresztowania osób, związanych z ruchem oporu. 
Ich ofiarą padł Skënder Muҫo, prawnik, lider Balli Kombëtar we Vlorë, jeden z twórców 
albańskiej partii socjaldemokratycznej. Człowiek o zdecydowanie proangielskim i anty-
niemieckim nastawieniu. Niestety, został on 10 sierpnia 1944r. stracony (Fischer, 1999, 
s. 216). W więzieniu znalazło się 40 probrytyjsko nastawionych członków Balli Kom-
bëtar, których następnie wywieziono do obozu koncentracyjnego Sajmiste w Serbii. We 
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wrześniu 1944r., oddziały partyzanckie Legaliteti podjęły szereg akcji antyniemieckich. 
Szóstego września 1944r., grupa dowodzona przez Ndue Palliego, zaatakowała kwatery 
3 baterii pułku artylerii, wchodzącego w skład 297 Dywizji Piechoty. W czasie walki,  
10 Niemców poniosło śmierć (Pearson, 2004, s. 385). Do akcji przeciw Niemcom przy-
łączyli się także, niektórzy ballistowscy dowódcy. W nocy 9/10 września 1944r., wpadł w 
zasadzkę niemiecki konwój. Straty Niemców wyniosły 30 zabitych. Akcję wykonał od-
dział BK, dowodzony przez Abasa Ermenjego (Pearson, 2004, s. 386).

Swą aktywność wzmógł także oddział Ganiego Kryeziu, próbując zdobyć miasto Dja-
kovice. Formacja ta była jedną z większych i bardziej znanych nieafiliowanych oddziałów 
partyzanckich. Bracia Kryeziu swoją działalność niepodległościową rozpoczęli, podob-
nie jak A. Kupi, w 1940r. W 1941r., Włosi internowali ich na wyspę Ventotene. Moment 
kapitulacji Włoch przyniósł im wolność. Powrócili do Albanii i rozpoczęli działalność 
partyzancką. Pomimo że nie przeszli nigdy na pozycje kolaboranckie, nie uchroniło ich 
to przed komunistycznymi represjami. Dwudziestego września 1944r. Gani Kryeziu zo-
stał zatrzymany przez albańskich komunistów i przekazany w ręce władz jugosłowiań-
skich. Za swą działalność niepodległościową został skazany na 5 lat ciężkiego więzienia. 
Wyniszczony pobytem w obozie, zmarł w 1952r. (Seton-Watson, 1950, s. 1945). Dramat 
G. Kryeziu nie był jedyną tragedią, jaka się wówczas rozgrywała. Kolejną ofiarą komuni-
stycznych siepaczy padł Lazar Fundo, doradca polityczny w oddziale G. Kryeziu. Był on 
jednym z pierwszych przedwojennych albańskich komunistów, bliskim współpracow-
nikiem Alego Kelmendiego. Studiował w Salonikach i Paryżu. Przebywał w Wiedniu, 
będąc dziennikarzem pisma „Bałkańska Federacja”. Następnie przeniósł się do Paryża. 
Tam jego poglądy uległy ewolucji w kierunku socjaldemokratycznym. Został skazany 
za „odchylenie trockistowskie” (zaocznie w Moskwie) na karę śmierci. Dzięki pomocy  
G. Dymitrowa, uniknął wykonania wyroku. Wrócił do Albanii w 1939r. Został inter-
nowany przez Włochów na wyspę Ventotene. Tam poznał braci Kryeziu. Zwolniony po 
kapitulacji Włoch, znalazł się jako doradca polityczny w utworzonym przez G. Kryeziu 
oddziale partyzanckim. Zatrzymany w okolicy Kukës przez albańskich komunistów z  
V Brygady Partyzanckiej i za odchylenie „trockistowskie”, czyli w rzeczywistości przejście 
na pozycje socjaldemokratyczne oraz rzekomą agenturalną działalność na rzecz brytyj-
skiego wywiadu, na rozkaz Hoxhy 20 września 1944r., w miejscowości Kolesia, został 
zatłuczony na śmierć na oczach zatrzymanego z nim brytyjskiego oficera łącznikowego. 
Oddział Kryeziu posiadał kontakty z brytyjską SOE poprzez osobę mjr. Petera Kempa, 
byłego uczestnika wojny domowej w Hiszpanii, walczącego po stronie generała Franco. 
Major P. Kemp zamierzał na bazie oddziału braci Kryeziu stworzyć nową strukturę or-
ganizacyjną, w której znalazłyby się wszystkie niekomunistyczne formacje partyzanckie. 
Komuniści szybko zorientowali się, że pomysł ten jest dla nich bardzo niebezpieczny, 
dlatego – chcąc zlikwidować majora – posunęli się do złożenia na niego donosu do ge-
stapo. Niemieckiej policji politycznej nie udało się go jednak aresztować. P. Kemp został 
odwołany z Albanii na skutek komunistycznych zabiegów (Schwartz, 2009). 

Dwudziestego pierwszego września 1944r. odbył się kongres prawicowych ugru-
powań politycznych w Pezie. Brali w nim udział: Mahdi Frashëri, Prenk Privizi, Fiqiri 
Dine, Hysi Dema, Gjon Marko Gjoni, Muharrem Bajrakatri, Abas Kupi, Midhat Frashëri, 
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Ali Këlcyra, Hasan Dosti. Powołano nowy rząd albański, tzw. Rząd Górski, pod wodzą 
Midhata Frashëriego jako premiera, Mahdiego Frashëriego jako ministra spraw zagra-
nicznych oraz Abasa Kupiego jako naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Było to działanie, 
które nie miało już większego znaczenia (Pearson, 2004, s. 389). Dwudziestego siódmego 
października 1944r. do dymisji podał się rząd I. Biҫaku. Niektórzy dowódcy zogistowscy 
i balliści pozostali w kraju i podjęli próby zorganizowania antykomunistycznego ruch 
oporu. Większość udała się na emigrację.

W listopadzie 1944r., komunistyczna ofensywa nabrała rozpędu i nic już nie mogło 
jej zatrzymać. Dziewiętnastego listopada 1944r. zdobyta została Tirana, a 29 listopada 
1944r. Szkodra. Dla Albanii rozpoczął się tragiczny w dziejach okres komunistycznej 
dyktatury.

Dramat w Czamerii

Wojna na terytorium Albanii dobiegła końca, lecz dla Albańczyków, zamieszkałych 
na terytoriach, które nie znalazły się w składzie państwa albańskiego, zaczęła się gehenna. 
Jako pierwszych, krwawy odwet dotknął albańskich Czamów w Epirze Północnym. Dwu-
dziestego siódmego czerwca 1944r., wkraczające do miasta Paramithia oddziały greckiej 
EDES dokonały masakry albańskiej ludności, mordując około 600 osób. Jak się okazało, 
nie był to przypadkowy incydent. Kilka dni potem, w miejscowości Parga, zginęło kolej-
nych 52 Albańczyków. Dwudziestego trzeciego września 1944r. w miejscowości Spatar 
spalono kilkadziesiąt domów i wymordowano 157 osób. W latach 1944-45 śmierć po-
niosło 2 771 Albańczyków, 68 wsi zostało splądrowanych i spalonych, a 28 000 Czamów 
uciekło do Albanii (Vickers, 2002, s. 6). Należy jednak nadmienić, że te zbrodnie, choć 
dotykające cywilną ludność (kobiety, dzieci, starców), były formą odwetu za współpracę 
części albańskiej społeczności z niemieckimi i włoskimi władzami okupacyjnymi (Kretsi, 
2002, s. 179). Od 1942r. na terenach Epiru Północnego istniała zorganizowana albańska 
administracja, tzw. Keshilla. Na jej czele stanął, pełniąc funkcję Wysokiego Komisarza 
Thesprotii, Xhemil Dino (Fischer, 1999, s. 85). Administracja była także instytucją pro-
wadzącą rekrutację ochotników do służby w podlegającej jej ochotniczych batalionach 
muzułmańskich. Utworzono kilkanaście jednostek tego typu, ściśle współpracujących  
z siłami okupacyjnymi. Ich aktywność widoczna była w trakcie przeprowadzanych ope-
racji antypartyzanckich. Złożone z Czamów oddziały policyjne brały udział w zbrod-
niach dokonywanych na greckich cywilach. W dniach 29-31 sierpnia 1943r., kontyngent 
albańskich ochotników brał udział w operacji pacyfikacyjnej „Augustus”, w trakcie której 
doszło do spalenia 70 greckich wsi i zabicia w nich 600 osób (zabito również 50 Albań-
czyków). Dwudziestego siódmego września 1943r. w mieście Paramithia aresztowano 53 
osoby, a następnie zamordowano 49 przedstawicieli lokalnej greckiej elity społeczno-po-
litycznej w odwecie za zasadzkę, przeprowadzoną przez greckich partyzantów na podod-
dział 1. Dywizji Górskiej (Kretsi, 2002, s. 178). Głównymi inicjatorami tej akcji byli Nuri1 
i Mazar Dino. Pierwszy z braci był dowódcą albańskiej milicji, a drugi liderem młodzie-

1 Nuri Dino dowodził następnie powstałym 25 grudnia 1943r. Albanische Sicherungs Bataillons König-
spor. Informacja pozyskana na podstawie AAN MA T-314/670/1146. T-311/670/1146.
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żowej organizacji albańskich faszystów (Kretsi, 2002, s. 178). Po wojnie, oprócz represji, 
władze greckie sądziły głównie zaocznie za kolaborację wielu Albańczyków. Trybunał 
Wojskowy w Joaninie skazał 1930 osób (King et al., 2005, s. 67).

Powstanie antykomunistyczne w Kosowie 

Wydarzenia z Epiru Północnego i tragedia, jaka dotknęła ludność albańską były, jak 
się okazało, tylko drobnym epizodem wobec tego, czego mieli doświadczyć albańscy 
mieszkańcy Kosowa. W obliczu zbliżania sił komunistycznych do Kosowa, kierownictwo  
II Ligi Prizreńskiej ogłosiło generalną mobilizację w celu obrony zagrożonej prowincji. 
Cztery bataliony zostały rozmieszczone wzdłuż dawnej granicy serbsko-tureckiej z 1878r.  
Wsparcie dla jednostek bojowych mieli stanowić Vulnetari. Pierwszą grupą, tzw. karan-
dacką, dowodził Sevhet Shupi, drugą płk. F. Dibra, trzecią – znany działacz panalbański 
Ymer Berisha, a czwartą Adem Voci i Ahmet Seljanac (Latruwe i Kostić, 2004, s. 227- 
-228). Jednostki albańskie otrzymały broń i wyposażenie od wycofujących się oddziałów 
niemieckich. Według raportów służb specjalnych III Rzeszy, II Liga Prizreńska miała pod 
bronią około 20 000 ludzi. Te siły nie były w stanie powstrzymać partyzanckiej ofensywy 
i zapobiec zajęciu Kosowa przez komunistów. W listopadzie 1944r. na teren prowincji 
wkroczyły oddziały jugosłowiańskiej partyzantki, w skład których wchodziły dwie bry-
gady albańskie. Po opanowaniu Kosowa, komuniści przystąpili do oczyszczania terenu  
z elementów kontrrewolucyjnych. Do tej grupy zaliczono wszystkich, którzy współpraco-
wali z władzami włoskimi czy niemieckimi. Ponieważ zjawisko kolaboracji występowało 
na masową skalę, represje dotknęły znaczącego odsetka miejscowej albańskiej społecz-
ności. Szybko się okazało, że obiektami represji przestali być tylko „kolaboranci”, a stali 
się nimi po prostu Albańczycy. 

Dwudziestego ósmego listopada 1944r. partyzanci z 48. Dywizji Macedońskiej aresz-
towali kilkadziesiąt osób oskarżonych o kolaborację, które następnie rozstrzelano w cza-
sie „próby ucieczki”. Do krwawych incydentów między Jugosłowianami a Albańczykami 
dochodziło także w obrębie armii. W jednej z miejscowości grupa albańskich rekrutów, 
traktowana pogardliwie i brutalnie przez jugosłowiańskich strażników, zabiła jednego z 
nich. Zarządzono egzekucję odwetową 40 Albańczyków. Żołnierze albańskiego pocho-
dzenia sprzeciwili się tej decyzji, na skutek czego otwarto do nich ogień z broni ma-
szynowej, zabijając 300 osób. Lawina zbrodni rozlewała się po całej prowincji. W rzece 
Kline znaleziono ciała 250 Albańczyków, pochodzących z miejscowości Skenderaj. In-
formacja o masakrze dotarła do sztabu albańskiej VII brygady. Na miejsce zdarzenia 
wysłano komisję, mającą zbadać sprawę. Komisja, po wykonaniu pracy, udała się ze spo-
rządzonym raportem do partyzanckiego Sztabu Operacyjnego Kosowa i Metohiji. Tam, 
po wysłuchaniu wyjaśnień, członków komisji rozbrojono i rozstrzelano (Czekalski, 1996, 
s. 229). To zdarzenie doprowadziło do buntu w złożonej z Albańczyków VII Brygadzie 
partyzanckiej, dowodzonej przez Shabana Polluzhę. Około 6000 partyzantów na czele 
ze swym dowódcą zdezerterowało. Relacje pomiędzy brygadą a sztabem kosowskim nie 
układały się już od pewnego czasu. Dowództwo VII brygady, obserwując wzrastającą 
skalę represji w Kosowie, nie chciało wykonać rozkazów sztabu głównego armii jugosło-
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wiańskiej, nakazujących opuszczenie Kosowa i udanie się do Serbii na front, celem kon-
tynuowania dalszej walki z Niemcami. Zbrodnia w Skenderaj, której ofiarą padli bliscy 
wielu partyzantów z VII Brygady, podpaliła de facto lont, tlący się od dłuższego czasu. 
Do zbuntowanych zaczęły przyłączać się inne oddziały partyzanckie. Z grupą 100 ludzi 
przybył Kazim Bajraktari. Dwa tysiące ochotników przyprowadził ze sobą Adam Voci,  
a 1 500 przyciągnął Mehmet Gradica. Wśród ochotników, pewną grupę stanowili dawni 
weterani dywizji SS „Skanderbeg” oraz byli członkowie II Ligi Prizreńskiej. Naturalnymi 
sojusznikami stali się członkowie Balli Kombëtar, niemal od początku jugosłowiańskich 
rządów tworzący konspiracyjne struktury podziemne na terenie Kosowa (Latruwe i Ko-
stić, 2004, s. 230). Według części historyków, siły powstańcze liczyły około 34 000 (Latru-
we i Kostić, 2004, s. 229). Głównym ośrodkiem oporu była Drenica. By nadać oddziałom 
powstańczym kształt organizacyjny, utworzono strukturę pod nazwą Siły Zbrojne Ruchu 
na rzecz Narodowego Wyzwolenia i Zjednoczenia (Schwartz, 2009). Władze komuni-
styczne początkowo skierowały do walki z rebeliantami 36 000 żołnierzy jugosłowiań-
skich, bułgarskich i albańskich z płd. Albanii (Vickers, 2002, s.161). Drugiego grudnia 
1944r., liczące 3 000 partyzantów siły powstańcze zajęły miasteczko Urosevac, gdzie sta-
cjonowały tylko dwa bataliony żołnierzy jugosłowiańskich. Miejscowość jednak szybko 
odbito. Wojska jugosłowiańskie poniosły starty w wysokości 56 zabitych i 100 rannych 
(Latruwe i Kostić, 2004, s. 232). Ponieważ tłumienie rewolty szło opornie, 22 grudnia 
1944r. do akcji włączono ściągniętą z frontu 17. Brygadę Macedońską NOVPOJ (Narod-
nooslobodilačka Vojska i Partyzanski Odredi Jugoslavija – Wojsko Ludowowyzwoleń-
cze i Oddziały Partyzanckie Jugosławii). Ósmego lutego 1945r. J. Broz-Tito wprowadził 
na obszarze Kosowa stan wojenny. Tego samego dnia, włączono do walki dodatkowy 
związek taktyczny w postaci 52. Kosowsko-Metohijskiej Dywizji Armii Jugosłowiańskiej, 
która niemal natychmiast przystąpiła do operacji antypartyzanckich. Dysponując wspar-
ciem lotniczym oraz artyleryjskim, udało jej się rozbić formacje powstańcze. Oddziały 
Adama Voci i Uka Sadika jako jedyne wyrwały z okrążenia. Manewr ten nie powiódł się 
grupie Shabana Polluzhy. Po 24 godzinach zaciekłych walk, jego zgrupowanie ostatecznie 
zniszczono, a on sam zginął 22 lutego 1945r. Straty antykomunistycznych partyzantów 
były bardzo wysokie. Śmierć poniosło 258 powstańców, a 558 poddało się niewoli. Straty 
komunistów były relatywnie niewielkie: 15 zabitych i 21 rannych (Latruwe i Kostić, 2004, 
s. 233). Śmierć przywódcy powstania osłabiła morale walczących Albańczyków. S. Pollu-
zha należał do wybitnych albańskich działaczy niepodległościowych w Kosowie. W cza-
sie wojny był internowany przez Włochów. Po zwolnieniu utworzył oddział partyzancki, 
współpracujący z Balli Kombëtar. Przynależał także do II Ligi Prizreńskiej. W paździer-
niku 1944r. przeszedł na stronę komunistów i został dowódcą VII Brygady Partyzanckiej 
(Latruwe i Kostić, 2004, s. 229-230; Elsi, 2004, s. 140). Jego śmierć uczyniła go, para-
doksalnie, nieśmiertelnym albańskim bohaterem narodowym, o którym do dziś krążą 
rozliczne legendy. W lipcu 1945r. albańska rewolta wygasła. W trakcie walk i działań pa-
cyfikacyjnych zabito 48 000 Albańczyków (Czekalski, 1996, s. 141). Pierwszego kwietnia 
1945r. w miejscowości Tivar (Stari Bar) w Czarnogórze doszło do największej zbrodni 
popełnionej przez władze komunistyczne Albańczyków. W tunelu w pobliżu tej miej-
scowości komuniści zasypali żywcem 1 670 albańskich jeńców (Latruwe i Kostić, 2004,  
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s. 233). Wraz z upadkiem powstania, nie zakończył swej działalności albański ruch 
niepodległościowy. W podziemiu działał Albański Ruch Narodowo-Demokratycz-
ny (LNDSch). Jego liderem był Ajet Gurguri (Schwarz, http://www.islamicpluralism.
org/759/enverists-and-titoists-communism-and-islam-in).

Oprócz mężczyzn, niebagatelną rolę w antykomunistycznym ruchu oporu odegrały 
kobiety. Jedenastego marca 1945 roku wyszły na ulicę, by protestować przeciwko po-
woływaniu Albańczyków do służby w armii jugosłowiańskiej. W odpowiedzi, władze 
dokonały masowych aresztowań. Najbardziej znaną kobietą, symbolizującą sprzeciw 
wobec komunistycznej okupacji Kosowa, była Marie Shllaku. Od wybuchu powstania 
należała do zbrojnego oddziału partyzanckiego. We wrześniu 1945r. została ciężko ranna  
w bitwie o Sicevo. Pod koniec 1945r. została aresztowana wraz 27 członkami LNDSch.  
W czasie śledztwa była torturowana, skazana na śmierć i 25 listopada 1946r., rozstrze-
lana w Prizrenie w wieku 24 lat. Nazywano ją często kosowską Joanną d’Arc. Rozliczne, 
popełnione przez komunistów, zbrodnie spotykały się ze sporadycznymi aktami odwetu. 
W marcu 1945r., członkowie LNDSch – nauczyciel, Haki Taha, i Qazim Vula dokonali 
likwidacji znanego komunistycznego aparatczyka, Miladina Popovića, jednego z głów-
nych twórców Albańskiej Partii Komunistycznej (Kola, 2003, s. 62-63). Dwudziestego 
piątego czerwca 1946r. albańscy partyzanci z oddziału Gjona Sereciego zastrzelili ofice-
ra komunistycznej służby bezpieczeństwa Begira Stefkę (Latruve i Kosić, 2004, s. 237). 
Dziesiątego września 1946r. antykomunistyczni konspiratorzy zorganizowali udany za-
mach na sekretarza partii i burmistrza Drenicy. Pomimo tych dokonań, powoli wykru-
szały się szeregi albańskich konspiratorów. Latem 1946r., z terytorium Albanii przybył 
kosowski działacz nacjonalistyczny, oprócz S. Polluzhy, jeden z ważniejszych przywód-
ców albańskiego powstania – Ymer Berisha. Celem jego misji było ożywienie działalno-
ści ruchu oporu. Niestety, został szybko zlokalizowany i 20 lipca 1946r. zginął w walce  
z komunistyczną bezpieką w okolicy Djakovicy. W 1946r. aktywność podziemia gwał-
towanie osłabła. W maju 1946r. zakończyła swą działalność grupa M. Bajraktariego.  
Z końcem roku, grupa Shabana Jashasiego złożyła broń przed władzami komunistycz-
nymi, uzyskując przyrzeczenie amnestii. W lutym 1947r. doszło do ostatniej już próby 
zorganizowania zbrojnej antykomunistycznej rebelii. Podjął ją Uk Sadik, dowódca jednej 
z grup partyzanckich. Niestety, przedsięwzięcie się nie udało. Ciężko ranny przywódca 
dostał się w ręce jugosłowiańskich sił bezpieczeństwa i, w wyniku procesu, został skazany 
na śmierć i stracony (Latruve i Kosić, 2004, s. 238). W kolejnych latach ginęli w obławach 
ostatni albańscy partyzanci, „wolnego” Kosowa. W 1949r. został zabity przez bezpiekę 
w pobliżu Orahovaca Rifat Berisha. Ostatnim dowódcą oddziału partyzanckiego, któ-
ry poniósł śmierć, walcząc z komunistycznymi okupantami, był Hasan Ribnica. Zginął 
10 października 1951r. (Latruve i Kosić, 2004, s. 234). 

Komunistyczny terror

Przejęcie władzy przez komunistów w listopadzie 1944r. pozwoliło mieszkańcom Al-
banii zapoznać się z metodami sprawowania władzy przez „wyzwolicieli”. Zgodnie z ko-
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munistyczną ideologią, rozpoczęto proces eksterminacji „klas posiadających”, czyli osób 
związanych z poprzednim systemem społeczno-politycznym. Nikt, kto znajdował się na 
listach proskrypcyjnych, nie miał prawa ujść z życiem. Zbrodni dokonywano zarówno 
na prowincji, jak i w miastach. Pierwsza fala mordów, przetoczyła się przez Tiranę po-
między 28 października a 16 listopada 1944r. Komunistyczni mordercy zabili wówczas 
37 wybitnych albańskich intelektualistów. Ich jedyną winą było to, że nie byli zwolenni-
kami komunistycznej ideologii2. Tirana nie była jedynym miejscem, gdzie dokonywano 
zbrodni. Oddziały komunistyczne rozpoczęły w całym kraju polowania na swych prze-
ciwników. Nie wszyscy chcieli dać się zabić bez walki. Ci najbardziej zdeterminowani byli 
animatorami zbrojnego ruchu oporu. Już w niecałe dwa miesiące po zdobyciu władzy 
przez komunistów, 23 stycznia 1945r., wybuchło chyba pierwsze w tej części Europy an-
tykomunistyczne powstanie w mieście Koplik. I choć zostało ono szybko stłumione, po-
kazało, że Albańczycy nie zamierzają się pogodzić z wegetacją pod butem totalitarnego 
reżimu. Po stłumieniu powstania, na jego uczestników spadły represje, ale komunistom 
żaden pretekst do stosowania terroru nie był potrzebny.

W ramach walki z „wrogami klasowymi”, władze w Tiranie postanowiły rozprawić 
się z byłymi „kolaborantami”. Do tej kategorii zaliczono osoby, pełniące funkcje w struk-
turach administracji albańskiej w latach 1939-1944r. Proces eliminacji ze społeczeństwa 
odbywał się za pomocą wyreżyserowanych procesów sądowych, z aktywną rolą specjal-
nie do tego celu przygotowanej publiczności. Podsądnych przedstawiano jako „zdraj-
ców”, „zbrodniarzy wojennych” i „wrogów ludów”. Fakt popełnienia, czy niepopełnienia, 
zbrodni wojennych, nie miał żadnego znaczenia. Wydawane wyroki były wynikiem po-
litycznego zapotrzebowania, a nie próbą wymierzenia sprawiedliwości. Pierwsze proce-
sy rozpoczęły się już na początku 1945r. Pierwszego marca 1945r. Trybunał Specjalny  
w Tiranie wydał wyrok w sprawie 60 oskarżonych o działalność na „szkodę albańskiego 
narodu”. Siedemnaście osób, znanych głównie ze swej działalności w okresie przedwo-
jennym oraz lat 1939-1944, skazanych zostało na karę śmierci i straconych. Wśród nich 
znajdowali się: Xhevat Korҫa – były minister edukacji; Kol Tromara – minister kultury; 
Gjergi Bubari – dyrektor Radia Tirana; Ismail Golemi – członek BK; Konstantin Kotta 
– minister gospodarki, który zrezygnował z pełnienia swej funkcji w proteście przeciw 
polityce rządu; Fejzi Alizoti – Wysoki Komisarz ds. anektowanych terytoriów Kosowa  
i Zachodniej Macedonii (w czasie procesu miał 77 lat); generał Gustav Myrdashi – były 
generał armii austro-węgierskiej, organizator i szkoleniowiec armii albańskiej; Hilmi 
Lekka – minister kultury ludowej; Reshit Merlika – członek Legaliteti, uczestnik rozmów 
w Mukje; dziennikarz Beqir Valteri; Javier Hurshiti, działacz BK; Dik Cami; Zef Kadarja, 
szef żandarmerii; Tashim Bishqemi; Shyqursi Borshi – minister obrony narodowej, Daut 
Carcani – minister spraw wewnętrznych, Bahri Omari – jeden z czołowych przywódców 
BK, prywatnie szwagier E. Hoxhy (Pepa, 2003, s. 16-44). Jednym ze skazanych w owym 
procesie był Kosta Kotta, działacz promonarchistycznej organizacji Legaliteti, który pod 

2  Zamordowani zostali m.in. Ismail Petrela – jeden z liderów guerilli, uczestnik konferencji Mukje; 
Mumtaz Kokolari – znany animator i pionier działalności edukacyjnej w Albanii, wydawca znanych dzieł 
pisarzy zagranicznych; Borys Bielewski – oficer białogwardyjski z okresu wojny domowej w Rosji i jednocze-
śnie oficer armii albańskiej, weteran frontu wschodniego, gdzie walczył w szeregach włoskiej 8. Armii.
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koniec 1944r. opuścił terytorium Albanii, uciekając przed „wyzwolicielami”, do Grecji. 
Niestety, został tam ujęty przez partyzantów ELAS i przekazany albańskim komunistom. 
K. Kotta skazany został na dożywotnie więzienie. Nie było mu dane odbyć orzeczonej 
kary. Zmarł w więzieniu w wyniku tortur. W 1946r. w Tiranie zorganizowany został ko-
lejny, bardzo nagłośniony, proces polityczny przeciwko czołowym przedstawicielom po-
przedniego reżimu. Na ławie oskarżonych zasiedli: byli członkowie Rady Regencyjnej 
– Lef Nosi i ks. Anton Harapi oraz b. premier Maliq Bushati (Pearson, 2006, s. 2). Czter-
nastego lutego 1946r., Trybunał Rewolucyjny uznał wszystkich oskarżonych za winnych 
i, co było do przewidzenia, skazał na śmierć. Skazani tej samej nocy zostali rozstrzela-
ni przez pluton egzekucyjny na przedmieściach Tirany i pochowani w nieoznaczonym 
miejscu (Pearson, 2006, s. 2). 

Represje wobec duchowieństwa

W szale wszechogarniającego terroru, na litość czy też swoistą taryfę ulgową nowych 
władz nie mogły liczyć osoby duchowne, związane z kościołem katolickim. Stutysięczna 
społeczność katolicka zamieszkiwała głównie północne rejony kraju. Południe Albanii 
było opanowane raczej przez wyznawców prawosławia. Większość przywódców komu-
nistycznych wywodziła się z południa Albanii i posiadała rozliczne koneksje, w tym także 
rodzinne, z duchownymi kościoła prawosławnego. Dlatego też po usunięciu kapłanów 
negatywnie ustosunkowanych do współpracy z władzami komunistycznymi doszło do 
daleko idącej współpracy pomiędzy władzą a kościołem prawosławnym. 

Okres unii albańsko-włoskiej był ze względu na ewidentne uprzywilejowanie czasem 
sprzyjającym rozwojowi albańskiego kościoła katolickiego. Jego przedstawiciele uczest-
niczyli w życiu publicznym, a także, co warto podkreślić, w najwyższych strukturach 
władzy (ks. Anton Harapi był członkiem Rady Regencyjnej). Ze względu na stworzenie 
dogodnych warunków dla pracy duszpasterskiej, część księży sympatyzowała zarówno  
z Włochami, jak i Niemcami, a także rządem albańskim. Płaszczyzną wspólnego porozu-
mienia, była obawa przed komunistycznym zagrożeniem. Swoje sympatie kościół katolic-
ki kierował w stronę prawicowych ugrupowań partyzanckich Balli Kombëtar i Legaliteti. 
Zdarzały się przypadki służby księży w oddziałach BK (Czekalski, 1996, s. 45). Za udział 
w niesieniu duchowej posługi prawicowym partyzantom, księża płacili niejednokrotnie 
najwyższą cenę (Czekalski, 1996, s. 45). Przejęcie władzy przez komunistów w listopadzie 
1944r. postawiło kościół katolicki w arcytrudnej sytuacji. Duchowni przywódcy zdawali 
sobie sprawę, że nadszedł czas, kiedy swoją postawą będą musieli dać świadectwo praw-
dzie i potwierdzić swą wierność chrystusowej nauce. Przyszłość okazała się bardziej dra-
matyczna niż wszelkie wstępne przewidywania. Trwający kilka miesięcy okres pokojowej 
egzystencji pomiędzy nową władzą a kościołem szybko się skończył. Komuniści przystą-
pili do operacji wyrugowania kościoła z przestrzeni publicznej i ograniczania swobody 
jego funkcjonowania. W tworzącym swe zręby państwie totalitarnym nie było miejsca 
na istnienie niezależnych instytucji. Początkowo próbowano rozmawiać, sugerować, 
przedstawiać propozycje, choć nie rezygnowano także z bardziej tradycyjnych metod 
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perswazji, jakimi były morderstwa. Jedną z pierwszych ofiar reżimu był ks. Lazare Ligi 
Kumci, zamordowany w ramach, jak to określono, aktu spontanicznego odwetu ludu wo-
bec kolaborantów (Czekalski, 1996, s. 59). Jeszcze w 1945r., przed sądem, a potem przed 
plutonem egzekucyjnym, stanął okrutnie torturowany w śledztwie ksiądz Lazar Shantoja, 
partyzant Balli Kombëtar, dziennikarz, poeta (Simoni, 2001, s. 288-289). Trzydzieste-
go pierwszego grudnia 1945r. komunistyczna służba bezpieczeństwa wykryła organiza-
cję „Bashkimi Shqiptar”, grupującą zarówno katolików, jak i muzułmanów, a działającą  
w obrębie Albańskiego Seminarium Papieskiego w Szkodrze. W efekcie aresztowano wi-
ceprowincjonała, ojca Gijona Faustiego, i rektora seminarium, ojca Daniela Dajaniego. 
Po procesie, obaj aresztowani oraz franciszkanin, Gjon Shllaku, i dwóch kleryków, wśród 
nich przywódca organizacji, Marko Cuni, skazani zostali na śmierć i rozstrzelani 4 marca 
1946r. w Szkodrze. Pomimo tortur, bezwzględnego traktowania, stojący w obliczu śmier-
ci, męczennicy kościoła katolickiego zachowywali do końca godną postawę. Wspomnia-
ny M. Cuni, na chwilę przed egzekucją zdołał jeszcze krzyknąć: „Niech żyje Chrystus 
Król. Przebaczamy naszym nieprzyjaciołom” (Pepa, 2003, s. 58-59, 76-77). 

Z biegiem czasu, represje wobec kościoła nabierały coraz bardziej masowego charak-
teru. Wiązało się to ze zmianą taktyki komunistów wobec tej instytucji. Władze zoriento-
wały się, że pomimo jasno sformułowanych oczekiwań, albański episkopat nie dopuszcza 
myśli zerwania więzów ze Stolicą Apostolską. Osobą, którą dotknęły represje był sam 
prymas Albanii, Franco Gjini. Aresztowany za uprawianie propagandy antykomuni-
stycznej, torturowany w śledztwie, został rozstrzelany, wraz z grupą 18 osób duchownych 
i świeckich, 8 marca 1948r. Nieco wcześniej, zamordowano innego, znanego katolickie-
go kapłana, biskupa Gjergi Volaja (Czekalski, 1996, s. 60). Pomimo ogromnych represji, 
katoliccy duchowni, zgodnie z charakterem swej misji, starali się nieść posługę ducho-
wą wszystkim potrzebującym. Zdarzało się, iż byli wśród nich bojownicy antykomuni-
stycznego podziemia. Przykładem księdza, który takiej pomocy udzielił, a potem poniósł 
tragiczne konsekwencje, był ks. Alfons Tracki. Aresztowano go w momencie udzielania 
sakramentów ciężko rannemu 26-letniemu partyzantowi (Ndoc Jakowa). Za ten czyn ks. 
A. Tracki 17 lipca 1946r. został skazany na śmierć i następnego dnia stracony (Biogram 
księdza Alfonsa Trackiego). Oblicza się, że na skutek działań eksterminacyjnych spo-
śród 250 duchownych katolickich, 43 zabito, 43 zmarło w więzieniach, 40% znalazło się  
w obozach i więzieniach, część wygnano, a część uciekła (http://www.zemrashqiptare.
net/article/ArtKulture/19469). Taki był bilans komunistycznego barbarzyństwa. 

Antykomunistyczny ruch oporu

Pomimo że od grudnia 1944r. komuniści sprawowali niepodzielną władzę nad Al-
banią, nie oznaczało to, że z tym faktem pogodziły się wszystkie odłamy albańskiego 
społeczeństwa. Od 1945r. powstawały różne organizacje konspiracyjne, stawiające so-
bie za cel walkę o wolną Albanię. Ten żywiołowy proces objął wszystkie większe centra 
miejskie oraz prowincję. Początkowo, trzon antykomunistycznego podziemia stanowili 
dawni weterani walki partyzanckiej z lat 1942-1944. Potem, na skutek wykruszania się 
kadr, dołączali do nich młodzi ludzie nieakceptujący ówczesnej rzeczywistości, lub po-
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szukujący schronienia przed represjami. Nie wyłonił się żaden centralny ośrodek oporu, 
a powstające organizacje miały charakter głównie regionalny. Najsilniej swą obecność 
zaznaczały grupy, działające w płn. Albanii. Taką lokalną strukturą był „Komitet 
Połączony”, złożony z różnych zbrojnych formacji, a także księży i inteligencji. Z komi-
tetem współpracowała czeta Muharrema Bajraktariego. Dziewiątego września 1946r. w 
Szkodrze wybuchło powstanie postrybskie. Rozpoczął je atak 450-osobowego oddziału 
uderzeniowego na Szkodrę, dowodzonego przez M. Bajraktariego. Niestety, cała opera-
cja zakończyła się fiaskiem. Atak odparto. W walkach z wojskami rządowymi zginęło 
21 uczestników powstania, a 12 ujętych niemal natychmiast rozstrzelano w publicznej 
egzekucji (Czekalski, 2003, s. 131). Zbrojny opór w górach Albanii trwał do przełomu lat 
1949/50.

Operacje „Valuable”/„Friend”

Ostatnim aktem dramatu, jaki rozegrał się w Albanii, była tajna operacja przygotowa-
na przez służby specjalne brytyjskiego rządu, a potem także amerykańskiego wywiadu, 
odbywająca się pod kryptonimem „Valuable”. Jeszcze w 1946r. przy rządzie brytyjskim, 
powstał tzw. Komitet Rosyjski, gremium, które tworzyli zwolennicy twardej i zdecydowa-
nej polityki wobec ZSRR. Jego liderzy, Christopher Warner i Ivone Kirkpatrick, należeli 
do pomysłodawców koncepcji wyrwania Albanii z okowów komunistycznej dyktatury i 
sowieckiej strefy wpływów. Wydawało się, że położenie Albanii – brak bezpośredniego 
sąsiedztwa z ZSRR oraz granica z antykomunistyczną Grecją i komunistyczną, ale znajdu-
jąca się w konflikcie z Moskwą i Tiraną, Jugosławią – jest atutem mogącym zadecydować 
o sukcesie tego przedsięwzięcia. Uczestnictwie Wielkiej Brytanii w takiej „awanturze” 
był przeciwny ówczesny szef wywiadu brytyjskiego E. Memzis. Pomimo jego obiekcji, 
projekt wyłączenia Albanii z sowieckiej strefy wpływów zaakceptowali w połowie lutego 
1949r., zarówno premier, Clement Atllee, jak i minister spraw zagranicznych Wielkiej 
Brytanii, E. Bevin. Stosowne przygotowania zostały zlecone służbom wywiadu. Znaczą-
cą rolę w operacji odegrali dawni oficerowie SOE, którzy jako oficerowie łącznikowi, 
mieli okazję przebywać w Albanii podczas wojny. Na czele tej grupy, będąc jednocześnie 
szefem ośrodka szkoleniowego na Malcie, stanął płk. David Simley. Operacji obalenia 
władz komunistycznych w Albanii nadano kryptonim „Valuable” (Corke, 2008, s. 84). 
W marcu 1949r., rozpoczęto w tej sprawie negocjacje w Waszyngtonie ze stroną ame-
rykańską. Z ramienia USA, nadzór nad operacją mieli sprawować: szef tajnych opera-
cji, Frank Wisner, i jego zastępca, Franklin Lindsay, a bezpośrednio James McGargar. 
Czternastego września 1949r. w Waszyngtonie spotkali się E. Bevin i D. Acheason, by 
omówić ostatnie szczegóły operacji (Heuser, 1992, s. 69). W ramach akcji „Valuable”, 
przeszkoleni w tajnych ośrodkach wywiadowczych albańscy bojowcy mieli wylądować 
w Albanii i odtworzyć ruch oporu, a następnie podjąć działania, zmierzające do wy-
wołania antykomunistycznego powstania. W ramach przygotowań, nawiązano kontakt  
z diasporą albańską, a głównie ze zgrupowanymi w Komitecie Wolnej Albanii przywód-
cami, reprezentującymi najsilniejsze ośrodki polityczne. Wiosną 1949r. spotkano się  
w tej sprawie w Rzymie z Midhatem Frashërim. Obiektem zainteresowań wywiadów byli 
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Albańczycy, zamieszkujący w Niemczech, Francji, Grecji, Włoszech, Turcji. Bazy trenin-
gowe usytuowano w Niemczech i na Malcie (Totrow, 2005, s. 77). Bezpośrednią rekru-
tacją ochotników zajmował się albański sztab, powołany w związku z operacją, w skład 
którego weszli: A. Kupi, były komendant Balli Kombëtar w Beracie, Abas Ermenji oraz 
Said Kryeziu (Schmith, 2003, s. 8). Niewątpliwie tragicznym wydarzeniem inaugurują-
cym operację „Valuable” była śmierć (w dniu jej rozpoczęcia – 3 października 1949r.) 
przewodniczącego Komitetu Wolnej Albanii Midhata Frashëriego (Corke, 2008, s. 91). 
Tego samego dnia, do albańskiej plaży zmierzał samotny szkuner, na którego pokładzie 
znajdowała się 11-osobowa grupa albańskich bojowników, m.in. Bardha, Petrit Budka, 
Zihini Momce, Seferi Laurasi, Periam Aliu. Po dobiciu do brzegu, uczestnicy desantu 
rozdzielili się na dwie grupy. Jedna z nich, wpadła w zasadzkę albańskich sił bezpieczeń-
stwa. Trzech jej członków zginęło w walce, a czwarty zaginął. Druga grupa miała nieco 
więcej szczęścia i udało się jej członkom dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Na miejscu 
stwierdzili, że pomimo panującej niechęci do komunistów, większość z nich do pomysłu 
organizowania zbrojnego ruchu oporu podchodzi bardzo sceptycznie, wyczekując raczej 
wyzwolicielskich oddziałów armii USA (Corke, 2008, s. 97). Dziesiątego października 
1949r. w Albanii wylądowała kolejna ekipa dywersantów. Jej dokonania w kwestii zmo-
bilizowania Albańczyków do udziału w walce partyzanckiej były podobne. W rezultacie, 
członkowie obu grup bezpiecznie dotarli do granicy z Grecją, którą przekroczyli. Należy 
zaznaczyć, że te pierwsze niezbyt udane kontakty z miejscową ludnością, wywołały szok 
u przybyłych po latach nieobecności w kraju bojowników. Zapewne zarówno oni, jak 
i ich brytyjscy mocodawcy, nie byli przygotowani na zetknięcie się z tak powściągliwą 
reakcją mieszkańców. Przełom roku 1949/50 był okresem zakończenia działalności ostat-
nich grup zbrojnego ruchu oporu. Biorąc pod uwagę okres okupacji włoskiej i niemiec-
kiej, niektóre formacje partyzanckie toczyły swą walkę prawie 10 lat. Ludność cywilna, 
stanowiąca zaplecze dla partyzantów, była nią już zmęczona. Wola oporu wyczerpywała 
się. Represje wobec ujętych partyzantów i ich współpracowników raczej zniechęcały do 
ewentualnej pomocy, nie mówiąc o bezpośrednim zaangażowaniu. Abstrahując od po-
staw ludności, należy dodać, że w I fazie operacji poniesiono 20% straty, co trudno uznać 
za szczególny sukces. Niepokojącym sygnałem było opublikowanie na łamach „New 
York Timesa”, artykułu ujawniającego wiele szczegółów, dotyczących prowadzonej ope-
racji. Wskazywało to na istnienie istotnych przecieków. W odpowiedzi na ten fakt, z bez-
pośredniego nadzoru nad operacją, zrezygnował pracownik CIA, J. McCargar, a zastąpił 
go płk. Yatesevich. Pomiędzy wrześniem a listopadem 1950r., Brytyjczycy wysłali kolejne 
trzy grupy agentów. Ich członkowie zostali jednak zlikwidowani lub ujęci przez Sigurimi. 
W trakcie przygotowań do kolejnych przerzutów, postanowiono posłużyć się transpor-
tem lotniczym. Podjęto akcję rekrutacyjną, poszukując doświadczonych pilotów. Jednym 
z nich był Roman Rudkowski, pułkownik polskiego lotnictwa (Peebles, 2005, s. 29). Po 
odbytym w Niemczech szkoleniu, w ośrodkach Kaufberen oraz Bad Wiesse w Bawarii,  
w listopadzie 1950r., przerzucono drogą lotniczą 9 albańskich ochotników. Niestety, tyl-
ko 2 uczestnikom wyprawy udało się przeżyć i przekroczyć granicę z Jugosławią (Totrow, 
2005, s. 78). 
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Wraz z coraz aktywniejszym uczestnictwem Amerykanów w akcji „Valuable”, posze-
rzeniu ulegał obszar rekrutacji ochotników. Stosowną inicjatywę podjęto w USA. Około 
250 osób z wywodzących się z kręgów albańskiej kolonii emigracyjnej z Bostonu przeszło 
odpowiednie przeszkolenie dywersyjne w Niemczech i utworzyło tzw. kompanię 4000 
(Corke, 2008, s. 98). W lipcu 1951r., Amerykanie zrzucili kolejną, 12 osobową, grupę 
agentów. W wyniku działań albańskiej bezpieki, 6 z nich zginęło w walce, 4 spalono żyw-
cem, a 2 ujęto (Corke, 2008, s. 98). Ze zrzuconych w 1951r. 60 agentów, do kraju nie 
powrócił żaden. (Totrow, 2005, s. 78) Brak oczekiwanych sukcesów spowodował, iż pod 
koniec 1951r., odbyło się w Rzymie spotkanie odpowiedzialnych za operację przedsta-
wicieli MI6 i CIA. W czasie dyskusji, Brytyjczycy przedstawili krytyczną ocenę dotych-
czasowych wyników akcji, sugerując chęć wycofania się z niej. Zupełnie inaczej sprawę 
postrzegali Amerykanie. Pracownicy CIA nalegali na jej kontynuowanie. Ostatecznie, 
ustalono dalszy udział MI6 w przedsięwzięciu na minimalnym, niezbędnym poziomie. 
Od 1952r. główny ciężar odpowiedzialności, mieli ponosić Amerykanie. Operacji nada-
no nowy kryptonim – „Friend”. 

Ostatni Mohikanie

Swój tragiczny udział, jak się potem okazało, w tej operacji wniósł bohater walk z 
Niemcami, Włochami i komunistami, Hamit Matjani. Dwunastokrotnie udawał się z mi-
sjami do kraju i zawsze z nich powracał. Plonem tych podróży były informacje wywia-
dowcze, dotyczące komunistycznej infrastruktury policyjno-wojskowej, przekazywane 
CIA. H. Matjani należał do ludzi ideowych i głęboko przekonanych, że tylko antykomu-
nistyczne powstanie może doprowadzić do obalenia rządów E. Hoxhy i przynieść Albanii 
upragnioną wolność. Zgłosił się wiec do odbycia kolejnej misji do kraju. Tym razem w 
ramach operacji „Friend”. Spotkał się on z opiekunem operacji z ramienia CIA – płk. Yat-
sevichem, oraz z królem A. Zogu. Król, zainteresowany powodzeniem misji, wyznaczył 
spośród grona ochotników (wspólnie z płk. Yatsevichem) do jej odbycia, trzech byłych 
gwardzistów królewskich: Zenela Shehu, Halila Branicę, Haxiego Gjyela. Przewodnikiem 
wyprawy został Xselo Tresova, a radiooperatorem Tahir Prenci. Radiotelegrafista sygna-
lizował, że meldunki będzie przesyłał lewą ręką. Do centrali docierały natomiast meldun-
ki wysyłane przez osobę posługującą się ręka prawą (Peebles, 2005, s. 51). Dwudziestego 
ósmego kwietnia 1952r., grupa przekroczyła granicę i chociaż osłabiona brakiem jednego 
z agentów, który w międzyczasie zachorował i musiał wrócić do Grecji (był to Halil Bra-
nica, przerzucony potem do Albanii drogą lotniczą), dotarła do miejsca przeznaczenia. 
H. Matjani, wraz z dwoma innymi uczestnikami wyprawy, wrócił do Grecji, pozostawia-
jąc na miejscu radiotelegrafistę wraz z jednym bojownikiem. Do maja następnego roku, 
sukcesywnie przesyłane były meldunki o energicznie rozwijającym się ruchu oporu. Do-
magano się zrzutów leków, broni, amunicji, jednak zamówienia te nie były realizowa-
ne. Niestety, ani Amerykanie, ani ich albańscy sojusznicy, nie wiedzieli, że niemal od 
początku radiostacja obsługiwana była przez agentów Sigurimi (radiotelegrafista został 
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najprawdopodobniej przez funkcjonariuszy bezpieki zamordowany), choć były sygnały, 
które powinny wzbudzić wątpliwości (Peebles, 2005, s. 52). 

Pierwszego maja 1953r., miał miejsce ostatni już desant lotniczy, przeprowadzony  
w ramach operacji „Friend”. Na teren Albanii zrzuceni zostali: Naum Sula, Hamit Matjani, 
Gani Malushi (Peebles, 2005, s. 52). Kilka dni później, radio w Tiranie podało, że wszyscy 
zostali ujęci. W kwietniu 1954r., rozpoczął się proces H. Matjaniego i jego podkomend-
nych. W jego trakcie ujawniono szczegóły dotyczące operacji „Valuable” oraz „Friend”, 
które – jak się okazało – od początku znajdowały się pod kontrolą komunistycznych służb 
specjalnych. Dwunastego kwietnia 1954r. sąd w Tiranie ogłosił wyrok. Na karę śmierci 
przez rozstrzelanie zostali skazani: Zenel Shehu, Halil Branica, Naum Sula i Gani Malu-
shi, natomiast Halil Matjani skazany został na śmierć przez powieszenie (Peebles, 2005, 
s. 53). Piętnastego kwietnia 1954r. zasądzone wyroki wykonano (Pearson, 2006, s. 477). 
Operacja CIA pod kryptonimem „Friend” została oficjalnie zakończona latem 1954r. 
przez szefa CIA w Europie, Johna Richardsona (Totrov, 2005, s. 79). W jej wyniku zginęło 
lub zostało złapanych 200 bojowników. Około 1 000 wspomagających osób poddano róż-
norodnym represjom (Hastedt G. P., Guerrier, 2011, s. 19). Tak zakończył się ostatni akt 
zbrojnego oporu przeciw totalitarnej dyktaturze. Akt, który przywodzi na myśl naszych 
polskich uczestników operacji „Cezary”. Także ci, którzy ginęli w górskich ostępach płn. 
Albanii, przywołują nam obraz „ostatnich leśnych”, żołnierzy białostockiego i lubelskiego 
podziemia. Historia krajów, którym przyszło się znaleźć za żelazną kurtyną, ma wiele 
podobieństw i różnic. Ale to, co może nas dziś łączyć, to pamięć o „żołnierzach niezłom-
nych”, którzy w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Estonii, Łotwie, Rumunii, Chorwacji Serbii  
i Albanii, wnieśli swój wkład w walkę z komunistycznym totalitaryzmem, płacąc za wier-
ność swym ideałom, najwyższą cenę.
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ALBANIA DURING WW II AND THE EARLY YEARS OF COMMUNIST 
DICTATORSHIP (PART 2. FROM CAPITULATION TO ‘VALUABLE’  

AND ‘FRIEND’ OPERATIONS)

Summary: In March 1943 was signed of the neutrality pact Kelcyra-Dalmazzo. At the same time 
in the underground there was a discussion for unite all the factions of the resistance. In August 
1943, an agreement in Mukje was reached, but it was broken by the communists. Their actions 
led to the outbreak of the Civil War. The partisans „of the character red star” decided to physically 
eliminate his interlocutors from Balli Kombetar (National Front ) and created at the end of 1943 
promonarchic organization Legaliteti (Legality). After the capitulation of Italy in September 
1943 into Albania entered subunits of the german Wehrmacht. Under the patronage of the 
Germans – independent government was appointed in Albania. The deteriorating situation in 
the Balkan fronts forced the German command to withdraw its forces in October 1944 in the 
territory of Albania. Anti-communist formations have not been able to overcome converted 
into regular military units Communist troops. At the end of 1944, Albania and Kosovo was in 
the iron grip of the “red” dictatorship. Started a period of mass repressions which fell victim tens 
of thousands of people. Albanians in Kosovo in December 1944 caused a rise. It was, however, 
quickly suppressed by Yugoslav security forces. From December 1944 until the early 50’s in 
Albania and Kosovo Albanian fought „cursed soldiers”. Despite his determination, they could 
not overcome the challenge of the Communist machine of terror. Thousands of them have 
dedicated their lives to fight for the freedom of Albania.

Keywords: Balli Kombëtar, Dalmazzo, Kelcyra, Mukje, Legaliteti, Verlaci, Zogu.




