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Предговор 

  

 Тема рада који се налази пред нама обрађује долазак на власт првог албанског 

краља, Немца, Фридриха Вилхелма Хајнриха фон Вида. Рад обухвата, поред 

предговора, увода, закључка и списка извора и литературе, три велике целине. 

 Прва целина рада обухвата Лондонску мировну конференцију 1912-1913. 

године и она је подељена на три мање целине: 1. Сазивање конференције, 2. албанско 

питање и 3. резултати конференције. Посебна пажња посвећена је Албанском питању 

које је било најважније питање на конференцији. 

 У другој целини рада која носи назив „Албанија пред долазак Вилхелма од Вида 

на власт“ дат је кратак преглед прилика у Албанији крајем 1912. и током 1913. године. 

Ова целина обухвата шест мањих поглавља: 1. Скадарска криза, 2. српска војска у 

Албанији, 3. Проблем јужне границе, 4. формирање националне банке и жандармерије, 

5. питање главног града и 6. кандидатура за албански престо. 

 Трећа целина, уједно и главни део рада, обухвата процес доласка Вилхелма од 

Вида на власт. Она се, такође, састоји из шест мањих поглавља: 1. Ко је Вилхелм од 

Вида?, 2. избор и кандидатура за престо, 3. формирање двора у Албанији, 4. путовања 

Вилхелма од Вида по европским дворовима, 5. албанска депутација у Нојвиду и 6. 

долазак у Албанију. 

 У изради овог рада коришћени су архивска грађа из Аустријског државног 

архива, објављена архивска грађа, страна и домаћа штампа, мемоари, путописи, 

књижевна дела, лексикони, расправе и сепарати, као и одговарајућа литература везана 

за Албанију и међународне односе почетком 20. века. При навођењу новина 

„Политика“, „Балкански ратови у слици и речи“ и „Глас Црногорца“ коришћени су 

датуми по јулијанском календару, јер је грегоријански календар у Србији и Црној Гори 

прихваћен након Првог светског рата. 

 Значај ове теме је у томе што је ово први рад на српском језику о доласку на 

власт првог албанског краља. Сам Вилхелм од Вида се у домаћој историографији 

помиње у оквиру књига везаних за Први светски рат и историју међународних односа, 

док његов долазак на власт није обрађиван.  
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Увод 

 

 Након потпуног пораза Османског царства од стране балканских савезника у 

Првом балканском рату, сазвана је Конференција амбасадора у Лондону. На 

конференцији су разматрана многа питања, од којих је најбитније од свих било 

албанско питање. Непосредно пред сазив Конференције, 28. новембра 1912. године, 

Исмаил Кемал-бег прогласио је независност Албаније у Валони. У Лондону су се 

окупили амбасадори Великих сила и представници сукобљених страна у Балканском 

рату, Османског царства и балканских савезника. Преговори у Лондону трајали су, са 

краћим прекидима, од децембра 1912. до августа 1913. године. Резултат преговора у 

Лондону била је независна Албанија. 

 Иако је Албанија добила независност на Лондонској конференцији, прилике у 

самој земљи нису биле ни изблиза сређене. У земљи је владала потпуна анархија, док 

централне власти није ни било. Стање у Албанији јако добро осликава албански писац 

Исмаил Кадаре који у свом роману „Црна година“ каже да је постојало више 

„независних“ држава у оквиру саме Албаније, а то су: 1. Влада коју су признавале 

Велике силе, 2. католичка република Љеш, 3. аутономна република Корча (француски 

протекторат), 4. интернационална влада Скадра, 5. кнежевина или исламски пашалук 

есадиста, 6. емират Бекташи секте, 7. северни Епир, 8. кнежевина Орош, 9. држава 

Корикор и 10. албанска република, за коју се није знало ни где се налази.1 У време 

одржавања Лондонске конференције трајала је и опсада Скадра, који је опседала 

црногорорска војска и који је био главни ратни циљ краља Николе Петровића. Такође, 

на територији Албаније биле су присутне српске и грчке трупе. На јужној граници 

долазило је до честих сукоба између грчке војске и албанске жандармерије, којом су 

командовали холандски официри.  

 Велике силе су по признању Албаније преузеле и организацију новостворене 

државе. Аустроугарска и Италија су преузеле на себе организацију Албанске 

националне банке и администрације, док је организовање албанске жандармерије 

препуштено холандским официрима. Такође, нова држава требала је добити и владара, 

а кандидата за албански престо било је преко двадесет. На крају је избор пао на 

немачког принца Фридриха Вилхелма Хајнриха фон Вида. 

                                                           
1
 И. Кадаре, Црна година, Ниш 1997, 101-102. 
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 Фактори који су утицали на избор принца Вилхелма од Вида, како наводи 

Биљана Стојић, били су следећи: 1. Долази из земље у којој говорни језик нема везе са 

Албанијом, 2. потицао је из сиромашније племићке породице и могао је лако бити 

контролисан и 3. политички је неискусан и без икаквих знања о Албанији и балканској 

политици.2 Сам Вилхелм од Вида је први пут одбио понуду да буде владар Албаније, 

да би престо прихватио након дугих преговора. Он је поставио два услова за 

прихватање престола, а то су окончање сукоба на јужној граници са Грчком и аванс од 

Великих сила у износу од 75 милиона франака. Након прихватања кандидатуре, 

Вилхелм је у јануару и фебруару посећивао европске дворове. Када се вратио из 

Лондона и Париза, примио је албанску депутацију у свом родном месту Нојвид, која му 

је понудила албанску круну. Почетком марта 1914. године, принц Вилхелм од Вида 

испловио је из луке Трст на аустроугарској крстарици „Таурус“, испраћен топовском 

салвом, масом народа и интонирањем албанске химне. За своју престоницу у Албанији 

изабрао је Драч, где се искрцао 7. марта 1914. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Б. Стојић, Француска и Балкански ратови (1912-1913), Београд 2017, 251. 
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Лондонска конференција (1912-1913) 

„Једнога лепога пролећног јутра, освану Исмаил Кемал у Валони.“
3
 

 

Сазивање конференције 

 Убрзо након слома Османског царства у Првом балканском рату, Велике силе 

су одлучиле да хитно сазову конференцију на којој ће се преговарати о миру између 

балканских савезника Србије, Црне Горе, Бугарске и Грчке и потпуно пораженог 

„Болесника са Босфора“. У међувремену, у Валони се окупио албански национални 

конгрес, где је присуствовало 83 делегата, на којем је председавао Исмаил Кемал-бег 

Вљора.4 

 Прве сугестије за међународну конференцију дошле су из Париза5, док су 

представници Централних сила инсистирали да се окупљање представника великих 

сила одржи у Лондону. Унапред је договорено заседање две конференције, једне 

                                                           
3
 У питању је почетак једног интересантног писма из Валоне који преноси атински лист „Патрас“, а 

објављено у чланку „Албанска оперета“ у листу „Политика“: „Политика“, 3. мај 1913, бр. 3241, стр. 1. 
4
 У кући Шемаиљ-бега, брата од стрица Исмаила Кемала, састао се Национални конгрес од 60 

представника из европских делова Османског царства, Италије и Румуније, док је остатак дошао са 

Исмаилом Кемалом из емиграције. Дана 28. новембра 1912. проглашена је независност у Валони, 

Делвину, Берату, Тепелени, Пермету, Ђирокастру и Лесковику, док је привремена влада формиарана 

седам дана касније: С. Мартиновић, Русија и Балкан са посебним освртом на албанско питање, Београд 

2004, 233; Исмаил Кемал пре доласка у Валону, обилази Букурешт и Беч, где посећује Министарство 

спољних послова и помиње будућу организацију аутономне Албаније. Дана 19. новембра испловљава на 

аустријском броду из Трста за Албанију, где стиже 26. новембра. По доласку у Валону, како наводи 

Ставро Шкенди изговара следеће: „Света ватра патриотизма обузела је мој родни град и свуда су нас 

дочекали одушевљење и ентузијазам. За врло кратко време био сам окружен са 83 делегата, муслимана и 

хришћана, који су дошли из свих делова Албаније, који нису били окупирани ратоборним војскама!“: S. 

Skendi, The Albanian national awakening 1878-1912, Princeton New Jersey 1967. 459-463; Независност је 

проглашена у згради општине и прекинуте су везе са Портом. Скупштином је председавао монсињор 

Кациори, парох из Драча. Кемал је формирао привремену владу састављену од 5 муслимана, 3 

православца и 2 католика. Такође, установљена је и застава са црним орлом на црвеној позадини. Након 

свега, делегати су отишли пред аустријски и италијански конзулат и викали: „Живела Аустрија!“ и 

„Живела Италија!“: Д. Ђорђевић, Излазак Србије на Јадранско море и Конференција амбасадора у 

Лондону 1912, Београд 1956, 85; О прокламовању албанске државе Исмаил Кемал телеграфисао је и 

министру спољних послова Краљевине Србије 29. новембра 1912. године следећим речима: „Хитам да 

јавим Вашој Екселенцији о догађају од изузетне важности за национални живот Арбанаса. Изасланици 

из свију крајева без разлике вере, скупљени данас у Валони као Народна скупштина прокламовали су 

независност Арбаније и саставили провизорну владу. Арбанаси су срећни што улазе у породицу народа 

на Балканском полуострву  чија су они по пореклу старија браћа. Како они немају другу сврху него да 

живе са свима суседним државама у миру, надају се: да ће ова промена народнога живота као и 

привремена влада бити признате од краљевске владе, да ће даља непријатељства од стране српске војске 

престати на њиховом народном земљишту и да ће сви предели неоспорно арбанашки које су заузеле 

савезничке војске бити њима повраћене.“: Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, 

V, свеска 3, прир. М. Војводић, Београд 1986, док. 333, 440. 
5
 Сазив је покренуо 15. октобра 1912. године француски председник Рајмон Поенкаре: Д. Ђорђевић, нав. 

дело, 112; М. Војводић, Скадарска криза 1913. године, Београд 1970, 33. 
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представника зараћених страна и друге, амбасадора Шест великих сила. Прва седница 

Конференције амбасадора у Лондону одржана је 17. децембра 1912. године. 

Конференцијом је председавао сер Едвард Греј, који је уједно био и домаћин заседања 

и коју је он сам назвао „консултацијом амбасадора“. Британски историчар Џон Рол 

наводи да је сазивањем Конференције у Лондону претња општег рата била одложена.6 

 Немачки секретар за спољне послове Кидерлен-Вехтер истакао је две групе 

проблема у којем мањи значај имају Османско царство и балканске државе, а већи 

Велике силе, под којима се подразумевају албанско питање7, статус Једрена, Цариграда 

и Свете Горе, острва у Егејском мору и исправка бугарско-румунске границе. За 

делегате Конференције одређени су руски амбасадор Александар Бенкендорф, 

аустроугарски Алберт фон Менсдорф, немачки Карл Макс Лихновски, италијански 

маркиз Гиљелмо Империјали и француски Пол Камбон, док је представник Шпаније 

Кабалеро одбијен. Делегацију из Србије чине Стојан Новаковић, Андра Николић, 

Миленко Веснић и војни експерти Петар Бојовић и Живко Павловић, док им се у 

Лондону прикључује Чедомиљ Мијатовић8. Црну Гору представља трочлана делегација 

коју чине Лазар Мијушковић, Лујо Војновић и Јово Поповић. Турску делегацију води 

Осман Низами-паша, чији је задатак био да очува територијални интегритет Османског 

царства. Бугарски представник био је Стојан Данев, док је Грчку представљао 

Елефтериос Венизелос. Своју делегацију послала је и Румунија, на чијем је челу био 

Николај Мишу, и која је била упитана за мишљење о положају Куцо-Влаха у Албанији, 

док су албанску делегацију9 чинили Мехмед-бег Коница, Филип Нога и Рахси-бег 

Дин.10 

 

                                                           
6
 Џ. Рол, Пут у Сарајево, Београд 2017, 87. 

7
 У децембру 1912. године аустроугарски министар Гoлуховски изјављује, како преноси један 

италијански лист: „Албанско питање постоји, желели ми то или не, и доноси мноштво опасности не само 

за ову или ону силу, већ за сам европски мир!“: H. D. Schanderl, Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns 

und Italiens 1877-1908, Wiesbaden 1971, 76. 
8
 У својим мемоарима Чедомиљ Мијатовић наводи да је свет био на ивици рата и да је крвопролиће 

заустављено државним умећем министра спољних послова сер Едварда Греја. Такође, забележио је да је 

Србија послала сјајне представнике у Лондон, као и похвалу Елефтериосу Венизелосу, за кога је рекао 

да „изгледа као рођени господин, лепих манира, обзиран према другима, достојанствен, а ипак, природан 

и једноставан.“: Ч. Мијатовић, Успомене балканског дипломате, Београд 2017, 186-187. 
9
 Стојан Новаковић, као представник  у Лондону јавио је председнику Министарског савета Краљевине 

Србије следеће: „Албанска делегација је само једна фаза у прављењу арбанског народа, који некоме сада 

треба да задовољи своју пакост и злобу.“: Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, 

V, свеска 3, док. 565, 687. 
10

 Б. Стојић, нав. дело, 223, 225, 227, 229, 231-234; Д. Ђорђевић, нав. дело, 86, 121, 133. 
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Албанско питање 

Млада девојка испружена на операционом столу и хирузи око ње (Албанија на преговарачком столу 

Великих сила у Лондону).
11

 

 „Не дао Бог, да нам дате автономну Албанију. Али, ако је добијемо, онда ће тек видети Европа, шта је 

то Арнаутлук!“
12

 

 Будући статус Албаније био је главна тема Конференције амбасадора. Циљ 

конференције био је, како наводи Димитрије Ђорђевић, да се избегну непосредни 

разговори иза којих стоје наоружани војници, да се омогући свим Великим силама да 

изнесу своје захтеве и пружити им прилику да кроз Конференцију прихвате ново 

стање.13 Свака од великих сила заузела је свој став по питању Албаније. Главни 

представник Аустроугарске, гроф Алберт Менсдорф, и његови сарадници Буријан и 

Теодор Ипен, оштро су се залагали за аутономију Албаније и стварање „тампон 

државе“ која би била брана руским „предстражама“ на Балкану, Србији и Црној Гори. 

Немачки амбасадор Лихновски је, иако су Немачка и Аустроугарска биле у савезу, 

заузео негативан став према Албанији. Он је сматрао да Немачка треба да посматра 

албанско питање ван погодбе, ван услова Тројног савеза и да не треба потпомагати ни 

жеље Аустрије нити пак Италије. Сматрао је да територију Албаније треба препустити 

балканским државама. У преписци је успео да убеди кајзера, али не и немачку владу. 

Оптужен је да је „непријатељ Аустрије“, забрањена му је преписка са кајзером и 

наложено му је да споразумно ради са аустроугарским и италијанским амбасадором. С 

друге стране, руски амбасадор Александар Бенкендорф држао је страну Србији и Црној 

Гори уз подршку француског амбасадора Камбона, док је Велика Британија имала 

најмање интереса14 за Балкан и била „часни посредник“.15 

 На првом састанку требало је да буде договорено да  албанска аутономија буде 

гарантована и контролисана од стране шест Великих сила под суверенитетом султана. 

                                                           
11

 И. Кадаре, нав. дело, 26. 
12

 Ове речи упутио је један припадник племена Малисори Јаши Томићу које овај записао у својим 

мемоарима: Ј. Томић, Рат у Албанији и око Скадра, Нови Сад 2006, 137. 
13

 Д. Ђорђевић, нав. дело, 112. 
14

 О незаинтересованости британског јавног мњења говори чланак Вилијема Мелера у новинама 

„Morning post“ у коме се каже: „Албанија као држава никада није постојала!“ С друге стране у немачком 

листу „Vossische Zeitung“ каже се следеће: „Нова држава ће имати доста воде, ваздуха, земље, брда, 

шума и неколико насеља, која могу у једној држави са разборитим захтевима нешто и да вреде, али 

албанска држава рађа се гола, она још увек не зна чиме би своју голотињу покрила“: Б. Стојић, нав. дело, 

247. 
15

 Б. Стојић, нав. дело, 239-241; М. Војводић, нав. дело, 34. 
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Конрад фон Хецендорф у својим мемоарима наводи да избор владара и администрација 

треба да буду под контролом шест Великих сила.16 Такође, у надлежност Великих сила 

ушло је прекрајање граница Албаније, око чега ће доћи до сукоба међу амбасадорима. 

Аустроугарски представник Менсдорф настоји све време да Албанија буде што већа, а 

Александар Бенкендорф што мања. Најжешћи спорови били су око Скадра и 

утврђивања јужне границе са Грчком. Менсдорф се залаже да Скадар припадне 

Албанији, јер је економски центар северних албанских племена, док Бенкендорф 

настоји да Скадар припадне Црној Гори.17 Одлука о разграничењу  Црне Горе и 

Албаније донета је 22. марта 1913. године, након чега су Скадар и Тарабош припали 

Албанији, као и племена Кастрати и Клименти, док су Црној Гори остали Плав и 

Гусиње и племена Хоти, Груди и Тузи. Малисори су подељени и као целина 

разбијени.18 

 Гроф Менсдорф и маркиз Империјали 8. маја 1913. године износе свој предлог 

статута Албаније.19 Три недеље касније, 30. маја 1913. године донета је одлука да сва 

питања у вези Албаније решавају Велике силе. Дефинитиван пројекат статута Албаније 

Аустроугарска и Италија дале су 15. јула, а прихваћен је 29. јула 1913. године.20 

 

                                                           
16

 F. Conrad, Aus meiner Dienstzeit 1906-1918, Bd.3, Wien 1922,  56-57. 
17

 E. C. Helmreich, The diplomacy of the Balkan wars 1912-1913, New York 1969, 251-252, 266-267. 
18

 Н. Ракочевић, Црногорско-албански односи 1878-1914. године из: Србија и Албанци у XIX и почетком 

XX века, САНУ, књ. LIII, Одељење историјских наука, књ. 15, Београд 1990, 157,160. 
19

 Е. C. Helmreich, нав. дело, 332; Садржај предлога статута је следећи: 1. Албанија се образује у 

аутономну област односно државу, под суверенитетом Турске. Њеног управника (владаоца) бирају 

Велике силе на предлог Аустроугарске и Италије, 2. Влада албанска под његовом управом руководи 

пословима нове државе уз сарадњу (односно контролу) једне међународне комисије, састављене из 

представника Великих сила, 3. За одржање реда у Албанији има се организовати жандармерија, чији ће 

се официри и подофицири узети на страни, с искључењем Великих сила, балканских држава, као и оних 

земаља које би имале у њој посебних интереса. Потпуно ће се подофицири, па и официрски кадар 

попуњавати из домородаца, 4. Капитулације закључене с Турском остају за сад у снази, докле се 

Албанија не подигне на степен европске државе, 5. Судско уређење има се извести на истим основама 

као и у Мисиру, тј. оно има бити мешовито, 6. Повластице свих врста, као и уговори о разним 

подузећима остају у пуној снази, 7. Да би се могло приступити што пре овој организацији, потребни су 

кредити. За то се има закључити у што краћем року за Албанију један већи зајам које би гарантовале све 

Велике силе или само Аустроугарска и Италија. Представник Краљевине Србије у Лондону Миленко 

Веснић истакао је да нацрт нема добар утисак, да је непотпун и неподесан и да будући владар ни изблиза 

није решен: Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914,VI, свеска 2, приредио Д. 

Лукач, Београд 1981, док. 173, 254-255. 
20

 Статут је садржао следеће: 1. Суверена и наследна кнежевина под гаранцијом шест Великих сила, 

искључена зависност од Турске, 2. Територија неотуђива, 3. Неутрализована, 4. Комисија од шест 

представника и једног Албанца у року од 5 година, 5. Кнез треба бити изабран у року од шест месеци, 6. 

Стварање међународне жандармерије и 7. Уговори, конвенције и међународни аранжмани закључени 

између Порте и било које стране државе остају на снази и у Албанији: С. Драшкић, Европа и албанско 

питање (1830-1921), Београд 2000, 211-212. 
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Резултати Конференције амбасадора 

 Конференција амбасадора у Лондону трајала је са мањим прекидима од 17. 

децембра 1912. године до 11. августа 1913. године и за то време је одржано 63 

састанака. Резултати њеног рада су следећи: 1. створена је нова држава, 2. решен је 

спор око српског изласка на море, 3. преброђена је Скадарска криза, 4. одлучена је 

судбина острва у Егејском мору и 5. утврђене су границе Албаније. Судећи по 

одлукама Конференције, оне су победа аустријског гледишта. У руској штампи су 

одлуке конференције називали „Горе од Цушиме“, „Дипломатски Мугден“, „Пораз у 

Лондону“ и „Тријумф Аустрије“, док у француској штампи наводе да је „још једном 

аустро-немачки блок натурио свој закон Европи.“21 Албанија је настала као „плод 

вишегодишње пропаганде“ Аустроугарске и Италије. Аустроугарска је већи утицај 

имала међу интелектуалцима22, а Италија у народу. Нова држава била је оруђе у рукама 

Беча, као и ослонац Аустроугарске у борби против Србије и Црне Горе.23 „Међутим, ни 

Италија, ни Аустрија не желе да Србија загосподари једном јадранском луком и 

осигура привредну независност некој јакој и богатој Србији, и две силе сматрају да 

формула „Балкан балканским народима“ подразумева и „Албанија Албанцима“, иако 

Албанци нису у правом смислу још народ, немају заједнички језик, проповедају три 

различите вере, скоро сви су неписмени и деле се на пастире, ловце и разбојнике.“24 

Циљ Беча био је, како наводи Жан Пол Блед, стварање албанске кнежевине која би 

имала улогу бране у спречавању изласка Србије на Јадранско море.25 

 

                                                           
21

 Д. Ђорђевић, нав. дело, 136,147. 
22

 Димитрије Ђорђевић наводи занимљив цитат једног аустријског социјалдемократе који каже: „Када 

бисмо добро продрмусали дивљег козара и бедног арнаутског устаника, испао би из њега елегантни 

бечки дипломат у фраку“: Исто, 14. 
23

 Д. Т. Батаковић, Српска влада и Есад-паша Топтани из: Срби и Албанци у XX веку, Научни скупови 

САНУ, књ. LXI, Одељење историјских наука, књ. 20, Београд 1991, 37; М. Ковић, Балкански ратови у 

историографији (после 1989) из: Први балкански рат 1912-1913 историјски процеси и проблеми у 

светлости стогодишњег искуства, САНУ, Одељење историјских наука, књ. 35, Београд 2015, 361. 
24

 A. Cahuet, L’Illustration, 23.11.1912. у: М. Марјановић, Црна Гора у очима Европе 1796-1918, Београд 

2007, 213; Ото Бауер у својој брошури „Балкански рат и немачка светска политика“ наводи да у 

Албанији постоји „Mehr Alphabete als Alphabeten“ односно „Више верзија алфабета него писмених 

људи“: O. Bauer, Der Balkankrieg und die deustche Weltpolitik, Berlin 1912, 25; Аустроугарски конзул 

Прохаска износи следеће: „У Албанији цео свет носи пушку, увек и свуда, човек и дете. Крвна освета је 

регулатор односа међу људима.“ Доктор Јек додаје: „Индијанци далеке Америке и становници 

непролазних области Азије живе у нашој европској Албанији. У прашумама Јужне Америке, код 

бразилијанских Индијанаца који изумиру, и код дивљака у централној Азији, живи се на исти начин као 

у Европи крај обала Дрима.“: Политика, 7. април 1913, бр. 3317, 1. 
25

 Ж. П. Блед, Франц Фердинанд, Београд 2014, 256. 
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Албанија пред долазак Вилхелма од Вида на власт 

Скадарска криза 

Краљ Никола неће уступити „Ни Скадар, нити и једну стопу земље коју је већ Црна Гора заузела!“
26

 

 По избијању Првог балканског рата Црна Гора је прва започела војне операције 

против Османског царства 8. октобра 1912. године. Главни део њених снага био је 

усмерен према Скадру, који је био ратни циљ краља Николе. Одбраном Скадра 

командовао је Есад-паша Топтани
27

, који је град бранио до априла 1913. године. 

 Док су се водиле крваве борбе око Скадра, о његовој судбини се решавало у 

Лондону. После дугих преговора жеља Аустроугарске била је услишена и Скадар је 

припао Албанији, иако је на самом терену после дуге и тешке опсаде пао.
28

 Одлуком 

Конференције амбасадора црногорске трупе морале су напустити Скадар, у који су 

ушле међународне трупе
29

, чиме је Скадарска криза окончана. 

                                                           
26

 Телеграм упућен од стране посланика Краљевине Србије на Цетињу председнику Министарског 

савета Краљевине Србије; Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, V, св. 3, прир. 

М. Војводић, Београд 1986, док. 570, 691. 
27

 Док је успешно бранио Скадар, аустроугарска и немачка штампа дизале су Есада у небеса, писале да је 

највећи модерни војсковођа, да је завршио војне школе у Немачкој и Аустроугарској. После предаје 

Скадра црногорским трупама, у тој истој штампи приказан је као разбојник и полудивљак; Политика, 8. 

мај 1913, бр. 3346, 2; У четрнаестом броју недељних новина „Балкански ратови у слици и речи“ посвећен 

му је чланак „Храбри бранилац Скадра Есад-паша Топтани“; Балкански ратови у слици и речи, 21. април 

1913, бр. 14, 222; Српски писац Алекса Шантић посветио му је песму „Есад паши“ у којој му се обраћа: 

„Краљице су наше шуштале у свили, 

Пашо, ми смо граду неимари били –  

Још језеро памти и Бојана чиста, 

Гдје је Гојко утве лакокриле гађ'о 

Овдје Балша своје соколе рађ'о –   

Овдје нек' му с нова грб стари заблиста!“ А. Шантић, Сабрана дела, Београд 2018, 308. 
28

 Пад Скадра изазвао је оштро реаговање у Бечу, јер се Аустријанци не љуте на Црногорце, него на 

Србију!; Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, VI, св. 2, прир. Д. Лукач, Београд 

1981, док. 60, 161; Вест о паду Скадра је, с друге стране, изазвало одушевљење код Словена у 

Аустроугарској, преноси посланик Краљевине Србије у Аустроугарској председнику Министарског 

савета; Документи..., VI, св. 2, док. 72, 172; Међутим, на Конференцији амбасадора у Лондону донета је 

одлука да Скадар припадне Албанији. Том приликом сер Едвард Греј изјавио је „да је ангажовање 

Србије око Скадра беспредметно, јер је судбина Скадра у рукама Великих сила.“; Документи о спољној 

политици Краљевине Србије 1903-1914, VI, св. 1, прир. Д. Лукач, Београд 1981, док. 279, 355; Посланик 

Краљевине Србије у Русији преноси Министарству иностраних дела Краљевине Србије следеће: „Скадар 

ће припасти Албанији без обзира какав ће бити исход борби око њега.“; Документи..., VI, св. 1, док. 293, 

365; Овом приликом писац Бранислав Нушић, цитирао је у свом путопису једну албанску изреку која 

каже: „Дебар су груди, Призрен срце, а Скадар глава Шкипетарије.“; Б. Нушић, С Косова на сиње море, 

Београд 2005, 138. 
29

 Занимљив опис Скадра у време уласка међународних трупа даје нам чешки путописац Јозеф Јан 

Сватек, који наводи следеће: „У великој просторији у приземљу хотела били су издвојени столови за 

поједине „народности“. Представници наше империје држали су лијеви угао, десно су били Енглези, а 

поред њих Французи. Касније су дошли Нијемци и Италијани, који су се више држали уз наше.“; J. J. 

Svatek, Crna Gora i Skadar, Podgorica 2000, 154. 
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Српска војска у Албанији 

 Након ослобађања Косова и Метохије и старе Србије српска војска продрла је 

све до Јадранског мора и ушла у Кроју, Тирану, Драч
30

 и Љеш. Такво стање ствари 

нимало није одговарало Аустроугарској, која је од 1896. године вршила пропаганду 

стварања модерне албанске нације како би спречила продор Србије, као продужене 

руке Русије на Јадранско море. Како би спречила продор српске војске и натерала је на 

повлачење са територије новостворене државе Албаније, Аустроугарска је почела да 

пласира у штампи вести о злочинима српске војске над албанским становништвом.
31

 

 Међутим, на територији Драча врло брзо по уласку српске војске, успостављена 

је и цивилна управа. Након тога народ из два највећа среза у драчком округу послао је 

телеграм Конференцији да протестује против аутономије Албаније.
32

 У северним и 

источним деловима Албаније српска војска имала је честе сукобе са албанским 

племенима, нарочито са Љумљанима и Малисорима. Одлукама Лондонске 

конференције, а и ултиматумом од стране Аустроугарске, српска војска морала је да 

напусти територију Албаније.
33

 Врховни командант немачке војске кајзер Вилхелм II 

дао је знак за почетак рата општепознатим речима: „Jetzt oder nie!“ „Срби се морају 

                                                           
30

 О уласку српске војске у Драч говори чланак „Аветиња у Драчу“, када су српски војници пронашли 

турског барјактара у зидинама града: Политика, 5. јануар 1913, бр. 3222, 1;О зазиданом турском 

барјактару говоре и недељне новине „Балкански ратови у слици и речи“: Балкански ратови у слици и 

речи, 17. новембар 1913, бр. 36, 562; Међутим, Јаша Томић наводи да се тај догађај није одиграо у Драчу 

како наводи „Политика“ , већ у Љешу; Ј. Томић, нав. дело, 134. 
31

 О злочинима српске војске говори аустријски социјалдемократа Лео Фројндлих који износи следеће: 

„Срби су дошли у Албанију не као ослободиоци, него као убице... Срби су пожурили да припреме 

статистику пушкама и бајонетима... Храбри албански народ је разапет, а хришћанска и цивилизована 

Европа ћути! Велике силе морају да кажу варварима одлучно: Hands off! У име човечанства, у име 

цивилизације, у име несрећног албанског народа позивам владе Великих сила и читаву европску 

јавност.“: L. Freundlich, Albaniens Golgotha; Anklageakten  gegen die Vernichter des Albanervolkes, 

gesammelt und heruausgegeben von L. Freundlich, Wien 1913; О самом чланку Леа Фројндлиха више у: М. 

Ковић, Балкански ратови у историографији (после 1989), из: Први Балкански рат 1912-1913 историјски 

процеси и проблеми у светлости стогодишњег искуства, САНУ, Одељење историјских наука, књ. 35, 

Београд 2015; Јован Томић том приликом наводи следеће: „И зато је данас велика тежња њене 

(аустријске) дипломатије, потпомогнуте мобилизованом војском, да границе „аутономној“ Арбанији 

размакне што даље на север.“: J. N. Tomić, O Arnautima u Staroj Srbiji i Sandžaku, Beograd 2017, 58; У 

дневном листу „Политика“ један чланак говори о наоружавању Арнаута од стране Аустроугарске и како 

Албанци за добре паре проповедају о зверствима српске војске: Политика, 23. јануар 1913, бр. 3241, 2; У 

чланку „Зулуми наших војника“ једна Туркиња завршава писмо свом сину следећим речима: „Од 

српског аскера, синко, ми не видесмо никаква зулума. Како је српски аскер радио тако му је Бог у боју 

помогао.“: Политика, 1. јануар 1913, бр. 3218, 3. 
32

 О томе говори чланак „Албанија уз нас“: Политика, 17. фебруар 1913, бр. 3269, 3; У чланку „Истина о 

Албанији“ др Карло Катарани каже: „И најгора судбина која може задесити Албанију је аутономија или 

независност у њеним данашњим приликама.“: Политика, 31. јануар 1913, бр. 3249, 1. 
33

 О повлачењу српске војске говори чланак „Из земље нереда“  у часопису „The World“ који преноси 

„Политика“  где се каже: „Како се српска војска повукла из Драча почела је анархија.“: Политика, 11. 

септембар 1913, бр. 3471, 1. 
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довести у ред и то одмах.“ Енглески историчар Џон Рол такође наводи да је Фриц 

Фишер дошао до закључка приликом писања књиге „Рат илузија“ да је Берлин 

намеравао да изазове рат још од децембра 1912. године.
34

 

 

Проблем јужне границе 

 Један од горућих проблема приликом утврђивања граница новостворене 

Албаније била је јужна граница са Грчком. Након успешних ратних операција против 

Османског царства грчка војска је продрла у јужну Албанију, где се сукобила са 

албанском жандармеријом, којом су командовали холандски официри пуковник де Вер 

и мајор Томпсон. За то време „Панепирски комитет за народну одбрану“ из Јањине 

јавља: „Епирци ће се борити свом снагом када чују позив на оружје!“, док је грчки 

официр Спиромилиос наоружавао све мушкарце од 18 до 40 година. Грци део 

становништва Епира наоружавају у такозвани „Свети батаљон“ како би се борили 

против одлука у Лондону и претендују на територију од рта Стилоса до Корче, јер 

сматрају да по последњем попису становништва на том простору живи 128 000 Грка и 

105 000 Албанаца.
35

 

 Међутим, Грци су безуспешно протестовали против Аустрије и Италије и 

одлука Лондонске конференције, јер је одлучено да граница почиње од Охридског 

језера, западно од манастира Свети Наум, док је Корча
36

 припала Албанији. Граница 

има правац североисток-југозапад до Крфског канала, док је средином јануара 1914. 

године албанска жандармерија запосела јужне делове Албаније. Локалном 

становништву које је било под грчком окупацијом издата је прокламација на грчком, 

                                                           
34

 Џ. Рол, нав. дело, Београд 2017, 73; F. Fischer, Krieg der Illusionen, Düsseldorf 1969, 232-250. 
35

 L. Freundlich, Die Albanische Korrespodenz, München 2012, 122, 147, 189, 261; Приликом повлачења 

границе између Албаније и Грчке у Епиру, становништво јужне Албаније је протестовало. „Ми смо Грци 

и хоћемо јединство са Грчком. А то вам је све што је потребно да знате. Ми чинимо шта хоћемо. Ми 

нисмо стока да нас могу давати другом. Ми смо Грци!“: Политика, 15. октобар 1913, бр. 3505, 1; Када су 

делегати за утврђивање границе пролазили кроз село Ерсека наишли су на гомилу која је узвикивала: 

„Живела Грчка!“, „Живео краљ Константин!“, „Живело јединство са нашом мајком Грчком!“, „Живела 

Корча, грчка варош!“: Политика, 16. октобар 1913, бр. 3506, 2. 
36

 У једном протесту православци јужне Албаније исказали су „да је Корча одувек била центар албанске 

националне културе, а њено становништво је све време имало патриотски став. Чисто албански дистрикт  

не може бити одвојен од мајке Албаније.“: L. Freundlich, Die Albanische..., 26. 
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албанском, турском и француском језику. Почетком фебруара одлучено је да ће грчке 

трупе бити евакуисане са територије Албаније до краја марта.
37

 

Формирање националне банке и жандармерије 

 Италија и Аустроугарска, које уједно имају и највећи утицај у Албанији, решиле 

су да формирају Албанску националну банку. Исмаил Кемал именовао је адвоката 

Чакоа за привременог министра финансија. Основни капитал у акцијама у 

„Арбанашкој државној банци“ износи 10 милиона круна, од чега је једна трећина у 

злату. Банка има право да издаје новчанице, половину њених чиновника треба да чине 

Албанци, а другу половину Италијани и Аустријанци. Пословни језици су албански и 

француски. Влада именује комесаре за надзор банке, док спорове између њих решава 

Лозанска банка. Банка треба да почне са радом најкасније у јануару 1914. године.
38

 

 Следећи задатак који су Велике силе морале да реше био је формирање 

албанске жандармерије, како би се успоставио ред и мир у земљи. Одлуком 

Конференције амбасадора у Лондону задатак да обучавају албанску жандармерију 

добили су шведски официри, који су то одбили, да би ту дужност преузели холандски 

официри. У Драчу је формирана комисија за реорганизовање полиције и жандармерије 

коју су чинили аустроугарски (највиши по рангу), енглески и италијански официр.
39

 

Питање главног града 

 Католички Албанци са севера желели су да будући албански владар за своју 

престоницу изабере Скадар, привремена влада се залагала за Валону, док је 

Аустроугарска желела да буде Елбасан. Будући владар Фридрих Вилхелм Хајнрих фон 

Вид за своју престоницу изабрао је Драч, за који је италијански лист  „Трибуна“ писао 

да тај град има будућност, да је становништво у том граду најјединственије и да је 

одатле најлакше контролисати конфликте.
40

 Ево како је то Исмаил Кадаре видео у свом 

роману: „Боже, каква збрка, каква почетка! Пре него што је угледала дан, албанска 

држава постаје неразмрсиви неред. Чак се није знало постоји ли или не. Није јој се знао 

                                                           
37

 Исто, 265-266, 304, 319. 
38

 L. Freundlich, Die Albanische..., 122; Глас Црногорца, 5. октобар 1913, бр. 46, 2. 
39

 L. Freundlich, Die Albanische..., 52, 122; П. Бартл, Албанци од средњег века до данас, Београд 2001, 144. 
40

 L. Freundlich, Die Albanishe..., 324; П. Бартл, нав. дело, 165. 
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главни град, пошто би се једног дана таквим прогласио један град, а сутрадан би ред 

дошао на други.“
41

 

Кандидатура за албански престо 

 У игри за албански престо било је много кандидата. Неки од њих су: 

италијански маркиз Ђовани ди Аулета, дон Хуан Аладро, шпански племић и потомак 

Кастриота, Алберт Гика из румунске бојарске породице, војвода Вилхелм од Ураха, 

чију су кандидатуру подржали Франц Фердинанд и Ватикан, Вилхелм, син Густава V, 

који је био француски кандидат, Виктор, Луј и Ролан Бонапарте, војвода од 

Монпансјеа Франц Фердинанд Бурбон-Орлеан, османски принц Абдул-Меџид и 

египатски принц Ахмед Фуад, унук Мехмед Алије. Избор је на крају пао на немачког 

принца Фридриха Вилхелма Хајнриха фон Вида, који је званично прихватио 

кандидатуру 1. новембра 1913. године.
42
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 И. Кадаре, нав. дело, 7. 
42

 П. Бартл, нав. дело, 144-148, 163. 
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Немачки принц на албанском престолу 

Ко је Вилхелм од Вида? 

 Фридрих Вилхелм Хајнрих фон Вид рођен је 25. марта 1876. године у Нојвиду 

на Рајни. Био је други син кнеза Вилхелма V од Вида и принцезе Марије од Холандије. 

Преко своје мајке био је повезан са холандском и румунском краљевском кућом, док је 

преко своје бабе са мајчине стране био у сродству са кајзером Вилхелмом II. 

Детињство је проводио у родном Нојвиду, док је у Јени завршио гимназију 1896. 

године. Након тога похађао је војну школу у Енгерсу и 1897. постао  поручник. После 

завршене Војне академије 1909. године  постао је капетан трећег коњичког пука у 

Потсдаму. Оженио је 30. новембра 1906. године принцезу Софију Цецилију, 

двадесетједногодишњу ћерку Виктора од Шенбург-Валденбурга и његове жене Луције. 

Софија је рођена 1885. године у Потсдаму, али је доста времена проводила у 

Молдавији.43 

Избор и кандидатура за престо 

 Фактори који су утицали на избор Вилхелма од Вида за албанског владара били 

су: 1. долази из земље која нема додира са Албанијом, 2. потицао из сиромашне 

породице (лако га је контролисати) и 3. политички неискусан и без икаквих знања о 

Албанији и балканској политици. Два пута је одбијао кандидатуру, да би је коначно 

прихватио почетком новембра 1913. године.44 Његов избор био је споразум на релацији 

Беч-Рим. С обзиром на то да Албанци исповедају ислам, римокатолицизам и 

православље, он би, као протестант, био неутралан. Убрзо су његов избор прихватиле 

све Велике силе.45 

                                                           
43

 H. C. Löhr, Die Gründung Albaniens; Wilhelm zu Wied und die Balkan Diplomatie der Großmächte 1912-

1914, Frankfurt am Main 2010, 181-182; D. H. Armstrong, The six month kingdom; Albania 1914, London 

2005, 11-12; M. Vickers, The Albanians; the modern history, London 1995, 82; Ybbser Zeitung, 19. Oktober 

1913, Nr. 42, 4; Bregenzer Tagblatt, 12. November 1913, Nr. 260, 1; Grazer Tagblatt, 3. November 1913, Nr. 

302, 1; P. Bartl: Wied, Wilhelm Friedrich Heinrich zu, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte 

Südosteuropas, Bd. 4, München 1981, 463-466. 
44

 Б. Стојић, нав. дело, 251. 
45

 С. Драшкић, нав. дело,  235; Б. Стојић, нав. дело, 251; Znaimer Tagblatt, 4. November 1913, Nr. 257, 1; 

E.C, Helmreich, нав. дело, 334; Bukowinär Nachrichten, 10. Oktober 1913, Nr. 7073, 1; Сам Вилхелм од 

Вида у својој брошури „Denkschrift über Albanien“ пише да шест Великих сила гарантују самосталност са 

њим као сувереним владаром: HHSTA, P.A. XIV 59 Albanien, L/12-18, L I, Wilhelm zu Wied, Denkschrift 
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 Након што су Велике силе прихватиле његову кандидатуру за престо, он је 

поставио неколико услова пре свог одласка у Албанију. Услови су били решавање 

проблема на јужној граници и зајам од 75 милиона франака, који би му гарантовале све 

Велике силе.46 Аустрија и Италија су му одговориле да свих шест Великих сила 

гарантује износ од 75 милиона франака. У исто време обавезале су принца да у будућој 

земљи уведе парламентарну монархију. С друге стране, Енглеска, Француска и Русија 

још увек нису биле спремне да гарантују тај износ. Почетком фебруара 1914. године 

само су Аустрија и Италија давале гаранцију и аванс од 10 милиона франака, од чега 

би 2 милиона било за самог принца, 3 милиона за плаћање холандских официра и 5 

милиона за изградњу земље. Руски министар спољних послова Сазонов био је бесан на 

грофа Берхтолда што су само јадранске силе дале аванс, као и сер Едвард Греј, који, 

такође, није био спреман да подржи једнострани аванс од стране Аустроугарске и 

Италије.47 

 У децембру 1913. године званично је прихваћена Видова кандидатура за 

албански престо. Вид је означен као албански кнез и отпутовао у Потсдам, где се 

припремао за своју мисију путовања по европским дворовима.48 Крајем децембра 1913. 

године понуђена му је круна у Потсдаму, док су му у телеграму саопштене следеће 

речи: „Живела слободна Албанија! Живео принц Вилхелм од Вида!“49 

Формирање двора у Албанији 

 Након што је прихватио кандидатуру за албански престо, Вид је почео са 

организацијом свог будућег двора у Албанији. Одлучио је да ће му резиденција бити у 

                                                                                                                                                                                     
über Albanien, Waldenburg in Sachsen 1917,1; Wienerwald-Bote, 13. Dezember 1913, Nr. 50, 2; Сатирични 

часопис „Die Muskete“ објавио је чланак о Видовој кандидатури „Für alle Fälle“ у коме се каже да пре 

него што преузме албански трон, он ће допунити своју титулу у „Вилхелм , кнез од Вида, довиђења.“: 

Die Muskete, 27. November 1913, Nr. 426, 10. 
46

 П. Бартл, нав. дело, 162; HHSTA, P.A. XIV Albanien, L13, Telegram Graf Szögyeny-Berlin 10. Juli 1913, 

Nr. 321, 48; Wilhelm zu Wied, Denkschrift..., 7; HHSTA, PA XII Türkei, XLV/6 Balkankrieg, Telegram Graf 

Szögyeny – Berlin 15. Dezember 1913, 712; „Prinz Wied sagte mir heute, daß er die Deputationen aus Albanien 

erst nach seiner definitiven Annahme der Thronkandidatur empfangen möchte.“ (Принц Вид ми је данас 

рекао, да пре него што дефинитивно прихвати кандидатуру за престо,  желео би прво да прими албанску 

депутацију): Graf Szögyeny-Berlin 15. Dezember 1913, 713; Prager Tagblatt, 4. November 1913, Nr. 303, 1; 

Аустријски социјалдемократа Лео Фројндлих наводи да је Вид тражио од Великих сила помоћ при 

организовању администрације и финансија. За своју престоницу изабрао је Драч где је послао своје 

архитекте. Такође, говори и да су у албанским радњама покачене Видове слике са натписом: „Hoch lebe 

König Wilhelm I!“: L. Freundlich, Die Albanische..., 216, 262, 263. 
47

 H. C. Löhr, нав. дело,  187-190; F. Fischer, нав. дело, Düsseldorf 1969, 589; В. Ћоровић, Односи између 

Србије и Аустро-Угарске у XX веку, Београд 1992, 572. 
48

 H. C. Löhr, нав. дело, 186. 
49

 L. Freundlich, Die Albanische..., 269. 
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Драчу, на којој би радило 42 радника. Његова лична гарда треба да буде формирана од 

200 људи из читаве Албаније (50 из Елбасана и Кроје, 50 Малисора, 50 Миридита и 50 

Тоски), док ће његов управник двора Трота почетком фебруара одвести послугу у 

Драч.50 Двор Вилхелма од Вида треба да се састоји од 32 особе, док ће дужност 

управника двора обављати Тило фон Трота, а дужност тајног секретара Хитон 

Армстронг, наводи Лео Фројндлих.51 

Путовања Вилхелма од Вида по европским дворовима 

 Своја путовања по Европи Вилхелм од Вида започео је још у октобру 1913. 

године, када још увек није прихватио кандидатуру за албански престо. У то време он 

одлази у Беч и Букурешт. У Бечу га је примио гроф Берхтолд, који је желео да покрене 

Видово прихватање кандидатуре. Он му је, такође, напоменуо и да је Аустроугарска 

уложила преко 200 хиљада круна инвестиција у изградњу путева и железница. У овом 

разговору Берхтолд је препознао да Вид осећа „feu sacre“ за преузимање власти у 

Албанији.  Такође, желео је и да му скрене пажњу да игнорише Јаговљева упозорења52, 

да је он једино компромисни кандидат Аустроугарске и Италије. После овог разговора 

Вид је још увек оклевао да прихвати кандидатуру.53 

 Након посете Бечу Вид одлази у Румунију код свог тече, краља Кароља 

Хоенцолерна, да га посаветује у вези прихватања кандидатуре за албански престо. 

Румунски краљ био је његов ревносни присталица и саветовао га је да прихвати 

кандидатуру.54 Видова тетка, румунска краљица Елизабета, лансирала је вест о његовој 

кандидатури у бечкој штампи, почевши са чланком „Земља из бајке жели свог принца“, 

                                                           
50

 Vorarlberger Volksblatt, 21. Janner 1914, Nr. 16, 1; Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 9. Februar 1914, Nr. 31, 2; 

Znaimer Tagblatt, 7. Februar 1914, Nr. 30, 1. 
51

 L. Frendlich, Die Albanische..., 327,  329; Лист „Политика“ преноси вест да официри, који су служили са 

Видом у истом коњичком пуку у Потсдаму, желе да буду његова телесна гарда: Политика, 11. децембар 

1913, бр. 3562, 2; Како преноси лист „Политика“ крајем јануара 1914. године, за секретаре свог кабинета 

именовао је вицеконзула Карла Бухбергера, који ће га чекати у Трсту, и италијанског капетана 

Кастолдија: Политика, 29. јануар 1914, бр. 3609, 2. 
52

 Фон Јагов истиче једну дилему за кајзера Вилхелма: „С једне стране, из људских разлога треба да 

одбије принчеву кандидатуру, док са друге стране, треба испунити савезничке обавезе према Аустрији и 

подржи ову ствар.“ Крајем августа 1913. године, кајзер Вилхелм је лично рекао Виду: „Auf den Unsinn 

mit Albanien!“ („Глупости с Албанијом!“). Он му је, такође, указивао и на недостатак познавања 

балканских прилика, да то није добро за кандидатуру и, уједно, није хтео да дозволи да се немачки кнез 

„бламира“ у Албанији. Вид се узнемирио након тога, док се фон Јагов само насмејао на то. Смирио га је 

и посаветовао да не доноси наглу одлуку и оде код краља Румуније по савет: H. C. Löhr, нав. дело, 182-

183. 
53

 Исто, 184.  
54

 H. C. Löhr, нав. дело, 184; Mährisches Tagblatt, 19. Janner 1914, Nr. 14, 1. 
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док је лист „Daily mail“ објавио чланак „Вилхелм Лоенгрин“.55 Др Фрајхерн фон 

Хајмерле је приликом посете Вилхелма од Вида и његове жене Софије Румунији 

изјавио да је имао част да разговара са принчевским паром. Говорио је како су 

постављали доста питања о Албанији. Распитивали су се о географији, геологији, 

клими, градовима, карактеру становништва, религији, култури, ресурсима и 

саобраћају. Након тог разговора добили су на поклон албански речник и граматику.56 

 Одмах након прихватања кандидатуре у децембру 1913. године, Вид је 

намеравао да отпутује у Албанију. Међутим, путовање је одложено, јер још увек није 

било решено питање границе са Грчком, док су Албанци из Скадра тврдили да ће Вид 

у својој престоници Драчу бити по утицајем Есад-паше Топтанија.57 Бечки сатирични 

часопис „Kikeriki“ објављује песмицу „Оснивач државе“ (Staatengründer) где се у 

трећој строфи помиње Вилхелм од Вида.58 

 У Берлину је дошло до сусрета између Вида и драчког свештеника Кациорија, 

који му је рекао да борбе у Албанији између Есад-паше и присталица провизорне владе 

немају карактер грађанског рата. У то време је уједно и кајзер Вилхелм подржао 

Видову кандидатуру за албански престо59. Вид, који ће ступити на албански престо као 

Вилхелм I60, планирао је како ће изгледати његов нови грб и како ће да уведе орден 

                                                           
55

 D. H. Armstrong, нав. дело, 13, 15. 
56

 HHSTA, P.A. XII Türkei, XLV/6, Balkankrieg, Sinaia 15. Oktober 1913 Herrn Dr. Freiherrn von Haymerle 

Seiner Hochwohlgeboren k. und k. Geschäftsträger, 141. 
57

 Neuer Wiener Journal, 5. Janer 1914, Nr. 7254, 1. 
58

 „Wilhelm, Prinz von und zu Wied 

Ist ein Muttersöhnchen 

Und sein Weib am Schürl ihn zieht 

Weil sie will ein Krönchen. 

Und der Berchtold hinterdrein, 

Drängt ihn, den erhoben er, 

Also zieht er nächstens ein, 

Wilhelm, ein Geschobener.“ 

У преводу би било: „Вилхелм, принц од Вида, мамин је синчић, и за врпцу га вуче жена, зато што жели 

крунчић. И Берхтолд заузврат притиска и подиже њега, онда увлачи следећега, Вилхелма 

префињенога.“: Kikeriki, 25. Janer 1914, Nr. 4, 1. 
59

 Pilsner Tagblatt, 18. Jänner 1914, Nr. 14, 1. 
60

 Приликом посете Румунији био је поздрављен као „Вилхелм I од Албаније.“: Arbeiterwille, 19. Janer 

1914, Nr. 19, 1; У Бечу су га видели као брану надирућем панславизму, носиоца културе на Балкан и 

оснивача нове династије, и сматрају његово прихватање албанског престола као частан задатак за једног 

немачког кнеза: Neuer  Wiener Journal, 14. Februar 1914, Nr. 7293, 1; „Политика“ преноси да ће се 

Вилхелм од Вида по ступању на албански престо прогласити за краља Албаније: Политика, 29. октобар 

1913. бр. 3519, 2; Цар Франц Јозеф је изјавио да њему лежи на срцу судбина арбанашког народа и да је 

он испуњен најискренијим жељама за добро Албаније и арбанашког народа: Политика, 31. октобар 

1913, бр. 3521, 2. 
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Скендербегове звезде. Претпостављало се да ће у грбу да се налази орао и паун који се 

налази у грбу његове кнежевске породице, преноси лист „Политика“.61 

 У фебруару 1914. године одвијали су се важни догађаји који су утирали пут ка 

престолу Вилхелму од Вида. Наиме, у то време он је започео низ посета по европским 

дворовима како би изразио захвалност Великим силама за подршку приликом 

кандидатуре за албански престо. Прве велике посете Вилхелма од Вида биле су посете 

Риму и Бечу, дакле, онима који су заслужни за његов избор. 

 Вилхелм од Вида је дошао у Рим почетком фебруара 1914. године и том 

приликом посетио министра спољних послова Италије, Сан Ђулијана (слика 1), 

председника владе Италије, Ђованија Ђолитија, краља Виторија Емануела, као и 

Ватикан. Током ове вишедневне посете посетио је и амбасаде Великих сила. Најпре је 

посетио аустроугарску, немачку и француску, а након тога и руску и британску 

амбасаду. У немачкој амбасади је имао доручак, да би након тога посетио краљевски 

пар и обишао Римски форум. Италијански краљ му је доделио орден Светог 

Мауриција.62 

 Из Рима Вид се упутио у Беч, где је стигао 12. фебруара око 7:40 часова на 

станицу Вестбанхоф. Одатле се упутио у хотел „Империјал“, где је примио депутацију 

аустијско-албанског комитета на челу са принцом Едуардом Лихтенштајном и где је 

уједно био и гост кајзера Франца Јозефа. Најпре га је примио гроф Берхтолд, да би у 

поподневним часовима био примљен на аудијенцију у Шенбруну, где га је кајзер 

одликовао орденом Леополдовог крста. Након тога посетио је и папског нунција у 

Бечу, Контеа Скапинелија, са ким је разговарао о католичким Албанцима. После 

посете папском нунцију у вечерњим сатима је отишао у позориште, где је погледао 

оперету „Један дан у рају“.63 
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 Политика, 9. јануар 1914, бр. 3589. 2; Исто, 19. јануар 1914, бр. 3599, 1. 
62

 Глас Црногорца, 29. јануар 1914, бр. 5, 3; Wiener Montagblatt, 9. Februar 1914, Nr. 6, 1; Prager 

Abendblatt, 11. Februar 1914, Nr. 33, 1; Pester Lloyd, 9. Februar 1914, Nr. 31, 1; Vorarlberger Landes-Zeitung, 

11. Februar 1914, Nr. 33, 3; Die Neue Zeitung, 11. Februar 1914, Nr. 41, 2; Grazer Volksblatt, 11. Februar 

1914, Nr. 51, 3; Grazer Volksblatt, 12. Februar 1914, Nr. 53, 3; Wiener Bilder, 22. Februar 1914, Nr. 8, 4. 
63

 Salzburger Wacht, 12. Februar 1914, Nr. 34, 2; Deutsches Volksblatt, 13. Februar 1914, Nr. 9018, 1; 

Czernowitzer Allgemeine Zeitung, 14. Februar 1914, Nr. 3372, 1; Czernowitzer Allgemeine Zeitung, 17. Februar 

1914. Nr. 3374, 2; Reichspost, 13. Februar 1914, Nr. 72, 3; Salzburger Chronik, 13. Februar 1914, Nr. 35, 1; 

Fremder-Blatt, 13. Februar 1914, Nr. 43, 1; Der Volksfreund, 15. Februar 1914, Nr. 153, 2; Prager Abendblatt, 

14. Februar 1914, Nr. 36, 1; Pester Lloyd, 14. Februar 1914, Nr. 39, 2; Neue Freie Presse, 14. Februar 1914, Nr. 

17770, 2; Grazer Volksblatt, 12. Februar 1914, Nr. 53, 3. 
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Сл. 1. На доњим фотографијама у новинама „Wiener Bilder“ налазе се Вилхелм од Вида са Сан 

Ђулијаном (фотографија лево) и грофом Берхтолдом (фотографија десно). 
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 Након посета Риму и Бечу Вилхелм од Вида се враћа у Немачку. У раним 

јутарњим сатима 15. фебруара 1914. године стигао је у Берлин. Тада је позван на 

свечани доручак са царским паром и државним секретаром фон Јаговом.64 

 После Берлина уследиле су посете Лондону, Паризу и Санкт-Петерсбургу. По 

доласку у Лондон најпре се срео са капетаном Армстронгом. Након тога присуствовао 

је доручку у Бакингемској палати, да би поподне разговарао са сер Едвардом Грејом у 

Форин офису, док га је пре тога енглески краљ Џорџ V на свечаном ручку одликовао 

орденом краљице Викторије. Уједно је приликом посете Лондону посетио и 

аустроугарског амбасадора, грофа Менсдорфа.65 

 У поподневним сатима 18. фебруара 1914. године Вид се упутио за Париз, где је 

стигао наредног дана преподне. У Паризу се састао са председником Француске, 

Рајмоном Поенкареом, француским министром спољних послова, немачким и 

аустроугарским амбасадором. После свих ових посета, које су биле краткотрајне, 

упутио се за Нојвид, где је требало да дочека албанску депутацију, на челу са Есад-

Пашом Топтанијем. Приликом посета Лондону и Паризу прозвали су га „Вилхелм у 

журби“ (Wilhelm der Eilige).66 

 Своја путовања по европским дворовима Вилхелм од Вида је завршио 

путовањем у Санкт-Петерсбург. Ову посету омогућио му је кајзер Вилхелм. Дошао је у 

Царско село, где су га примили цар Николај II и царица Александра. Присуствовао је 

доручку са царским паром и одликован је орденом Александра Невског. Послеподне га 

је примио министар спољних послова Сазонов, након чега је Вид био јако задовољан 

посетом. Такође, примила га је и велика кнегиња Марија Павловна, а посетио је и 

председника владе Горемикина.67 

Албанска депутација у Нојвиду 

 Након ноте коју је Вид упутио амбасадорима Великих сила у Берлину, да 

прихвата кандидатуру за албански престо 7. фебруара 1914. године у самој Албанији се 
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 Mährisches Tagblatt, 16. Februar 1914, Nr. 37, 1; Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 16. Februar 1914, Nr. 37, 3. 
65

 Salzburger Volksblatt, 20. Februar 1914, Nr. 41, 2; Der Volksfreund, 20. Februar 1914, Nr. 155, 2; Volksblatt 
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састављала делегација која ће доћи у Нојвид да понуди принцу албанску круну. Том 

приликом Вид је телеграфисао контролну комисију у Драчу, да обавесте депутацију, да 

ће бити примљени између 18. и 20. фебруара. Депутацију је предводио Есад-паша 

Топтани, а њени чланови били су из свих крајева Албаније. То су: Милтијад Салвари, 

Сами-бег Вриони, Екрем-бег Вљора, Џемиљ-бег Вљора, Хасан-бег Приштина, Јусуф 

Канина, Абдул-бег Ипи, Екрем-бег Либохова, Лазаро Цумуртека, Иљас-бег Вриони, 

Шефкет-бег, Леф Ноци, Хусеин-бег Вриони, Ашим-бег Завољани (преводилац), 

Какаричи, др Кулека и др Туртули. Депутација је кренула преко Барија и Рима у 

Нојвид. Њих четрнаест ће кренути из Валоне, а са још четворицом ће се срести у 

Берлину.68 

 Депутација се по окупљању у Берлину упутила за Нојвид. На железничкој 

станици у Нојвиду албанску делегацију дочекала је маса народа. Нојвид је био окићен 

у бојама Немачке, Албаније и куће Вид, док је на улазним вратима дворца постављен 

албански грб.69 Есад-паша је поздравио Вилхелма од Вида најпре руковањем, а затим и 

говором на албанском, док му је принц узвратио на француском. Том приликом 

депутација је принцу донела земљу и воду из Албаније. Есад је свој говор завршио 

речима „Његово височанство Краљ Албаније!“, а принц узвратио са „Живела 

Албанија!“70 (сл. 2). Екрем-бег Вљора је у Нојвиду изјавио да је Вилхелм „вођа каквог 

смо желели за Албанију“. Након прихватања албанске круне приређена је вечера, да би 

сутрадан депутација отпутовала у дворац Монрепос, где је била организована чајанка. 

Вид је узео име Вилхелм I од Албаније, а његов принц наследник постао је Карол 

Виктор Штанденберг. Албанска депутација се задржала само један дан и након тога 

отпутовала у Лајпциг, док брачни пар Вид одлази у Бранденбург код рођеног брата 

принцезе од Вида. С друге стране, када се у Валони сазнало да је Вилхелм прихватио 
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круну, народ се окупио и певао патриотске песме по улицама града. На своје путовање 

за Албанију Вилхелм од Вида кренуо је 27. фебруара 1914. године.71 
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Слика 2. На насловној страни новина „Das interessante Blatt“ налази се у првом плану Вилхелм од Вида и 

Есад –паша Топтани, који принцу нуди албанску круну. 
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Долазак у Албанију 

По примању албанске круне Вид је постао mbret (од латинског imperator), што 

на албанском значи владар. Све Велике силе су се сложиле да се Албанија уздигне на 

ранг краљевине по доласку Вида на престо. Холандски официр, мајор Томпсон, стигао 

је раније у Драч, град који је Вид изабрао за своју престоницу како би све припремио 

за долазак краља. Принц Вилхелм од Вида заједно са супругом Софијом и децом 

стигао је у Трст 5. марта 1914. године. Пристижу возом у Трст, где су аутомобилом 

пребачени до луке, одакле ће испловити за Драч. На железничкој станици дочекали су 

их највиши официри, команданти бродова, надбискуп Бјанки из Драча, врх цивилних 

власти и представници аустријско-албанског комитета. На путу до луке маса људи је 

поздравила Вилхелма од Вида, одевеног у албанску униформу. Поздрављени су 

топовском салвом, а уједно је интонирана албанска химна „Уједињени око заставе“ 

(Rreth flamurit te perbashkuar), коју је компоновао Ципријану Порумбеску. Вид се 

укрцао на аустријску крстарицу „Таурус“, која је била у пратњи италијанских, 

француских и британских бродова. Дана 7. марта 1914. године Вилхелм од Вида стигао 

је у Драч и тако први пут крочио на тле Албаније.72 
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Закључак 

 

 Одлукама Конференције амбасадора у Лондону призната је нова држава на 

Балканском полуострву - Албанија. Њен Статут, организовање жандармерије, 

администрације и избор владара били су у надлежности Великих сила. Како наводи 

чувени немачки историчар Фриц Фишер, Албанија је створена као „тампон држава“ 

(Pufferstaat) у циљу спречавања експанзије Србије на Јадранско море.73 

 Земља у коју је требало да дође будући владар, изабран од стране Великих сила, 

била је у стању анархије. На територији саме Албаније постојало је неколико „мањих 

независних држава“, што су били знаци непостојања централне власти. Такође, још 

увек су на њеној територији биле присутне српска и грчка војска. Од преко двадесет 

кандидата, колико их  је било за албански престо, изабран је немачки принц Вилхелм 

од Вида, који је био кандидат Аустроугарске. Један од његових услова за долазак на 

албански престо, био је смиривање сукоба на јужној граници са Грчком. 

 Фридрих Вилхелм Хајнрих фон Вид долази из места Нојвид недалеко од 

Кобленца на Рајни, и потиче из сиромашније племићке породице. Своју кандидатуру за 

албански престо прихватио је из другог пута уз услове да се смири ситуација у јужној 

Албанији, као што је већ горепоменуто, и да му се обезбеди аванс од 75 милиона 

франака. Пре свог доласка у Албанију он је обилазио европске дворове како би 

обезбедио дипломатску подршку Великих сила. Након обиласка европских дворова, 

вратио се у Нојвид, где је дочекао представнике албанске депутације, на челу са Есад-

пашом Топтанијем, која му је понудила албанску круну. На своје путешествије у своју 

нову државу кренуће возом до Трста, одакле ће на аустроугарској крстарици „Таурус“ 

испловити за Драч, који је изабрао за своју престоницу у Албанији. 

 Принц Вилхелм од Вида показао се у свему овоме као једна слаба политичка 

личност и без икаквог знања о приликама на Балкану и о држави чији је владар постао. 

За време његове владавине, која је остала упамћена као „Шестомесечно краљевство“, у  

Албанији није успостављен ред и он је био принуђен да напусти престо и врати се у 

Немачку.  
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