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АПСТРАКТ: У раду се на основу објављене и необјављене 
архивске грађе, као и доступне стручне и мемоарске ли-
тературе анализирају утицаји кризе у Чехословачкој 1968. 
и политичких потреса унутар социјалистичког света иза-
званих том кризом на карактер односа између Југосла вије 
и Албаније у периоду између 1968. и 1971. Чланак садр-
жи увод о односима Југославије и Албаније од 1945. до 
1968, приказ односа Југославије према дешавањима у Че-
хословачкој 1968. и импликација тих догађаја на југосло-
вен ско-албанске односе и албанску побуну у Југославији 
1968, као и ауторову оцену значаја тих дешавања на општа 
кретања југословенско-албанских односа у посматраном 
периоду.

Кључне речи: Југославија, Албанија, чехословачка криза, 
СССР, Јосип Броз Тито, Енвер Хоџа

Догађаји у Чехословачкој 1968, војна интервенција земаља 
Варшавског пакта у тој земљи, као и низ политичких потреса које 
су та дешавања изазвала унутар социјалистичког света снажно су 
утицали не само на спољнополитички положај Југославије и њене 
односе са социјалистичким земљама већ и на догађања унутар ње-
них граница. Југословенски јужни сусед – Албанија, иако социјали-
стичка земља и чланица Варшавског пакта од његовог оснивања, 
суштински је од 1961. била удаљена од њега мада је формално још 
била чланица тог савеза. Како су у доста дугом периоду односи из-
међу Југославије и Албаније били врло специфични, а простор на 
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коме су се граничиле две државе изузетно осетљив у војно-страте-
шком смислу намеће се питање: Како је и на који начин совјетска 
интервенција у Чехословачкој 1968. године утицала на карактер 
југословенско-албанских односа? Сем тога, албански државни и 
партијски званичници су често у контактима са југословенским 
представницима покретали питање положаја албанске мањине у 
Југославији, док је албанска обавештајна служба систематски про-
пагандно деловала међу албанском популацијом подстичући је 
на разне облике супротстављања југословенским властима, па се 
зато отвара и питање последица дешавања у Чехословачкој и југо-
словенских реакција према тим догађајима на албанску побуну на 
Косову и Метохији и у Македонији новембра исте године.

У периоду након Другог светског рата до 1968. године одно-
си између Југославије и Албаније су прошли кроз неколико разли-
чи тих фаза. После изузетно блиских односа до 1948,1 сукоба у го-
ди нама између 1948. и 1953,2 покушаја нормализације међусобних 
односа након 1953.3 и новог сукоба који је започео у време кризе 
у Мађарској новембра 1956. а кулминирао совјетско-албанским 
сукобом 1961. и удаљавањем Албаније од Варшавског пакта,4 Југо-

1 О југословенско-албанским односима непосредно после Другог светског рата оп-
ширније видети: П. Бартл, Албанци. Од средњег века до данас, Београд, 2001; Ђ. 
Борозан, Велика Албанија. Поријекло. Идеје. Пракса, Београд, 1995; N. J. Costa, 
Shattered Illusions: Albania, Greece and Yugoslavia, New York, 1998; В. Дедијер, 
Југословенско-албански односи 1939–1948, Београд, 1949; М. Коматина, Енвер 
Хоџа и југословенско-албански односи, Београд, 1995; М. Perović, Ekonomski 
odnosi Jugoslavije i Albanije (1947–1948), Beograd, 1951; B. Petranović, Balkanska 
federacija 1943–1948, Beograd, 1991; М. Стамова, Албанският вьпрос на Балка-
ните (1945–1981), София, 2005; Ј. Pelikán, Jugoslávie a východní blok 1953–1958, 
Praha, 2001.

2 О сукобу између Југославије и земаља Информбироа опширније видети: А. С. 
Аникеев, Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США и началъны период 
холодной войны (1945–1957), Москва, 2002; D. Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu. 
Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 1988; D. Bogetić, Jugoslavija i Zapad, 
1952–1955. Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd, 2000; В. Дедијер, Из-
губљена битка Јосифа Висарионовича Стаљина, Ријека, 1982. Б. Петра новић, 
Југославија на размеђу (1945–1950), Подгорица, 1998; Б. Петрановић, Вели-
ка шизма. Четрдесетосма, Подгорица, 1999; Č. Štrbac, Svedočanstva o 1948. 
Fragmenti za istoriju, Beograd, 1989.

3 О нормализацији односа између Југославије и земаља социјалистичког лагера 
опширније видети: D. Bogetić, Nova strategija spoljne politike Jugoslavije 1956–
1961, Beograd, 2006; А. Б. Едемский, От конфликта к нормализации. Советско-
-югославские отношения в 1953–1956 годах, Москва, 2008; Е. Kaлинова, И. Ба-
ева, Следвоенното десетилетие на бьлгарската вьншна политика (1944–1955), 
София, 2003; А. А. Улунян, Балканы. Горячий мир холодной войни 1945–1960, 
Москва, 2001; V. Zubok, К. Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War: From Stalin to 
Kruschov, Cambridge, 1996.

4 О сукобу СССР-а и Албаније опширније видети: Г. Л. Арш, Краткая история Алба-
нии. С древнейших времен до наших дней, Москва, 1992; Н. С. Хрущев, Воспоми-
нания, Москва, 2006; А. Pipa, Albanian Stalinism: Ideo-Political Aspects, New York 
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славија и Албанија су се нашле пред новим сукобом и учеста лим 
албанским оптужбама да Југославија покушава да је асимилује и 
окупира, као и да не поштује права албанске националне мањи-
не на својој територији. Такав тон међусобних односа потрајао 
је до 1968. године, када су се услед совјетске интервенције у 
Чехословачкој односи између две земље радикално изменили.

Страх од могућег совјетског мешања у унутрашње ствари 
Југославије, који је њено руководство гајило од сукоба 1948, кул-
минирао је крајем августа 1968. у време интервенције пет чланица 
Варшавског пакта у Чехословачкој. Совјетска објашњења да се ра-
ди о легитимној акцији у духу социјалистичког интернационализма 
у југословенском државном и партијском врху су схватана као ди-
ректна претња. Такво схватање је било додатно оснажено и начи-
ном реакције Запада на дешавања у Чехословачкој који се у осно-
ви темељио на западном признању совјетског права да по сопстве-
ном нахођењу уређује односе унутар социјалистичке групације 
држава.5 Са друге стране, поставило се и питање како Запад тре-
тира Југославију у условима прећутне поделе интересних сфера 
на тлу Европе коју су обе стране поштовале после провизорног 
решења берлинске кризе. Да ли је сматра чланом Источног бло-
ка или не? Југославија се осетила угроженом од идеолошких са-
везника и примораном на сарадњу са идеолошким супарницима, 
са којима се такође налазила у прилично лошим односима.6 У 
изузетно тешкој ситуацији изазваној совјетском интервенцијом 
у ноћи између 20. и 21. августа, југословенски државни врх је 
одмах сазвао седницу Председништва и Извршног комитета ЦК СКЈ 
за 22. август, а сутрадан и Пленума ЦК СКЈ.7 На сугестију Јосипа 
Броза заузети су ставови да се ради о гажењу суверенитета једне 
земље, агресорском акту, као и о јасном индикатору совјетских 
хегемонистичких аспирација, тешком ударцу социјализму и акту 
који охрабрује противнике социјалистичког система. Битну ставку 
је представљао и позив свим грађанима Југославије да буду спре-

1990; Р. Prifti, Socialist Albania since 1944: domestic and Foreign Developments, 
Cambridge, 1978; М. Vickers, The Albanians: A Modern History, New York, 1995; L. 
M. Luthi, The Sino-Soviet Split. Cold War in the Communist World, Princeton, 2008.

5 Д. Богетић, „Југословенско-совјетски односи у светлу војне интервенције у Че-
хословачкој 1968. године“, 1968 – 40 година после, зборник радова, Београд, 
2008, стр. 129–130.

6 D. Bogetić, „Jugoslovensko-američki odnosi u svetlu vojne intervencije u Čehoslova-
čkoj 1968“, Istorija XX veka, 2/2007, str. 75–80.

7 Lj. Dimić, „Pogled iz Beograda na Čehoslovačku 1968. godine“, Tokovi istorije, 3–
4/2005, str. 205–207.
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мни на одбрану земље.8 Истовремено су предузете и неопходне ме-
ре на плану јачања одбрамбених способности у смислу омасовља-
вања одбрамбених капацитета на бази доктрине о општенародном 
рату и свеобухватном супротстављању потенцијалном агресору.9

Осуда војне интервенције, солидарност са чехословачким 
руководством и захтев за хитним повлачењем трупа чинили су 
окосницу садржаја званичног југословенског демарша владама 
пет земаља чланица Варшавског пакта које су извршиле инвазију 
на Чехословачку, који је уручен њиховим амбасадама у Београду 
22. августа. Слични ставови су изнети и на седници Савета без-
бед ности Уједињених нација сазваној поводом интервенције у 
Чехословачкој.10 Таква југословенска политика је у СССР-у иза-
звала лавину незадовољства. Совјетске оптужбе је лично Јосипу 
Брозу саопштио совјетски амбасадор Бенедиктов приликом посе-
те 30. августа.11 Оштар тон совјетских протеста био је сигнал југо-
словенској страни да отпочне са одбрамбеним припремама.

И југословенски јужни сусед се нашао у деликатној спољ-
нополитичкој позицији. Иако формално још чланица Варшавског 
уговора, Албанија се после сукоба са Совјетским Савезом 1961. 
дистанцирала од тог савеза, па стога није учествовала у војној 
интервенцији у Чехословачкој. Уплашено начином на који је гу-
шено чехословачко „дисидентство“ унутар Источног блока, иако 
албанско вођство није наступало са либералних већ крајње ста-
љи нистичких позиција, настојало је да сачува сопствену неза-
висност. Страх од могуће совјетске интервенције потхрањиван 
је и уверењем да Совјети имају посебан интерес за Албанију и 
њену обалу као значајну поморску базу у Средоземљу што би у 
моментима распламсавања хладноратовских страсти могао бити 
значајан елемент присуства совјетских поморских снага у региону, 
као и ранијим совјетско-албанским сукобом у вези са совјетском 
поморском базом у Валони.

8 Архив Југославије (у даљем тексту: АСЦГ), фонд 507/III, документ 134, Девета 
заједничка седница Председништва и Извршног комитета ЦК СКЈ од 21. августа 
1968.

9 М. Бјелајац, „ЈНА на искушењима 60-их година прошлог века“, 1968 – 40 година 
после, Београд, 2008, стр. 399–402.

10 Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије (у даљем 
тесту: ДАСМИП), Политичка архива (у даљем тексту: ПА) – строго поверљиво, 
фасцикла (у даљем тексту: ф.), III, документ број 83.

11 Архив Јосипа Броза Тита (у даљем тексту: АЈБТ), Кабинет председника Републи-
ке (у даљем тексту: КПР), I–3–a, СССР, Забелешка о пријему совјетског амбаса-
дора код Председника Тита, 30. август 1968.
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Албанија је у знак протеста против совјетске интервенције у 
Чехословачкој 5. септембра 1968. и формално најавила отказ члан-
ства у том војном савезу настојећи да отклони евентуалну претњу 
да се у перспективи њено чланство употреби као параван за совјет-
ско мешање у унутрашњи живот Албаније.12 Непосредно по сазре-
вању одлуке о изласку из источног војног окриља, албанска влада 
је 9. септембра 1968. полузваничним путем обавестила југословен-
ску страну о одлуци о напуштању Варшавског пакта и о одлуци 
да се подржи Југославија у случају совјетске војне интервенције.13 
Након консултација у државном врху, истим каналом је одговорено 
албанској влади да Југославија „цени независност и суверенитет 
Народне Републике Албаније“.14 Сасвим јасно, албанска влада је 
настојала да без предузимања званичних и формалних контаката 
изврши нормализацију односа са Југославијом и на известан на-
чин предузме и корак више, и својој некадашњој најчвршћој са-
везници понуди ново савезништво у случају заједничке војне 
угрожености. Југословенска страна је оклевала, очигледно поучена 
ранијим горким искуствима, понављајући своје постојано уверење 
и базични постулат југословенске политике према Албанији да је 
у циљу очувања стабилности на Балкану неопходно заштити неза-
висност и самосталност Албаније у њеним међународно признатим 
границама.

У свом говору на Шестом заседању Народне скупштине 12. 
септембра 1968, приликом формализације одлуке о напуштању 
Варшавског уговора, албански премијер Мехмед Шеху је оценио да 
је Совјетски Савез тај пакт претворио у средство за поробљавање 
других социјалистичких народа.15 Остаје нејасно зашто се албанско 
руководство у моментима совјетске интервенције у Чехословачкој 
одлучило за формализацију свог дистанцирања од Варшавског 
пакта. На основу доступних извора је веома тешко рећи да ли се 
радило искључиво о одразу страха од могуће војне угрожености 
или је то учињено на сугестију кинеског руководства као тадашњег 
идеолошког, политичког, војног и економског патрона и старатеља 
над Албанијом. Иако је у Средоземљу била присутна снажна гру-
пација совјетских поморских снага, из њеног распореда, бројности 

12 П. Искендеров, „Влияние кризисов 50–60-х годов ХХ века на модернизационные 
процессы в Албании“, Сборник статей 1956 год. Российско-болгарские дискус-
сии, Москва, 2008, стр. 430–431.

13 Т. Липковски, Четири тиранске године, Београд, 2008, стр. 15–16. 
14 Исто, стр. 18.
15 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 1.
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и праваца кретања се јасно може закључити да у том моменту 
није планирано совјетско војно ангажовање у Албанији.16 За сада 
остаје енигма колико је албанско руководство било обавештено о 
совјетским намерама и колико се у пракси ослањало на кинеске 
информације и сугестије. Руски историчар Михаил Празуменшћи-
ков износи тезу да је Албанија напустила Варшавски уговор на ки-
не ску сугестију, иако је њено чланство у том војно-политичком са-
ве зу већ пуних седам година имало само формални карактер – како 
би је искористила за нови талас антисовјетских оптужби и нову 
идеолошку кампању, на шта властодршци из Кремља, заокупљени 
низом проблема у Чехословачкој и дешавања везаних за очување 
војног и политичког савеза који су предводили, нису обраћали 
посебну пажњу.17 Тој тези иде у прилог и чињеница да током са-
ветовања представника комунистичких и радничких партија у Мо-
скви 18,18 24.19 и 25. августа20 није разматрана могућност било 
какве војне или политичке акције у односу на Албанију нити је 
разговарано о могућим кинеским реакцијама на заједничку интер-
венцију у Чехословачкој.

У страху од могуће совјетске интервенције албанско вођство 
је наредило делимичну мобилизацију, ојачало војне гарнизоне на 
граници с Грчком и према Јадранском мору, проверу борбене гото-
вости симулирањем узбуна, формирање омладинских и терито ри-
јалних јединица, ограничење кретања странаца само на ужи део 
града и упутило демарш бугарској влади због гомилања трупа на 
њеној територији оценивши такав акт угрожавањем мира на Бал-
кану.21 Сем тога, Албанија је настојала да побољша своје односе 
са суседима, успостави односе са низом земаља (број земаља са 
којима је Албанија имала дипломатске односе повећао се са 30 
16 М. Прозуменщиков, „Пекин – Москва – Прага: Путь от ‘культурной революции’ 

к ‘пражской весне’ и обратно“, Пражская весна и международный кризис 1968 
года. Исследования, Москва, 2010, стр. 258.

17 Исто.
18 „Стенограмма совещания в Москве представителей коммунистических и рабочих 

партий Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной, Германской Де-
мократической Республики, Польской Народной Республики и Союза Советских 
Социалистических Республик, 18 августа 1968“, Пражская весна и международ-
ный кризис 1968 года. Документы, Москва, 2010, стр. 232–253.

19 „Стенограмма совещания в Москве руководителей КПСС, СЕПГ, ПОРП, ВСРП и 
БКП 24 августа 1968“, Пражская весна и международный кризис 1968 года. До-
кументы, Москва, 2010, стр. 298–313.

20 „Стенограмма совещания в Москве руководителей КПСС, СЕПГ, ПОРП, ВСРП и 
БКП 25 августа 1968“, Пражская весна и международный кризис 1968 года. До-
кументы, Москва, 2010, стр. 315–323.

21 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 
СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр, 1–2.
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на 74) и да успостави добру сарадњу са низом мањих европских 
земаља, првенствено са скандинавским земљама. Са Грчком, са 
којом се Албанија од 1940. налазила у ратном стању, тек су 1971. 
успостављени дипломатски односи.22 Ипак, иако су догађаји на 
тлу Чехословачке присилили албанско руководство да реалније 
сагледава спољнополитичку ситуацију, нису промењене основне 
компоненте њене спољне политике. Кина је остала главни спољ-
нополитички ослонац Албаније. Албански званичници су истицали 
да главну опасност по земљу представљају Совјетски Савез и 
његова „ревизионистичка политика“ која датира од ХХ конгреса 
КПСС-а.23

Албанија је, плашећи се могуће војне интервенције Со вјет-
ског Савеза и његових савезника, почела да интензивно поправља 
односе са Југославијом. Узрок таквог опредељења треба тражити 
у њеном спољнополитичком положају. Налазећи се у процепу 
између СССР-а и Кине, настојала је да ослонац пронађе у свом 
суседству. Приликом свог иступања у скупштини, Шеху је нагласио 
жељу Албаније да са суседима има добре односе уз пуно међусобно 
поштовање самосталности, суверенитета и немешања у унутрашње 
ствари других. У том циљу је смањена пропагандна активност про-
тив Грчке, а активније се радило на развијању односа са Италијом 
и Турском.24 У склопу политике развијања међубалканских односа, 
настојало се да се побољшају и односи са Румунијом, која се ди-
станцирала од остатка Варшавског пакта одбивши да учествује у 
војној интервенцији упереној против Чехословачке и њеног либе-
ралног вођства.25

Одмах по интервенцији у Чехословачкој у албанским меди-
јима је обустављена дотадашња оштра кампања против Југослави-
је. Албански дипломатски представници, као и чланови албанских 
делегација у мешовитим комитетима и дипломатски представници 
у другим земљама иницирали су разговоре о најновијем развоју 
ситуације, подвлачећи спремност албанске владе и народа да за-
штити своју слободу и независност. Иако су главну опасност виде-
ли у Совјетском Савезу, нису искључивали ни могућност опасности 

22 М. Коматина, Енвер Хоџа и југословенско-албански односи, Београд, 1995, стр. 
111–112.

23 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 
СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 2.

24 М. Коматина, н. д., стр. 111–112.
25 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 2.
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од стране Грчке и Италије.26 Сем тога, албански представници су, 
неформално, информисали југословенску страну да су у случају 
рата спремни да заштите Отрантска врата, да је према Албанији и 
Југославији оријентисан један грчки корпус јачине пет дивизија,27 
као и да имају информације да Италијани будно прате покрете 
југословенских трупа у зони Јадрана28 и да се међу југословенским 
радницима на Западу врбују диверзанти, што је јасно говорило 
о албанској преокупираности питањима везаним за одбрану зе-
мље.29 Оно што је било карактеристично и ново била је албанска 
спремност, иако у неслужбеној форми, да о томе отворено разгова-
ра са југословенским представницима после низа година сукоба. 
На истој линији албанска страна је иницирала неколико сусрета 
са циљем преношења ставова своје владе о актуелној ситуацији 
према Југославији. Више пута су истицали да идеолошке разлике 
треба потиснути у други план, а да главно место у међусобним 
односима треба да заузима одбрана независности двеју земаља. 
Југословенска влада је уверавана да ће на албанско-југословенској 
граници бити мир и да јој с те стране не прети никаква опасност, као 
и да ће Албанија у складу са својим могућностима пружити сваку 
подршку и помоћ у случају агресије на Румунију и Југославију.30 
Гомилање војних снага Варшавског пакта на југословенским гра-
ницама изазвало је низ мера Југославије: повишење бор бене гото-
вости војних снага, мобилизацију и кон цен трацију војних снага на 
границама са Мађарском и Бугарском. Истовремено, и албанска 
влада је, у страху од војне интервенције услед присуства јаких 
совјетских поморских снага у Средоземљу, наредила додатну моби-
лизацију и концентрацију својих војних сна га на обалском појасу 
и на граници са Грчком.31 У низу контаката са југословенским ко-
легама албанске дипломате су незванично наглашавале потребу 
побољшања међусобних односа и заједничке одбране у случају 

26 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 434015, Телеграм свим дипломатско-конзу-
ларним представништвима од 25. 9. 1968.

27 Према тој информацији, три дивизије су биле концентрисане према Албанији, а 
две према Југославији.

28 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 433289, Телеграм Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 13. 9. 1968.

29 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 446598, ДСИП-а Другој управи Генералштаба 
од 30. 9. 1968.

30 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 433296, Телеграм Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 13. 9. 1968.

31 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 436585, Телеграм Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 6. 10. 1968.
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напада на једну или обе земље истовремено. Југословенска страна 
је такве албанске ставове прихватала са посебним одобравањем.32

Такође, албанска влада је у циљу побољшања односа са 
Ју гославијом престала да оптужује Југославију за наводне импе ри-
јалне намере и угњетавање албанске националне мањине. Албанци 
су почели да заступају много еластичнији став према питању Косо-
ва и Метохије. Истицало се да Албанци у Југославији уживају сва 
права, равноправност и једнаке могућности за даљи развој.33 Ал-
бан ска страна је показала и више спремности за решавање других 
отворених питања у међусобним односима. Одржано је и заседање 
Поткомисије за водопривреду34 и Комисије за решавање граничних 
инцидената.35 Започели су и преговори о закључењу Ветеринарске 
конвенције и заседања Комисије за трговинску размену. Иако су 
били видљиви знаци отопљавања међусобних односа, третман пре-
ма југословенским дипломатама у Тирани се није променио. И даље 
је било на снази ограничење кретања, онемогућено комуницирање 
са албанским грађанима и настављено праћење кретања. Званични 
контакти су остали на нивоу референата. Посланство Југославије у 
Тирани је дискриминисано, како у односу на западна тако и у од-
но су на источна дипломатска представништва.36 Таква политика се 
јасно може довести у везу са чињеницом да су албански представ-
ници све своје ставове износили углавном у неформалним сусре-
тима и разговорима. Албанска уздржаност и опрезност у погледу 
званичног изјашњавања се одражавала на спољнополитичку пози-
цију Албаније, што је било присутно и у њиховом одмеравању и 
преиспитивању политике према Југославији.37 

Пошто југословенској страни није било у потпуности јасно 
да ли нов курс албанске политике према Југославији представља 
тренутно спољнополитичко опредељење изазвано проценом о не-
посредној опасности од агресије или трајно опредељење за ра-
32 АЈБТ, КПР, I–3–б, Албанија, Забелешка о разговору СДС Љ. С. Бабића са албан-

ским отправником послова Л. Сеитијем, 12. 9. 1968. године.
33 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 2.
34 АЈБТ, КПР, I–3–a, Забелешка о разговору А. Мурсељевића, преводиоца у југо-

словенском делу Мешовите Подкомисије за водопривреду са Ј. Чулијем, чланом 
албанског дела поменуте Подкомисије, за време преговора, одржаних од 11. до 
15. септембра 1968. године у Скадру.

35 АЈБТ, КПР, I–3–б, Албанија, Информација о разговорима који су вођени 10. 9. 
1968. године у Скадру у Главној мешовитој југословенско-албанској комисији за 
спречавање и решавање граничних инцидената.

36 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 
СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 4.

37 М. Коматина, н. д., стр. 112–114.
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зви јање добрих односа са Југославијом, донета је одлука да се са 
југословенске стране ненаметљиво подстакну сва настојања ал-
банске стране и да се у погледу даљих контаката иде на оне форме 
које су биле прихватљиве албанској страни.38 Таква уверавања су 
отворено предочена и албанској страни.39 С тим у вези, Државни 
секретаријат за иностране послове је организовао 19. и 23. сеп-
тембра 1968. низ састанака са представницима установа и инсти-
туција које су учествовале у реализовању конкретне сарадње са 
том суседном земљом на којима су анализирани различити аспекти 
међусобне сарадње – трговинска размена, водопривреда, друмски 
саобраћај. Том приликом је одлучено да се албанској страни ма-
ксимално изађе у сусрет при разматрању њиховог захтева за 
повећање увоза у Југославију албанске робе и да се заузме што 
је могуће флексибилнији став при закључивању одговарајућих 
кон венција.40 Настојало се да тактичним и еластичним приступом 
буду створени неопходни услови за решавање отворених питања у 
међудржавним односима. Одржан је и састанак са представницима 
граничних република и Аутономне Покрајине Косово и Метохија 26. 
септембра на коме се посебно разговарало о будућим корацима у 
сарадњи са Албанијом и утврђени правци даље политике према тој 
земљи, као и задаци појединих република у реализацији основних 
праваца такве политике.41 Сем тога, обављени су и консултативни 
састанци са представницима медија, којима су дате инструкције о 
начину будућег писања југословенске штампе о Албанији и њеној 
спољној политици у духу новопрокламоване политике Југославије 
према Албанији.42 Иако су међудржавни односи после низа година 
тешких сукоба и сучељавања почели постепено да се нормализују, 
на заседањима заједничких међудржавних комисија често је до-
лазило до озбиљнијих инцидената након дискусија о међусобним 
односима у ближој прошлости и албанских настојања да кривицу за 
вишегодишњу стагнацију билатералних односа пребаце искључиво 
на југословенску страну, што је изазивало бурније југословенске 
реакције.43 
38 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 5.
39 АЈБТ, КПР, I–3–б, Албанија, Забелешка о разговору СДС Љ. С. Бабића са албан-

ским отправником послова Л. Сеитијем, 12. 9. 1968. године.
40 АЈБТ, КПР, I–3–б, Албанија, Белешка о реализацији закључака донетих на Коле-

гију код ДС Никезића од 19. септембра 1968. године у вези Албаније, стр. 1–2.
41 Исто, стр. 2.
42 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о позицији НР Албаније и односима са 

СФР Југославијом после агресије на ЧСР, стр. 5.
43 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Забелешка о разговору С. Стојаковића, председни-

ка југословенског дела Мешовите југословенско-албанске комисије за обнову 
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У моментима кад је југословенско руководство било у не-
доумици око стварних намера Албаније, њени представници у Ме-
шовитој југословенско-албанској комисији за обнову граничних 
пирамида, међупирамида и других граничних ознака Јорго Чули, 
високи функционер Министарства унутрашњих послова, и Јор гач 
Михаљи, службеник Министарства спољних послова су 23. окто-
бра 1968. иницирали у Приштини сусрет са Џоном Широком,44 по-
верљивом личности Јосипа Броза. Том приликом су, упркос инси-
стирању на немогућности превазилажења постојећег идеоло шког 
сукоба, предложили покретање међудржавних разговора у Бечу о 
могућностима евентуалне заједничке одбране у случају агресије 
на једну или обе земље истовремено. На основу доступне изворне 
грађе не може се са сигурношћу утврдити да ли је до разговора 
дошло. Широка је о томе одмах обавестио лично Јосипа Броза.45

Војна интервенција пет земаља Варшавског уговора у Чехо-
словачкој утицала је на отопљавање односа Југославије и Албани-
је. Суочене са претњама оружане интервенције две земље су на сто-
јале да ојачају одбрамбене способности. Дуготрајни сукоб, идео-
лошке препреке, страх албанског државног и партијског вођства да 
ће се поново наћи у загрљају много већег и јачег суседа утицали 
су да почетна приближавања остану на одређеном нивоу, без јачег 
и чвршћег међусобног повезивања. Догађаји у Чехословачкој су 
отворили простор за дијалог, али нису омогућили ближе и активни-
је приближавање две суседне земље. Сем тога, спољнополитичке 
околности које су имале пресудан утицај на тренутно југословен-
ско-албанско зближавање почеле су да добијају нову физиономију, 
што се у изузетно значајној мери рефлектовало и на карактер 
међусобних односа створивши погодан амбијент за поновно отва-
рање старих проблема, који су силом прилика за тренутак били 
стављени у други план.

Развој кризе током септембра 1968. и све јаснији сукоб југо-
словенских и совјетских ставова је показао да постоји само опас-
ност од евентуалне совјетске војне интервенције у Југославији,46 

граничних пирамида, међупирамида и других граничних ознака са члановима 
албанског дела Комисије и представницима албанског посланства у Београду од 
9. до 19. октобра.

44 Џон Широка је био дугогодишњи југословенски дипломата и човек од посебног 
поверења Јосипа Броза Тита. Пред распад Југославије 1991. био је амбасадор на 
Тајланду.

45 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о разговорима које сам водио са двоји-
цом албанских представника.

46 Д. Богетић, „Југословенско-совјетски односи у светлу војне интервенције у Че-
хословачкој 1968. године“, 1968 – 40 година после, Београд, 2008, стр. 152–155.



А. ЖИВОТИЋ ЈУГОСЛАВИЈА, АЛБАНИЈА И ЧЕХОСЛОВАЧКА КРИЗА (1968–1971)

73

што је Албанију навело на нову промену ставова према њој. У 
почетку се и даље истрајавало на политици утврђеној током сеп-
тембра и почетком октобра 1968, али је врло брзо политика Ал-
баније почела да добија нове обрисе и контуре. Јасно увидевши 
да не постоји војна опасност по њене границе, албанска влада је 
настојала да у сенци заоштравања односа Југославије са Источним 
блоком искористи југословенску заокупљеност тим питањем и по-
ново активира питање албанске мањине на Косову, Метохији и у 
Македонији. Средином октобра 1968, поводом 60. рођендана ли-
дера албанских комуниста Енвера Хоџе у пригодном чланку пар-
тијског листа Зери популит оштро је нападнута Југославија и њена 
спољна политика, што је означило почетак нове антијугословенске 
кампање у албанским медијима. Тиме су готово двомесечна насто-
јања у правцу нормализације и побољшања односа анулирана, 
а односи између две земље ушли у нову етапу.47 Југословенска 
дипломатија је брзо реаговала, али настојећи само да укаже на 
супротност изјаве и ранијих потеза албанске владе без медијске 
експлоатације проблема.48 Ипак, радило се о јасном знаку по гор-
шавања међусобних односа.

Узроци промене основног курса албанске спољне политике 
су били врло сложени и вишезначни. Пре свега, упркос присуству 
више од 50 совјетских ратних бродова у Медитерану није посто-
јала озбиљна опасност од совјетске војне интервенције на про-
стору Албаније. Истовремено, опасност од евентуалне агресије 
Италије, са којом је Албаније неколико година пре тога знатно 
побољшала односе, ликвидирана је изјавом италијанске владе о 
заинтересованости за очување независности Албаније. Иако се 
радило о две државе које су припадале различитим идеолошким 
и блоковским групацијама, што је умногоме лимитирало обим 
међусобних односа, радило се о снажном гаранту неповредивости 
албанске територије.49 

Са друге стране, темпо побољшања односа између Југосла-
вије и Албаније је за собом повлачио и извесну либерализацију 
унутрашњег живота у Албанији, а то је додатно ограничавало 
домете међудржавне сарадње. Како се временом искристалисао 
геополитички статус Балкана у новонасталим условима, постало 

47 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 437820, Белешка о албанским нападима на 
Југославију од 18. 10. 1968.

48 Исто.
49 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 446601, Допис ДСИП-а Другој управи Гене-

ралштаба од 28. 10. 1968.
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је јасно да ће у случају интервенције Совјетског Савеза и њего-
вих савезника на удару бити Југославија, а да ће Албанија бити 
поштеђена. Албанско државно и партијско руководство је у то-
ме очигледно видело једну од шанси за прекомпоновање гра ни-
ца на Балкану и остварење старог плана о присаједињењу тери-
то рија насељених већинским албанским становништвом. Очи-
гледно, припремала се побуна у дубокој позадини евен ту алног 
југословенског фронта према земљама Варшавског уговора, чиме 
чиме би се створили услови за брзу и лаку сецесију делова југо-
словенске територије. Промена спољнополитичких околно сти дала 
је снажан замајац реафирмацији ранијег изразито антијуго сло-
венског курса албанске спољне политике.

Већ почетком октобра 1968, у јеку југословенско-совјетских 
сукоба, илегалне албанске групе, које су махом чинили повратници 
из Албаније и албански емигранти који су живели широм Европе, 
као и Албанци који су у претходном периоду били осуђивани због 
сепаратистичког деловања, повезане са албанском обавештајном 
службом, почеле су да раде на организовању побуне. Истовремено, 
међу албанским становништвом систематски је ширена пропаганда 
да Албанци у случају напада на Југославију немају шта да бране, 
већ да се морају оријентисати ка заштити својих интереса и окре-
нути према Албанији. Сем тога, ширене су и гласине, очито са оз-
биљ ном политичком основом, да ће у том случају Албанија оружано 
заштитити своје сународнике у Југославији. Албанска страна је 
посебно искористила симпозијум у Приштини поводом 500. го ди-
шњице рођења Скендербега.50 На том скупу су чланови албанске 
делегације отворено ширили национализам и иридентизам међу 
припадницима албанске мањине. Раније je, приликом посете Ти ра-
ни Џона Широке, посебног Брозовог емисара, априла 1967. пости-
гнута сагласност око увоза књига, школских учила и грамофонских 
плоча из Албаније.51 Такав канал легалног уноса албанске литера-
туре у Југославију искоришћен је за систематско ширење сепарати-
стичке пропаганде међу југословенским Албанцима.52 

50 Том приликом албанска делегација је посетила и Вишу педагошку школу у При-
зрену. Један од чланова делегације је одржао говор у коме је отворено истакао: 
„Младу генерацију васпитавајте у духу да воли мајку Албанију. Можда ћемо се 
ускоро видети овде или у Тирани.“

51 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о разговорима које сам водио са двоји-
цом албанских представника.

52 P. Marković, „Služba državne bezbednosti i albanske demonstracije na Kosovu 1968. 
godine. Jedan dokument“, Istorija XX veka, 1–2/1999, str. 172.
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Југословенска дипломатија је помно пратила албанске ре-
акције. Примећено је да албанске власти настоје да одрже конти-
нуитет утицаја на албанску мањину у Југославији и да јасно пру-
жају подршку сецесионистичким тежњама великог броја југосло-
венских Албанаца. У антијугословенску кампању и кампању 
по дршке „тежњама“ Албанаца у Југославији укључили су се и 
носи оци најзначајних функција у албанском државном апарату 
(Хисни Капо, Рамиз Алија, супруга Мехмеда Шехуа). Оперисало 
се ла жним тврдњама и наводима о југословенском припремању 
напада на Албанију и лошем положају албанске мањине. Истицало 
се да Албанци немају право на школовање на матерњем језику, 
као ни право јавне употребе свог језика, што није одговарало 
истини.53 Албанску пропаганду против Југославије снажно је по-
држала Кина, која је у том моменту била чврст савезник Албаније 
и гарант опстанка режима Енвера Хоџе. Кина је подржала ак тив-
ности албанског руководства мотивисана чињеницом да евенту-
ално албанско приближавање Југославији може довести до пре-
оријентације албанске позиције и њеног удаљавања од Кине, 
а то би довело до слабљења кинеског утицаја у Европи и њеног 
значаја у социјалистичком свету. На тој линији Кина је подржала 
и подстицала јачање утицаја албанског партијског и државног 
руководства на дешавања међу албанским становништвом у Ју-
гославији, а посебно на бујање сепаратистичког покрета.54 Ипак, 
до сада је у историографији остало нејасно у коликој је мери Кина 
била заинтересована за ширење антијугословенске кампање. Јасно 
је да је албанска страна имала иницијативу, а да је Кина снажно 
подржала тежње свог маленог балканског савезника. На намере 
албанске владе, могућу албанску побуну у Југославији и подршку 
коју Албанија ужива од Кине југословевенским дипломатама су 
скретали пажњу и румунски представници, који су истицали уве-
рење да Кина неће Албанији пружати безрезервну подршку у 
таквим настојањима.55

Пре почетка демонстрација, првих дана октобра 1968. група 
албанских сепаратиста је одржала састанак у Метохији на коме је 
одлучено да се акција усмери ка томе да Косово и Метохија постану 
република, добију право на самоопредељење и отцепљење, заста-

53 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 442033, Допис Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 20. 10. 1968.

54 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 442033, Допис Амбасаде СФРЈ у Пекингу 
ДСИП-у од 20. 11. 1968.

55 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 442845, Допис Амбасаде СФРЈ у Пекингу 
ДСИП-у од 25. 11. 1968.
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ву, грб и химну, а да у другој фази раде на прикључењу те области 
Албанији.56 Одлучено је да демонстрације на почетку буду мирне, а 
да се тек по окупљању веће групе демонстраната истакну захтеви. 
Југословенска служба државне безбедности није била на висини 
задатка, па је до информацијама о току припрема побуне дошла 
тек пошто су демонстрације: почеле. Током октобра организоване 
су мање демонстрације: у Призрену 6. октобра, Сувој Реци 8, Ко-
совској Митровици 13. и Пећи 19. октобра као увертира у велике 
демонстрације које су заказане у Приштини за 27. новембар, 
на албански национални празник, под маском окупљања у знак 
захвалности за дозволу слободног истицања албанске заставе на 
јавним местима.57

У моментима док је пажња југословенских служби без бед-
ности била усмерена ка заштити југословенских граница према 
Бугарској и Мађарској, одакле се очекивао евентуални удар сна-
га Варшавског пакта, албанска обавештајна служба је преко сво-
је агентурне мреже активно деловала припремајући масовне де-
монстрације. Постојале су само нејасне информације и дојаве о 
намерама албанских сепаратиста.58 Иако су се током октобра и 
почетком новембра показали први знаци отопљавања у југосло-
венско-совјетским односима, албанска страна је поново покренула 
лавину критика и оптужби на рачун југословенских власти.59 
Очигледна је била намера албанске владе да искористи остељив 
спољнополитички моменат и да на крају процеса који би започео 
побуном на Косову и Метохији и у Македонији, а чијем би убрзању 
допринела могућа совјетска интервенција, изврши насилну сеце-
сију делова Југославије насељених већинским албанским станов-
ништвом и прикључи их Албанији.60

Масовне албанске демонстрације су се десиле 27. новем-
бра 1968. у Приштини и низу градова Косова и Метохије. Слу-
жба државне безбедности је успела да неколико дана пред по-
четак демонстрација у Приштини сазна дан за који су заказане 
демонстрације, место одржавања, захтеве демонстраната, пароле. 

56 B. Horvat, Kosovsko pitanje, Zagreb, 1988, str. 160–162.
57 P. Marković, „Služba državne bezbednosti i albanske demonstracije na Kosovu 1968. 

godine. Jedan dokument“, Istorija XX veka, 1–2/1999, str. 172.
58 Исто, стр. 178.
59 М. Стамова, Албанският въпрос на Балканите (1945–1981), София, 2005, стр. 

196–197.
60 П. Искендеров, „Влияние кризисов 50–60-х годов ХХ века на модернизационные 

процессы в Албании“, Сборник статей 1956 год. Российско-болгарские дискус-
сии, Москва, 2008, стр. 430–431.
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Захваљујући добијеним информацијама предузете су посебне мере 
безбедности. Демонстранти су се окупили испред зграде Фило-
зофског факултета у Приштини и кренули према Покрајинском 
секретаријату унутрашњих послова. Демонстрације су разбијене 
тек после енергичне интервенције полиције. 61 

Увидевши опасност од даљег ширења немира и могућег за-
оштравања сукоба југословенско државно и партијско руководство 
је врло брзо реаговало. Демонстрације су угушене, а југословенске 
војне јединице на Косову и Метохији су добиле хитна појачања. 
Сутрадан је у Приштину као појачање војним снагама упућена 
из Скопља 243. оклопна бригада.62 Албанска влада је појачала 
антијугословенску пропаганду и условила свако даље побољшање 
односа између две државе решавањем питања статуса Косова и 
Метохије.63 Уследиле су нове демонстрације у Тетову 22. децембра 
због наводног скидања албанске заставе.64 

Ипак, услед новог обрта међународне ситуације изостала 
је јача подршка албанске државе тим демонстрацијама. Албанска 
влада се у почетку суздржавала од отворенијих реакција, подршке 
албанској мањини у Југославији и напада на Југославију. Тек крајем 
децембра 1968, први пут после избијања албанских демонстрација 
на Косову и Метохији, испред албанског партијског и државног 
вођ ства огласио се Хисни Капо, на митингу посвећеном кинеско-ал-
банском пријатељству, истакавши да су Албанци са Косова „током 
целе своје историје увек били за то да је боље умрети него од-
ступати“.65 Радило се о отвореном подстрекивању косовских Алба-
наца на отпор југословенским властима. У дипломатским круговима 
у Тирани говор је оцењен као оштар напад на Југославију из чега 
је извођен закључак да у југословенско-албанским односима нема 
суштинских промена.66 Истовремено, албански званичници су у 
контакту су југословенским дипломатама истицали да Албанија 
нема ништа са демонстрацијама на Косову и Метохији и у Македо-

61 P. Marković, „Služba državne bezbednosti i albanske demonstracije na Kosovu 1968. 
godine. Jedan dokument“, Istorija XX veka, 1–2/1999, str. 176.

62 М. Бјелајац, „ЈНА на искушењима 60-их година прошлог века“, 1968 – 40 година 
после, Београд, 2008, стр. 408.

63 О погледу албанске историографије на питање Косова и Метохије у југословен-
ско-албанским односима опширније видети: А. Lalaj, Kosova. Rruga e gjate drejt 
vetevendosjes 1948–1981, Tirana, 2000.

64 P. Marković, „Služba državne bezbednosti i albanske demonstracije na Kosovu 1968. 
godine. Jedan dokument“, Istorija XX veka, 1–2/1999, str. 179.

65 ДАСМИП, ПА, 1968, ф. 1, документ 446380, Телеграм Посланства СФРЈ у Тирани 
ДСИП-у од 27. 12. 1968.

66 Исто.
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нији, да се радио о делу оних који не желе независну Југославију 
спремну да се одупре спољној агресији, док албанска штампа није 
коментарисала те догађаје.67

Нова етапа у односима између Југославије и Албаније за-
почела је говором југословенског председника Јосипа Броза Тита 
поводом прославе Дана Републике у Јајцу 29. новембра 1968, у 
коме је јасно најавио могућности нормализације југословенско-
-совјетских односа.68 Почетак нормализације односа између Ју-
го славије и Совјетског Савеза у значајној мери је утицао и на 
односе између Југославије и Албаније. Иако су се у Средоземљу 
и даље налазили ратни бродови совјетске флоте, није постојала 
опасност од оружане интервенције. Албанска влада је из разло-
га унутрашњополитичке природе и даље превентивно наставила 
са спровођењем различитих мера на плану јачања одбрамбених 
мо гућ ности земље и јачања унутрашње кохезије албанског дру-
штва.69 Сем разлога безбедносне природе, Албанија је, услед ра-
ди кално измењене међународне ситуације после дешавања у Че-
хословачкој, настојала да развијањем односа са суседима, првен-
ствено Југославијом, изађе из изолације у којој се нашла након 
1961, уз истовремено јачање националне пропаганде међу југосло-
венским Албанцима.70 Иако је албански приступ проблему развоја 
међусобних односа постао много еластичнији него раније, и даље 
је био оптерећен низом лимитирајућих фактора од којих су свакако 
најјачи били однос Албаније према Косову и оштре идеолошке ра-
злике. Албанија је настојала да неке облике међусобне сарадње, пре 
свега на културном и просветном плану, каналише према Косову.

Уочивши да је свака опасност од могуће совјетске војне ин-
тервенције у Југославији отклоњена, албанска влада се одлучила 
за суптилније методе деловања међу Албанцима у Југославији. 
Кроз процес побољшања економских и културних веза са Југосла-
вијом албански представници у Југославији, професори и истражи-
вачи су пропагандно деловали међу југословенским Албанцима. 
Југословенски грађани албанске националности су врло лако до-

67 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 42012, Телеграм амбасаде у Риму ДСИП-у од 
17. 1. 1969.

68 Д. Богетић, „Југословенско-совјетски односи у светлу војне интервенције у Че-
хословачкој 1968. године“, 1968 – 40 година после, Београд, 2008, стр. 153–
155.

69 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 41620, Телеграм амбасаде у Варшави ДСИП-у 
од 11. 1. 1969.

70 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 446380, Информација о садашњем положају 
НР Албаније и њеним односима са СФР Југославијом од 13. 5. 1969.
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бијали визе за посете Албанији, док остали југословенски грађани 
који су желели да посете рођаке у Албанији никако нису могли 
да добију визе.71 Истовремено, Црногорци и Македонци који су 
живели у Албанији нису добијали дозволе за напуштање Албаније. 
Интензивирани су контакти између приштинског, скопског и бео-
градског универзитета на једној и тиранског на другој страни, као и 
културних и просветних организација Косова и Албаније.72 Ван уса-
глашеног програма сарадње културно-просветна сарадња изме ђу 
Косова и Албаније је добила шири обим и значај. Јуна 1970. године 
су прекинути међудржавни преговори о даљој културно-просветној 
сарадњи, пошто је албанска страна инсистирала на каналисању 
кооперације са Косовом док је југословенска страна истрајавала 
на становишту да споразум мора бити израз свеукупних међудр-
жав них односа.73 Албанска страна је тежила да оствари диспропор-
цију у погледу студентских стипендија. Нудила је 125 властитих 
стипендија за само 10 југословенских инсистирајући на томе да 
њихови стипендисти буду углавном младићи и девојке албанске 
националности.74 Са југословенске стране је било још иницијатива 
за учешће Албанаца на међудржавним спортским сусретима у Ју-
гославији, као и на различитим културним фестивалима. Такве 
иницијативе су са албанске стране само делимично прихватане.75

Међусобна привредна размена је сваке године бележила 
раст. Појавили су се и неки виши облици привредне сарадње. 
Уговорена је испорука албанских вишкова електричне енергије 
Црној Гори, успостављен је редован ваздушни саобраћај, а отпо-
чели су и разговори о повезивању албанског и југословенског же-
лезничког система и туристичкој сарадњи између Македоније и 
Албаније.76 Сарадња у оквиру мешовитих комисија за гранична 
питања, пограничне инциденте и водопривреду се одвијала редо-
вно. Најкрупније питање у оквиру регулисања водопривредних 
проблема је била регулација обала Скадарског језера и токова река 
Дрима и Бојане, за шта је посебно била заинтересована Црна Гора, 
која је у само у првој фази регулације рачунала на око 25.000 

71 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о НР Албанији и актуелним питањима 
југословенско-албанских односа, стр. 3.

72 Исто, стр. 4.
73 ДАСМИП, ПА, 1970, ф. 1, документ 442389, Телеграм Посланства СФРЈ у Тирани 

ДСИП-у од 5. 7. 1970.
74 Исто, стр. 5.
75 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 412044, Белешка о проблему међусобног 

информисања у вези сарадње са Албанијом између надлежних савезних ресора, 
граничних република и покрајине Косово од 9. 4. 1969.

76 М. Коматина, н. д., стр. 113.
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хектара нових обрадивих површина. За такве пројекте албанска 
страна у посматраном периоду није показивала веће интересова-
ње, па су се ти проблеми све до краја 1971. налазили искључиво у 
фази израде заједничког идејног пројекта.77

Политика према Југославији се заснивала на побољшању 
од носа уз истицање права на критике и идеолошке разлике и 
права на вођење бриге о југословенским Албанцима. Та три аспе-
кта албанске политике представљала су основне каракте ри стике 
спољнополитичке стратегије према Југославији у периоду норма-
лизације односа до 1971. године. Таква политика је креирана и 
координирана из једног центра и дозирана у складу са потребама 
албанског рeжима. Са друге стране, југословенско државно руко-
водство је процењивало да је у интересу обеју земаља, албан ске 
мањине у Југославији, као и мира и сарадње на Балкану нормали-
зовање, побољшање и проширење југословенско-албанских одно-
са.78 Сматрало се да југословенско друштво као развијеније и де-
мократскије не може трпети утицаје од мање слободног и разви-
јеног, већ обрнуто. Југословенско руководство је потценило на-
ционална осећања веома индоктринираног, културно, полити чки 
и материјално неразвијеног народа, коме је питање национал ног 
уједињења постављено и представљено као основни циљ живота.

У истом периоду дошло је и до снижавања тона албанске 
кампање против Југославије, али је настављено са критикама на 
рачун југословенског концепта социјализма. До средине 1969. 
ал банска кампања против Југославије је и даље имала одређену 
оштрину, иако се постепено интензитет критика смањивао. Југо-
славија је критикована због суђења организаторима демонстра-
ција у Македонији, оптуживана за покушај потчињавања Алба-
није и њено претварање у седму југословенску републику, орга-
ни зовање различитих ревизионистичких напада на албанско руко-
водство уз стално спомињање случаја Кочи Дзодзеа као при мера 
југословенског мешања у унутрашњи живот Албаније. Ипак, како 
је темпо побољшања међудржавних односа постајао јачи тако 
се и интензитет критика Југославије и њене политике према Ал-
банији и албанској националној мањини у Југославији смањи-
вао уступајући место повременим критикама које је албанска 
стра на дефинисала као „истицање идеолошких разлика“. У том 
периоду у албанским медијима су нестале дотадашње погрдне 

77 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 44764, Телеграм Прве управе ДСИП-а свим 
дипломатско-конзуларним представништвима од 4. 2. 1969.

78 М. Коматина, н. д., стр. 114.
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квалификације југословенске политике. Ипак, преношене су селек-
тивне информације из југословенске и стране штампе, које су 
имале за циљ да код албанског читаоца створе утисак о тешком 
животу у „ревизионистичким“ земљама.79 Идеолошка борба против 
југословенских комуниста настављена је на суптилнији начин, кроз 
теоретске чланке у штампи и часописима, кроз школске уџбенике 
за све нивое школовања, а посебно објављивањем сабраних дела 
Енвера Хоџе у којима је тенденциозно приказивана политика Ју-
гославије према Албанији у различитим периодима.80

Са албанске стране је често изношена у јавност идеја о 
повезивању система безбедности две земље у случају заједничке 
спољне опасности.81 Дипломатским каналима и својим говорима у 
различитим приликама Енвер Хоџа је износио Југославији недоре-
чену и често противречну понуду о стварању система заједничке 
одбране у случају агресије било ког војног савеза на једну од 
две земље. Једино у чему је албанска страна на том плану била 
директна и изричита била је тврдња да југословенска национална 
безбедност не може бити угрожена са албанске стране. У свом гово-
ру на митингу у Тропоји 30. маја 1970. Енвер Хоџа је нагласио да 
ће „албански народ бити на страни југословенских народа против 
било којег агресора који би угрозио слободу, суверенитет и нацио-
налну независност наших народа“.82 Ипак, истом приликом је по-
новио и три позната постулата албанске политике према Југосла-
вији: спремност за проширење оквира међудржавне сарадње, 
постојање дубоких идеолошких разлика и противречности између 
две комунистичке партије и право Албаније да се интересује за 
судбину својих сународника у Југославији. Суочен са нејасним ста-
њем југословенско-албанских односа, југословенски војни врх је, у 
склопу велике реорганизације Југословенске народне арми је која 
је уследила као једна од директних последица измење не геострате-
шке ситуације након совјетске интервенције у Чехо словачкој, од-
лу чио да ојача војне ефективе на простору Косова, Метохије и за-
падне Македоније.83 

79 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 426701, Телеграм Посланства у Тирани 
ДСИП-у од 11. 7. 1969.

80 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 429539, Телеграм Посланства у Тирани 
ДСИП-у од 23. 10. 1969.

81 ДАСМИП, ПА, 1969, ф. 1, документ 439501, Забелешка о разговору М. Зотовића, 
помоћника начелника Прве управе са албанским отправником послова од 31. 11. 
1969. године.

82 M. Kоматина, н. д., стр. 113.
83 B. Dimitrijević, „Jedinice jugoslovenske vojske na Kosovu i Metohiji 1945–1999“, 

Istorija XX veka, 1–2/2007, str. 108–109.
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Тема заједничке безбедности је са албанске стране помиња-
на у више званичних контаката све до 1971, уз обавезно истицање 
заједничких погледа на политику великих сила и проблема који 
повезују две земље.84 На другој страни, у врховима југословенске 
власти је превладало мишљење да је са становишта југословенских 
интереса много боље и делотворније инсистирати на очувању ал-
банске националне независности него је изложити притисцима и 
тиме директно упутити у поновни „загрљај“ Варшавског пакта, што 
би у перспективи додатно утицало на усложњавање геостратешког 
положаја Југославије у односу на источни војни и политички са-
вез.85 Исто тако, водеће југословенске дипломате су сматрале 
да очување албанског неутралног статуса повољно утиче и на 
стабилност и очување територијалне целовитости југословенске 
држа ве. Независна и блоковски неутрална Албанија је у тим ра-
зматра њима представљала брану могућности да Совјетски Савез 
преко евентуалног реактивирања идеје о „Великој Бугарској“, у 
чији би састав ушле и Македонија и део Србије, оствари компактну 
копнену везу с Албанијом и тиме створи услове за стварање по-
морских база на албанској обали, као стални ослонац за војно и 
поморско присуство у Средоземљу.86 Таквим развојем догађаја, 
Југославија би била драстично ослабљена, како у територијалном 
тако и у геостратешком смислу, изгубила би копнену везу с Грчком 
као традиционалном савезницом, а остатак њене територије би 
био постојано угрожен од војних снага Источног блока, које би, 
сем уског појаса југословенске границе с Аустријом и Италијом, 
суштински у евентуалном сукобу држале у шаху југословенске 
војне снаге.87

Иако се у том периоду атмосфера у односима двеју земаља 
побољшала у односу на период до 1968, политички односи између 
Југославије и Албаније су били веома рестриктивни. Албанци су 
одбијали сваку могућност сусрета на вишем нивоу. У почетку су 
прихватали само краће сусрете министара иностраних послова у 
Њујорку поводом заседања Организације уједињених нација. Оста-
ли облици политичке сарадње готово да нису ни постојали. На 
иницијативу Југославије дипломатска представништва у Тирани и 
Београду подигнута су на ранг амбасада 1971. Новопостављеног 

84 ДАСМИП, ПА, 1970, ф. 1, документ 412999, Телеграм Посланства у Тирани ДСИП-у 
од 7. 4. 1970.

85 J. Pelikán, Jugoslávie a Pražské jaro, Praha, 2008, str. 278.
86 V. Mićunović, Moskovske godine 1969/1971, Beograd, 1984, str. 108.
87 Исто, стр. 83, 108, 125.
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албанског амбасадора Деметра Ламанија88 је 7. септембра 1971. 
у Загребу примио југословенски председник Јосип Броз Тито. Том 
приликом су истакнуте обостране жеље за развојем међудржавних 
односа у наредном периоду.89 И југословенски амбасадор у Тирани 
Јово Печеновић90 је добро примљен код свих албанских званичника 
које је посетио.91 

Албанија је у периоду између јесени 1968. и 1971. била 
искључиво заинтересована за економску, просветну и кул турну 
сарадњу са деловима Југославије који су већински били на се-
љени албанским становништвом, па је због нереципрочности тај 
вид сарадње сведен на кооперацију сродних институција и ор га-
ни зација из Тиране и Приштине. Иако су односи били у успону, 
ниједна од ранијих противречности није била уклоњена, док је 
достигнути ниво сарадње остао узак и ограничен на нека подручја. 
Низ ограничавајућих фактора који су успоравали и кочили тренд 
јачања међудржавне сарадње није био отклоњен. Побољшање 
односа, уз привремено запостављање и конзервирање постојећих 
проблема, представљало је, у суштини, увод у нов сукоб који је 
започео 1971. године.

*
*     *

Односе између Југославије и Албаније у периоду након 
Дру гог светског рата карактеришу изузетна блискост у свим сфе-
рама до 1948. и напетост, сукоб и неповерљивост у периоду 
од 1948. до 1968. уз неколико краћих покушаја нормализације 

88 Деметар Ламани (Пермет, 25. 10. 1918). Учествовао је у Другом светском рату. 
Завршио је Факултет за историју и филозофију. У албанској дипломатској служби 
је радио од 1946. Био је посланик у Француској од 1957. до 1962. У својству чла-
на делегације учествовао је на заседањима Ораганизације уједињених нација 
и другим међународним конференцијама. На дужност амбасадора у Београду је 
дошао са места начелника Одељења за међународне организације Министарства 
спољних послова. Од 1965. до 1967. је био партијски секретар Среског комитета 
у Круји. Говорио је француски, енглески, руски и бугарски језик.

89 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Забелешка о разговору Председника Републике Јо-
сипа Броза Тита са новоименованим амбасадором Албаније Деметром Ламанијем, 
Загреб, 7. 9. 1971.

90 Јово Печеновић је око двадесет година радио у диломатској служби. Био је амба-
садор у Албанији, Сирији и Швајцарској, као и подсекретар и помоћник држав-
ног секретара у Савезном секретаријату за иностране послове.

91 АЈБТ, КПР, I–3–a, Албанија, Информација о НР Албанији и актуелним питањима 
југословенско-албанских односа, стр. 2.
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(1954–1956. и 1960–1961). У периоду између 1968. и 1971. годи-
не југословенско-албански односи су прошли кроз неколико ра-
зли читих, врло динамичних фаза. Под утицајем чехословачке 
кризе и њених реперкусија на дешавања унутар социјалистичког 
света, Албанија је прво покушала да се, услед осећаја опасности 
од евентуалне војне интервенције земаља Варшавског пакта, при-
ближи Југославији како би ојачала сопствену геостратешку по-
зицију, потом да искористи њен сукоб са Совјетским Савезом ради 
остварења дугорочних националних циљева подстичући албанску 
мањину у Југославији на побуну против поретка, а затим се услед 
нормализације југословенско-совјетских односа определила за 
по бољшање односа са Југославијом и остварење дугорочних на-
ци оналних циљева на нов начин – путем развијања економске и 
културне сарадње са оним регионима Југославије који су били 
насељени већински албанским становништвом. Нову прекретницу 
у југословенско-албанским односима означила је 1971. година и 
нова албанска побуна на Косову и Метохији. 
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Relations between Yugoslavia and Albania went through se-
veral phases from the end of World War II until 1968. After having 
specially close relations up to 1948, there followed: confl ict between 
the years 1948 and 1953, attempt to normalize mutual relations and 
new confl ict that culminated in the Soviet-Albanian confl ict in 1961 
and Albania’s dissociation from the Warsaw Pact when Yugoslavia and 
Albania faced new a confl ict and Albania frequently accused Yugoslavia 
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of aspirations to assimilate and occupy it. The Czechoslovakian crisis, 
which culminated in 1968, with the Warsaw Pact military intervention 
caused the formal exit of Albania from the Pact and its shifting closer 
to Yugoslavia out of fear of a possible Soviet attack on both countries. 
Later events reduced the fear of a possible Soviet attack on Albania but 
the Albanian government anticipating a possible Soviet intervention in 
Yugoslavia encouraged Yugoslav Albanians to rebel and the rebellion 
took place in November 1968. Yugoslavia’s normalization of relations 
with the Soviet Union and its allies, which began by the end of that year, 
caused a rapprochment of relations between Yugoslavia and Albania 
that lasted until 1971 when a crisis in mutual relation broke out again.


