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(март 1948 – но вем бар 1948)
Са же так
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Кључнеречи:Албанија,Совјетскисавез,Југославија,
Србија,политика

Mе ђу на род на си ту а ци ја у Евро пи ка ква је би ла у про ле ће 1948. 
го ди не, а ко ју је ка рак те ри сао по ја чан по ли тич ки и еко ном-

ски ути цај САД и ње го вих са ве зни ка, при си ли ла је ру ко вод ство 
Со вјет ског Са ве за да у Ис точ ној Евро пи  убр за но  фор ми ра сво-
ју ин те ре сну сфе ру. У фе бру а ру-мар ту 1948. го ди не из ме ђу СССР, 
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Ру му ни је, Ма ђар ске и Бу гар ске су би ли пот пи са ни спо ра зу ми о 
при ја тељ ству и уза јам ној по мо ћи, пре ма ко ји ма су се по след њи 
оба ве за ли да сле де спољ но по ли тич ки пра вац ука зан у Мо скви. 
Та ква стро га кон тро ла је тре ба ла да очу ва пот чи ње ност сва ке др-
жа ве со вјет ској ори јен та ци ји СССР-а. Та да се у Кре мљу до ла зи 
до за кључ ка да је нео п ход но про ве ри ти по ли тич ку ло јал ност ни за 
ис точ но е вроп ских ли де ра, у пр вом ре ду Ј. Б. Ти та. У Мо скви по-
чи ње при пре ма за по ли тич ки атак на Бе о град. Још 23. фе бру а ра 
1948. го ди не со вјет ски по сла ник у Ти ра ни А. Га га ри нов на про сла-
ви го ди шњи це Рад нич ко-се љач ке Цр ве не ар ми је по сле здра ви це у 
Ти то ву част, из нео је иде ју да «ни је ње гов [Титов – Ј. П.] по сао да 
ши ри иде је на род ног фрон та у све ту»1). Са сво је стра не Бе о град, 
не за до во љан та квим од но сом пре ма се би, из ја вио да «Бал кан, по-
ред Со вјет ског Са ве за тре ба да бу де све ти о ник ко ји по ка зу је пут 
пра вил ног ре ша ва ња на ци о нал них и со ци јал них пи та ња». На тај 
на чин је Бе о град, ка ко је ука зи вао из ве штај Оде ље ња спољ не по ли-
ти ке ЦК ВКП(б) М.С. Су сло ва «О ан ти марк си стич ким ста во ви ма 
ру ко вод ства ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је у пи та њи ма спо ља-
шње и уну тра шње по ли ти ке» од 18. мар та 1948. го ди не «иг но ри сао 
Со вјет ски Са вез као од лу чу ју ћу сна гу де мо крат ског и со ци ја ли-
стич ког ла ге ра», што је прак тич но зна чи ло от ка зи ва ње од ста ту са 
«мла ђег бра та»2).

У мар ту 1948. го ди не, по сле од би ја ња Ју го сло ве на да, упр кос 
уста ље ној прак си, пре да ју со вјет ском тр го вач ком пред став ни штву 
тај не по дат ке о ју го сло вен ској еко но ми ји, пре ма од лу ци ми ни стра 
од бра не СССР И. А. Бул га њи на из Ју го сла ви је би ли опо зва ни со-
вјет ски спе ци јал ци и вој ни са вет ни ци, под из го во ром да у зе мљи 
«ни су окру же ни бла го на кло но шћу»3). Ру ко вод ство КПЈ је би ло оп-
ту же но за иг но ри са ње марк си стич ко-ле њи ни стич ке те о ри је, пре-
це њи ва њу сво јих до стиг ну ћа у со ци ја ли стич кој из град њи и пре-
тен зи ји на ру ко во де ћу уло гу на Бал ка ну. Без об зи ра на то што су се, 
од бив ши да при хва те те кри ти ке, Ти то и ру ко вод ство КПЈ сло жи ли 
да пре ду зму ме ре за нор ма ли за ци ју со вјет ско-ју го сло вен ских од-
1) De di jer, V. Do ku men ti 1948: 2 kn. / V. De di jer. – Be o grad: RAD. – 1980. – Kni ga pr va. – 

Стр. 120.
2) Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 

/Руски државни архив социјално политичке историје/– Фонд. 575. – Оп. 1. – Д. 59. 
Протокол совещания Информационного бюро коммунистических и рабочих партий 
19–23 июня 1948 г. – Л. 119 – 120.

3)  Советский фактор в Восточной Европе, 1945–1953 гг.: Документы: в 2-х т. / ИСБ РАН; 
сост. Т.В. Волокитина [и др.]. – М.: РОССПЭН. – 1999. – Т. I. 1944–1948. – Стр. 573.
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но са, упра во од тог вре ме на се мо же го во ри ти о по чет ку из ме на 
по ли ти ке Со вјет ског Са ве за, а за јед но с њи ме и Ал ба ни је, пре ма 
ФНРЈ.

У со вјет ско-ју го сло вен ски кон фликт ко ји се за хук та вао, увла-
чио се све ве ћи број зе ма ља, а Ти ра на је мо ра ла да на пра ви из бор 
из ме ђу «брат ске» Ју го сла ви је и «при ја тељ ског» СССР-а. Да на 28. 
мар та 1948. го ди не ал бан ска вла да, као и низ дру гих ко му ни стич-
ких вла да, до би ла је ко пи ју пи сма ЦК ВКП(б) за ЦК КПЈ, у ко јем се 
го во ри ло о гру бим гре шка ма ју го сло вен ских ко му ни ста и њи хо вим 
ан ти марк си стич ким по гле ди ма4). Исто вре ме но су ал бан ски ко му-
ни сти би ли под врг ну ти озбиљ ном при ти ску од стра не Со вјет ског 
Са ве за, ко ји је на Ти ра ну са суо пра ву паљ бу ан ти ју го сло вен ске 
про па ган де.5) Без об зи ра на то што у КПА ни је до не се на слу жбе-
на од лу ка у од но су на пи смо ЦК ВКП(б), од кра ја мар та – по чет ка 
апри ла 1948. го ди не при ме ћу је се знат но за хла ђе ње ју го сло вен ско-
ал бан ских од но са. На за се да њу по лит би роа ЦК КПА ко је је одр жа-
но 25. апри ла, ве ћи на при сут них се сло жи ла с ти ме да су се по сле 
упо зна ва ња са пи смом ЦК ВКП(б) по ја ви ле сум ње о пра вил но сти 
ра ни је ода бра ног пу та. Ме ђу тим, све до кра ја ју на 1948. го ди не ал-
бан ско ру ко вод ство је би ло спрем но да за јед но са ју го сло вен ским 
при ја те љи ма ис пра ви све гре шке ко је су се на ку пи ле до та да6). Са 
сво је стра не, ру ко вод ство КПЈ ни је сма тра ло по треб ним да с Ти-
ра ном пре тре са сво ју уну тра шњу и спољ но по ли тич ку де лат ност. 
У Бе о гра ду су сма тра ли по треб ним да на ста ве курс збли жа ва ња 
две ју зе ма ља, че му би до при нос био при пре ма за пре да ју обла сти 
Ко со во и Ме то хи ја Ал ба ни ји7)

Дру га кон фе рен ци ји Ко мин фор ма ко ја је одр жа на 19-23. ју-
на 1948. у Бу ку ре шту, на ко јој се раз ма тра ло пи та ње си ту а ци је у 
КПЈ, је ко нач но про ме ни ла по ли тич ки курс ал бан ског ру ко вод ства. 
То ком ра да бу ку ре штан ске кон фе рен ци је, на ко јој ни је би ло пред-
став ни ка ју го сло вен ске ко му ни стич ке пар ти је, до не се на је ре зо лу-
4) Во сточ ная Евро па в до ку мен тах рос си й ских ар хи вов: 1944–1953 гг. / ред кол.: Г.П. Му-

ра шко (отв. ред.) [и др.]. – М.; Но во сиб.: Сиб. хро но граф, 1997. – Т. I. 1944–1948 / Г.П. 
Му ра шко [и др.]. – С. 791; Понс, С. Су мер ки Ко мин фор ма / С. Понс // Со ве щ а ния 
Ко мин фор ма. 1947, 1948, 1949: До ку мен ты и ма те ри а лы / Фе де ра ль ная арх. слу жба 
Рос сии; ред кол. Г.М. Ади бе ков (гл. ред.) [и др.]. – М.: РОС СПЭН. – 1998. – Стр. 501.

5) РГА СПИ. – Фонд. 575. – Оп. 1. – Д. 17. Спра воч ные ма те ри а лы о со вре мен ном по ло же-
нии в Ал ба нии. – Л. 228

6) Смир но ва, Н.Д. Ис то рия Ал ба нии в ХХ ве ке / Н.Д. Смир но ва. – М.: На у ка. – 2003. – 
Стр. 289-290.

7) Ар хив вне шней по ли ти ки Рос си й ской Фе де ра ции (АВП РФ). – Фонд 067. – Оп. 16-б. – 
П. 117-а. – Д. 5. Тор го вые, эко но ми че ские и ку ль тур ные свя зи Ал ба нии. – Л. 158.
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ци ја «О си ту а ци ји у КПЈ», у ко јој је из ме ђу оста лог из ја вље но да 
сво јим ан ти пар тиј ским и ан ти со вјет ским по гле ди ма, не спо ји вим с 
марк си змом-ле њи ни змом, ру ко во ди о ци Ко му ни стич ке пар ти је Ју-
го сла ви је су се бе по ста ви ли на су прот дру гим ко му ни стич ким пар-
ти ја ма и «по шли пу тем раз ла за с је дин стве ним со ци ја ли стич ким 
фрон том про тив им пе ри ја ли зма, пу тем из да је де ла ме ђу на род не 
со ли дар но сти рад ни ка и пре ла ска на по зи ци је на ци о на ли зма»8).

У спе ци јал ном за кључ ку од 29. ју на 1948. го ди не «О со ли дар-
но сти с ,Ре зо лу ци јом Информбироа`» ал бан ски ко му ни сти су рас-
крин ка ли «из дај нич ки пут ру ко вод ства КПЈ» и та ко ђе из ја ви ли да је 
«Цен трал ни ко ми тет ал бан ске ко му ни стич ке пар ти је, јед но гла сно 
одо бра ва ју ћи ре зо лу ци ју Ин фор мби роа, с ве ли ким не го до ва њем 
осу дио ан ти со вјет ску и ан ти марк си стич ку по ли ти ку ру ко вод ства 
ју го сло вен ске ко му ни стич ке пар ти је... ру ко вод ство ју го сло вен ске 
ко му ни стич ке пар ти је ... је скре ну ли у очи глед но из ра жен  троц ки-
стич ко-мењ ше вич ки на ци о нал но-бур жо а ски пра вац...»9). Не ко ли ко 
да на ка сни је ал бан ска стра на је оп ту жи ла ФНРЈ за не при ја тељ ски 
од нос пре ма НРА и ко ло ни јал ну по ли ти ку ју го сло вен ског ру ко вод-
ства. По треб но је ис та ћи сле де ће – без об зи ра на то што је Ал ба-
ни ја по ста ла пр ва зе мља ко ја је ре а го ва ла на «Ре зо лу ци ју Ин фор-
мби роа», фор ми ра ње по ли тич ке оце не ал бан ско-ју го сло вен ских 
од но са у КПА ни је из вр ше но од мах10). Као што при ме ћу је ру ски 
ал ба но лог Н.А. Смир но ва, емо ци о нал ни по трес, иза зван по ја вом 
нео че ки ва ног со вјет ско-ју го сло вен ског кон флик та, ни је мо гао да у 
крат ком ро ку про ме ни спољ но по ли тич ки смер зе мље. Чак и по сле 
при кљу чи ва ња ЦК КПА «Ре зо лу ци ји Ин фор мби роа», об ја вље ној 
28. ју на 1948. го си не, но ва по ли тич ка ли ни ја Ре пу бли ке Ал ба ни је 
се фор ми ра ла још не ко ли ко ме се ци.

У Бе о гра ду су бо ле ћи во при ми ли ал бан ски за кљу чак «О со-
ли дар но сти с Ре зо лу ци јом Ин фор мби роа» 29. ју на 1948. го ди не, 
у од го во ру оп ту жу ју ћи Ти ра ну за ан ти ју го сло вен ску по ли ти ку и 
те жњу ка аутар ки ји11). Даљ ни до га ђа ји су по че ли да се од ви ја ју ве-
8)  РГА СПИ. – Фонд. 575. – Оп. 1. – Д. 59. Про то кол со ве щ а ния Ин фор ма ци он но го бю ро 

ком му ни сти че ских и ра бо чих пар тий 19–23 июня 1948 г. – Л. 86.
9) АВП РФ. – Фонд 67. – Оп. 7. – П. 6. – Д. 6. Обзор иностранной прессы за январь-июль 

1948 г. – Л. 37.
10)  Со ве щ а ния Ко мин фор ма. 1947, 1948, 1949: До ку мен ты и ма те ри а лы / Фе де ра ль ная 

арх. слу жба Рос сии; ред кол. Г.М. Ади бе ков (гл. ред.) [и др.]. – М.: РОС СПЭН. – 1998. 
– Стр. 407.

11)  Со вет ский фак тор в Во сточ ной Евро пе, 1945–1953 гг.: До ку мен ты: в 2-х т. – Т. I. 1944–
1948. – Стр. 905.
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ли ком бр зи ном. МИД НРА је 28. ју на од ре дио да шестсто ју го сло-
вен ских струч ња ка и са вет ни ка на пу сте зе мљу у то ку 48 са ти12). 
По чет ком ју ла Ал ба ни ја је јед но стра но пре ки ну ла све еко ном ске 
уго во ре са ФНРЈ, за кљу че не по сле 1945. го ди не. Да пре ду зме та кав 
ко рак, Ти ра ну је по та кла Мо сква, ко ја је обе ћа ла да ће по др жа ти 
НРА знат но ве ћим кре ди ти ма13). Вла де Ју го сла ви је и Ал ба ни је су 
из ме ња ле слу жбе не но те, у ко ји ма су би ли из ра же ни при го во ри за 
обе стра не. У ал бан ској но ти од 1. ју ла 1948. го ди не се твр ди ло да 
ју го сло вен ска вла да ни је ис пу ни ла оба ве зе про ис те кле из дво стра-
них еко ном ских спо ра зу ма. А по сле ди ца је би ло не ис пу ња ва ње на-
род но-при вред ног пла на Ал ба ни је, ин фла ци ја и раст це на, оп шти 
пад жи вот ног стан дар да ста нов ни штва. У но ти – од го во ру Бе о град 
је ока рак те ри сао де ло ва ње ал бан ских вла сти као гру бо кр ше ње 
ме ђу на род ног пра ва и увре дљив ис пад про тив ФНРЈ. Осим то га, 
ал бан ској стра ни су би ла под не се на  по тра жи ва ња за све тр го вин-
ско-еко ном ске спо ра зу ме, за кљу че не по сле Дру гог свет ског ра та. 
При ма ју ћи на зна ње от ка зи ва ње спо ра зу ма, сву кри ви цу за њи хов 
пре кид и за по сле ди це ко је про из и ла зе из то га, Бе о град је пре ба цио 
на ал бан ску вла ду14)[69, с. 26].   

У ал бан ским сред стви ма јав ног ин фор ми са ња ство ре на је пра-
ва хај ка на ју го сло вен ску вла ду. Нај ка рак те ри стич ни јим за то вре-
ме се мо же сма тра ти чла нак у ал бан ским но ви на ма «Ба шки ми» од 
2. ју ла 1948. го ди не у ком се го во ри ло о то ме ка ко је ју го сло вен ско 
ру ко вод ство «за ра же но ту ђим ста во ви ма, ам би ци ја ма и ма ни јом 
ве ли чи не, ко ја пре ла зи све гра ни це... Ан ти со вјет ски, ан ти марк си-
стич ки и ан ти ал бан ски ста во ви су би ли из ра же ни у по след ње вре-
ме код љу ди – ру ко во ди ла ца из Ју го сла ви је, ко ји су се на ла зи ли 
у на шој зе мљи... ру ко во ди о ци-троц ки сти... по ку ша ва ли су да уни-
ште не за ви сност на ше зе мље и на ше пар ти је»15). Ин те ре сант но је 
да се у по чет ку оп ту жи ва ња ру ко вод ства КПЈ име Ј. Б. Ти та ни је 
по ми ња ло. Очи глед но су се у КПА још увек на да ли да је при ја тељ-
ство ме ђу на ро ди ма не раз ру ши во и да се си ту а ци ја мо же ис пра ви-
ти – тре ба са мо ис пра ви ти све гре шке.
12) Крат кая ис то рия Ал ба нии / Г.Л. Арш [и др.]; под общ. ред. Г.Л. Ар ша. – М.: РАН. – 

1965. – Стр. 407.
13) Смир но ва, Н.Д. Ис то рия Ал ба нии в ХХ ве ке. – Стр. 297.
14) Ле ви тин, О.Л. Про бле мы юго слав ско-ал бан ских от но ше ний по сле во ен но го пе ри о да, 

1940-е – н. 1990-х гг.: дисс. … канд. ист. на ук: 07.00.03 / О.Л. Ле ви тин. – М., 1995. – 
Стр. 26

15) АВП РФ. – Фонд 67. – Оп. 7. – П. 6. – Д. 6. Об зор ино стран ной прес сы за ян ва рь-июль 
1948 г. – Л. 38 – 39
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У про це су ју го сло вен ско-ал бан ског кон флик та обо стра не оп-
ту жбе по ста ле су све же шће сва ким да ном и по не кад до ла зи ле до 
ап сур да. Та ко су Ју го сло ве ни оп ту жи ли ал бан ске вла сти да је би ло 
об у ста вље но из да ва ње на мир ни ца ју го сло вен ским по ро ди ца ма ко-
је су се три да на хра ни ле бра шном и во дом; «да је у јед ној од апо-
те ка у гра ду Ску та ри ју ју го сло вен ском гра ђа ни ну од би је на про да ја 
јед не та бле те аспи ри на»; да је «по моћ ник ми ни стра Џа фер Спа хиу 
са још три Ал бан ца за бра нио ју го сло вен ском ин же ње ру Бла го ју 
да иде у... то а лет/!!!/ од 7 до 14 са ти» итд. Ал бан ски ли дер је био 
про гла шен «глав ним со вјет ским аген том у ал бан ској вла сти», а на 
се ве ру Ал ба ни је су би ли ши ре ни ле ци ко ји су по зи ва ли на бор бу 
про тив ал бан ског ру ко вод ства и пре бе ге у ФНРЈ16).

Са сво је стра не, Ал бан ци су из ја вљи ва ли о не до лич ном по-
на ша њу Ју го сло ве на, ко ји су то ком про те ри ва ња из Ал ба ни је из-
ја вљи ва ли да ће Ал бан ци још и за жа ли ти и мо ли ти за опро штај. 
Осим то га, ал бан ска вла да, не од ри чу ћи по моћ ФНРЈ у де лу по-
бе де у ра ту и опо рав ку еко но ми је у пр вим по сле рат ним го ди на-
ма, оп ту жи ла је Бе о град за не ис пу ња ва ње сво јих оба ве за у де лу 
снаб де ва ња НРА тран спорт ним сред стви ма и ре а ли за ци ји кре ди та 
1947. го ди не од две ми ли јар де ди на ра, а та ко ђе за по ку ша је оме-
та ња др жав ног пла на17). На XI (Јун ском) пле ну му ЦК КПА Ју го-
сла ви ја је би ла оп ту же на за не ис пу ња ва ње пла на ис по ру ка пре ма 
спо ра зу ми ма и за у ста вља њу ра до ва на свим ве ли ким објек ти ма. У 
за кључ ку Пле ну ма се твр ди ло да је ру ко вод ство КПЈ у сво јој по-
ли ти ци те жи ло да ста ви еко но ми ју Ал ба ни је у пот пу ну за ви сност 
од ју го сло вен ске, да пре тво ри Ал ба ни ју у си ро вин ску до пу ну за 
ФНРЈ и да је, ко нач но, сје ди ни с Ју го сла ви јом18)

Пр ви кон грес КПА, ко ји се одр жа вао у Ти ра ни од 8. до 22. 
но вем бра 1948. го ди не, слу жбе но је офор мио но ви курс ал бан ског 
ру ко вод ства и до вр шио ета пу ду бо ке по ли тич ке и еко ном ске кри зе  
ју го сло вен ско-ал бан ских од но са. У ре фе ра ти ма ка ко ру ко во ди ла ца 
КПА, та ко и обич них чла но ва-ко му ни ста, ко јих год би се пи та ња 
до та кли, нај ва жни ја ствар је би ла оп ту жи ва ње ру ко вод ства КПЈ и 
ње го ве аген ту ре у Ал ба ни ји. Би ла је за по че та кам па ња про тив К. 
Дзод зе и ње го вих при ста ли ца, ко ји су на зва ни глав ним по сред ни-
16)  АВП РФ. – Фонд 144. – Оп. 8. – П. 16. – Д. 18. Во про сы прес сы. 1948 г. – Л. 36
17)  АВП РФ. – Фонд 67. – Оп. 7. – П. 6. – Д. 6. Об зор ино стран ной прес сы за ян ва рь-июль 

1948 г. – Л. 42 – 44.
18) Ман хча, П.И. Обра зо ва ние и раз ви тие На род ной Ре спу бли ки Ал ба ния / П.И. Ман хча. 

– М.: Го спо ли ти здат. – 1953. – Стр. 57.
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ци ма ју го сло вен ског ути ца ја, усме ре ног на «под јарм љи ва ње Ал-
ба ни је и ње но одва ја ње од Со вјет ског Са ве за». Они су би ли оп-
ту же ни за са у че сни штво «из дај нич кој кли ки Ти та» у Ал ба ни ји19). 
Дзод зе је био сме њен са сво јих по ло жа ја и ка сни је стре љан. Оста-
ле чла но ве ње го ве гру пе су осу ди ли на раз ли чи те вре мен ске ка зне 
и при нуд не ра до ве. На из бо ри ма за цен трал не ор га не ни је иза бра-
на ве ћи на бив ших чла но ва ЦК, ко ји су на кнад но би ли оп ту же ни за 
са у че сни штво с Ју го сло ве ни ма. У но вом По лит би роу за јед но са Е. 
Хо џом по че ла је да ја ча гру па М. Ше хуа, јед ног од нај не по мир љи-
ви јих про тив ни ка ју го сло вен ског ути ца ја у Ал ба ни ји. Ка ко при ме-
ћу је Н.Д. Смир но ва, даљ на раз ра да од лу ка кон гре са је у но вем бру 
1948. го ди не пре ра сла у еуфо ри ју ми тин га под па ро лом «Со вјет ски 
Са вез и Ста љин су нас спа си ли – они ће нам по мо ћи!»20).

Од кра ја но вем бра 1948. го ди не од но си из ме ђу НРА и ФНРЈ 
су до би ли не при ја тељ ски ка рак тер, а на гра ни ца ма су по че ле обо-
стра не про во ка ци је. По ју го сло вен ским по да ци ма, са мо у пр вој по-
ло ви ни 1948. го ди не на ју го сло вен ско-ал бан ској гра ни ци се де си ло 
33 ин ци ден та21). Тре ба по ме ну ти да у Ал ба ни ји од нос пре ма обич-
ним Ју го сло ве ни ма по сле пре ки да са ФНРЈ ни је био про ме њен, а 
ли ни ја ал бан ске ко му ни стич ке пар ти је, фор ми ра на па ро ла ма Ко-
мин фор ма, ни је пре тво ри ла гра ђа не сво је зе мље у по ли тич ке зом-
би је ко ји љу то мр зе се вер не су се де. Ви ше ве ков ни од но си су ре кли 
сво је, и пре кид из ме ђу пар ти ја ни је пре шао у ме ђу на ци о нал ни кон-
фликт, у сва ком слу ча ју ма кар не у пр во вре ме.

На тај на чин не га ти ван ути цај исто риј ских на сла га, фор ми ра-
них то ком це ло куп не исто ри је уза јам них од но са две ју на ци ја и ре-
ли ги ја, на кра ју је до вео до објек тив ног не по ду да ра ња ин те ре са 
две ју су сед них зе ма ља. Раз ли чи те и у со ци јал но-еко ном ском, и у 
вој ном по гле ду, Ју го сла ви ја и Ал ба ни ја су пред ста вља ле два са-
свим раз ли чи та све та, ује ди ње на у пр во вре ме са мо је дин стве ном 
ко му ни стич ком иде о ло ги јом, кон тро ли са ном од стра не СССР-а. 
Имао је ути цај и низ дру гих фак то ра, ме ђу ко ји ма се мо гу ис та ћи 
лич ни од но си Е. Хо џе и Ј.Б. Ти та, ко је је ка рак те ри са ло ја сно уза-
јам но не схва та ње, без же ље да се иде на уступ ке, а та ко ђе оштро 
19) Со вет ский фак тор в Во сточ ной Евро пе, 1945–1953 гг.: До ку мен ты: в 2-х т. / ИСБ РАН; 

саст. Т.В. Во ло ки ти на [и др.]. – Т. I. 1944–1948. – Стр. 633.
20) Смирнова, Н.Д. История Албании в ХХ веке. – Стр. 297.
21) Бе лая кни га о вра ждеб ной по ли ти ке пра ви те ль ства На род ной Ре спу бли ки Ал ба ния по 

от но ше нию к Фе де ра тив ной На род ной Ре спу бли ке Юго сла вия / Ин сти тут со вр. Ис то-
рии. – М.: Ино стран ная ли те ра ту ра. – 1961. – Стр. 32.
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су пар ни штво уну тар КПА. Не сме се за бо ра ви ти и спе ци фи ка ал-
бан ског дру штва – оста ци па три јар хал ног на чи на жи во та усло вља-
ва ли су по себ ну уло гу по ро дич них ве за и кла но ва, што је ути ца ло 
на по ла ри за ци ју сна га у ру ко вод ству зе мље. [76, с. 28]. Ме ђу тим, 
глав ним узро ком кри зе у ју го сло вен ско-ал бан ским од но си ма тре ба 
сма тра ти со вјет ски фак тор.  Ре а гу ју ћи по себ но оштро на са мо стал-
не спољ но по ли тич ке ини ци ја ти ве ис точ но е вроп ских ру ко во ди ла-
ца, Мо сква је на нај гру бљи на чин те жи ла да пре се че ак тив но сти 
ко је ни су би ле ускла ђе не с њом. По себ но оштро је та ква по ли ти ка 
СССР ис по ље на пре ма Ју го сла ви ји и Ал ба ни ји22). По ли тич ки пра-
вац СССР-а на Бал ка ну, за сно ван на па ро ли «за ва ди па вла дај», на 
кра ју је до вео до то га да нор мал ни ди пло мат ски од но си из ме ђу 
ФНРЈ с јед не стра не и СССР-а и Ал ба ни је с дру ге, бу ду пре ки ну-
ти. Ме сто Ју го сла ви је у ко му ни стич ком све ту је за у зе ла Бу гар ска, 
а Ал ба ни ја је у пот пу но сти би ла пот чи ње на ди рект ној кон тро ли 
Мо скве.

                                                          Пре вео:Зо ран Ми ло ше вић
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ALBANIAN RÉSUMÉ ABRÉGÉ IN DEVELOPMENT  
OF SOVIET – YUGOSLAV CONFLICT AND THE CRISIS  

OF YUGOSLAV – ALBANIAN RELATIONS  
(MARCH 1948 – NOVEMBER 1948)

 Summary
InMarchof1948,afterrefusalofYugoslaviatohandse
cretdataonYugoslaveconomytoSoviettraderepresena
tatives,despitethefactthatitwasusualpractice,theMin
isterofDefenseofTheUnionofSovietSocialistRepublics
(USSR)I.A.BulganyindecidedtorecallSovietmembersof
specialforcesandmilitaryadvisorswithexcuseallegation
that“theywerenot inapropitiousenvironment”.Lead
ers of the Communist Party of Yugoslavia was accused
forignoringofMarxistLeninisttheory,overestimationof
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theirownachievementsinbuildupofsocialismandtheir
pretensionsforaleadingroleinBalkan.Regardlessofthe
factthat,byhavingdeniedsuchaccusations,Titoandthe
leadersofCPYagreedtotakeactionfornormalizationof
theSoviet–Yugoslavrelations,itispossibletoarguethat
fromthatcertaintimethechangeofpoliticsoftheSoviet
Union,andofAlbaniaalongwithit,haschangedtoward
FederativePeople’sRepublicofYugoslavia.
Key Words: Albania, Soviet Union, Yugoslavia, Serbia,
politics
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