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Прекид дипломатских односа
Југославије и СР Немачке∗
АПСТРАКТУМ: У раду су обрађена збивања која су давала тон сарадњи Југославије и СР Немачке половином 50-их година 20. века. Реч је о
догађајима који су непосредно претходили прекиду дипломатских односа Југославије и СР Немачке, али и о догађајима који су после њега
уследили. Негативан тренд у сфери политичких односа двeју држава
није битно утицао на висок степен билатералне економске сарадње.
Руководећи се искључиво комерцијалним интересима, званичници из
Београда и Бона су предузели одговарајуће мере у сфери деловања конзуларних служби, које су компензовале изостанак рада дипломатских
представништава.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Признање ДР Немачке, нота, прекид дипломатских
односа са СР Немачком, Аденауер, Тито, Совјетски Савез, економска
сарадња, бескаматни зајам, нормализација односа.

Нотом, коју је у име немачке владе југословенском амбасадору Душану Кведеру, 19. октобра 1957, предао немачки министар иностраних послова Хајнрих
фон Брентано (Heinrich von Brentano) – СР Немачка је прекинула дипломатске односе са Југославијом. Повод за овај једнострани акт било је југословенско признање ДР Немачке и успостављање дипломатских односа са њом 15. октобра 1957.
Тиме је, у то време актуелна „Халштајнова доктрина”1, примењена први пут у
пракси и то на Југославији, држави која је међу првима после рата признала СР
Немачку.

∗

1

Рад је написан у оквиру пројекта (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација:
међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (бр.147039), који
је одобрило и финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.
Халштајнова доктрина је добила назив по државном секретару у Министарству иностраних
послова СР Немачке, Валтеру Халштајну (Walter Hallstein). Према овој доктрини, чија је
главна начела усвојио и Бундестаг – влада СР Немачке је једини легитимни представник целокупног немачког народа. На практичном, спољнополитичком плану, то се сводило на обавезу владе да прекине дипломатске односе са сваком државом која призна ДР Немачку и успостави дипломатске односе са њом.
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Реакција званичног Бона на акт југословенске подршке просовјетском режиму у ДР Немачкој била је очекивана. Она је из западнонемачке метрополе најављена још у време док су се власти из Београда колебале око сврсисходности
примене политике еквидистанце према двема немачким државама.2 Стога је потез
југословенских власти у вези са ДР Немачком деловао крајње исхитрен и ирационалан. Чинило се да је Југославија овај пут платила сувише високу цену зарад
промоције свог концепта неутралности. Учинила је уступак земљи с којом није
имала добре политичке односе, да би изборила наклоност сумњичавих аутократа
из Кремља, а при том довела у питање сарадњу са најзначајнијим економским
партнером, СР Немачком.
Југословенској одлуци да призна источнонемачку владу претходио је период у коме су долазила до изражаја значајна колебања у ставовима које су београдске власти заузимале према немачком питању.

Збивања која су претходила прекиду дипломатских односа
Југославије и СР Немачке
Током сукоба са Коминформом, став југословенског руководства по немачком питању се углавном поклапао са ставом западних сила. То је било у складу са
политичким курсом који је форсирао Београд, будући да је од обимне финансијске и војне помоћи коју му је Запад пружао зависио опстанак земље, али и актуелног политичког система. Стога су се по узору на западне силе, Тито и његови сарадници залагали за уједињење Немачке на основу слободних избора у обе државе, а потом и за слободно изјашњавање немачког народа о будућој спољнополитичкој оријентацији – за Исток или Запад. Било је јасно да би та опција водила
стварању јединствене немачке државе, истоветног унутрашњег система и међународног ангажмана какав је био заступљен у СР Немачкој.3
У време када постепено долази до нормализације југословенско-совјетских
односа, став Југославије по немачком питању се битно мења и у многим елементима приближава ставу СССР-а.4 Наиме, у том периоду, мада на релативно конфузан начин, југословенско руководство сугерише решење на темељу аустријског
преседана – стварање уједињене и неутралне Немачке, која би служила као тампон између два блока. Тако би се створио појас неутралних држава са Шведском
на северу, Немачком и Аустријом у централном делу, Југославијом на југу, али и
2
3

4

Драган Богетић, Југославија и Запад, Београд 2000, 197–198.
Такав став је конкретизован на Шестом конгресу КПЈ, почетком новембра 1952, у рефератима Јосипа Броза и Едварда Кардеља. Том приликом одбачен је Стаљинов предлог, формулисан марта исте године, о решавању немачког питања формирањем уједињене неутралне немачке државе (Борба комуниста Југославије за социјалистичку демократију, VI конгрес
КПЈ/СКЈ, Загреб 1952, 156–158).
Совјетско руководство је тада заступало тезу да компромис постигнут између великих сила у
пролеће 1955. o успостављању аустријске неутралности (касније уграђен у Државни уговор
који је потписан маја исте године), може послужити као узор за нова решења у Европи. Он би
требало да се примени и на скандинавске земље, земље Бенелукса, на Немачку и Југославију,
а евентуално и на Италију. СССР је, залажући се за концепт неутрализације Немачке, покушао да спречи укључивање СР Немачке у НАТО и њено наоружавање од стране САД.

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.
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са другим државама, које би изразиле спремност да следе такво опредељење (првенствено се мислило на земље Бенелукса)5. Западне силе су оштро критиковале
такав приступ Југославије решавању немачког питања, као очигледан показатељ
све израженијег приближавања социјалистичком лагеру држава.6
Уласком СР Немачке у НАТО маја 1955, а потом, готово истовремено, и ДР
Немачке у Варшавски уговор, концепт неутрализације није више имао реалну
основу и његови заговорници су од њега дефинитивно одустали. Унутар социјалистичког лагера актуелизовано је ново становиште, примерено тадашњем паралелограму моћи у свету. Следећи то становиште, конципирано у Москви, југословенско руководство је енергично инсистирало на тези о реалности постојања двеју немачких држава и потреби да се та реалност прихвати. Тиме се индиректно
признавала и чињеница да у постојећим условима није у скорој будућности могућно уједињење немачког народа. Елаборирајући даље ово становиште југословенски политичари су се формално залагали за уједињење Немачке, али путем директних преговора представника двеју држава. Пошто тако нешто Запад није би
спреман да прихвати, они су инсистирали да се ка коначном циљу иде постепено
„корак по корак”, јер би у противном могао бити угрожен међународни мир.
Будући да је Југославија економски била врло снажно везана за СР Немачку,
све се оштрије испољавала противречност њених спољнополитичких приоритета
и прагматичних развојних императива. Проблем је био тим већи што су немачки
политичари директно повезивали питање економске сарадње са политиком Југославије и проблем уједињења немачког народа. У том контексту отворено су упозоравали југословенску владу на компликације које би наступиле у случају да Југославија и формално призна „такозвану Немачку Демократску Републику”. Незадовољан изјавама југословенских званичника у вези са том темом, државни секретар
немачког министарства иностраних послова Карл Халшајн је, уочи потписивања
споразума о привредној сарадњи СР Немачке и ФНРЈ, затражио од амбасадора
Ивековића да још једном изнесе став Југославије о могућности признања ДР Немачке. При томе је нагласио да је питање уједињења немачког народа „необично
важно и да је дубоко усађено код немачких владиних и опозиционих странака”.
Немајући куд, Ивековић је неискрено поновио став, који је нешто раније немачком амбасадору Карлу Георгу Флајдереру (Pfleiderer) у Београду саопштио потпредседник југословенске владе Едвард Кардељ, „да питање формалног признања
ДДР (Демократске Републике Немачке – Д. Б.) од стране југословенске владе није
актуелно.”7

5

6

7

Југословенски став о разрешењу немачког питања путем њене неутрализације, Тито је изложио у интервју белгијском социјалистичком листу Пепл (Ј. Б. Говори и чланци, књ. X, 141–
142). Он га је појаснио током разговора са британским амбасадором Френком Робертсом 21.
априла 1955 (ДАСМИП, ПА, стр. пов., 1955, ф-2, 215).
Западне силе су у таквом настојању виделе покушај слабљења НАТО-а и потискивања међуутицаја САД у Европи. Стога су се оштро супротстављале било каквом облику неутрализма у
међународној заједници и осуђивале југословенско пропагирање такве политике (ДАСМИП,
ПА, стр. пов., 1955, ф-2, 215).
ДАСМИП, ПА, Немачка, ф-60, 43 697. Забелешка о разговору Амбасадора ФНРЈ у Бону др
Младена Ивековића са Државним секретаром немачког МИП-а, Hallstein-om, 7. марта 1956.
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Разговори о тој теми у великој мери су давали тон и посети потпредседника
југословенске владе Светозара Вукмановића Темпа СР Немачкој средином маја 1956.
Посета потпредседника Темпа СР Немачкој у много чему је привукла пажњу светске јавности, иако није резултирала никаквим посебним, а још мање
спектакуларним споразумом или политичким обртом. То је била прва југословенска послератна државна посета Немачкој. Поред званичног карактера имала је изразито свечан тон, што је наглашено и у заједничком коминикеу. Будући да је немачка влада упорно одлагала ратификацију већ закљученог Споразума о привредној сарадњи и да је све више долазио до изражаја застој у билатералној економској сарадњи, требало је у директном контакту званичника обеју страна детаљно
размотрити и неутралисати спорне детерминанте.
Током деветодневног боравка у Немачкој, Темпо је паралелно водио разговоре о привредној сарадњи (будући да је у влади био задужен за ресор економских односа) са министром за привреду Ерхардом и његовим сарадницима и разговоре о политичким питањима са канцеларом Конрадом Аденауером. О тесној
повезаности тих питања и немогућности да се постигне задовољавајући ефекат у
једној сфери без адекватног компромиса у другој – југословенски потпредседник
није много водио рачуна. Критиковао је „колонијални однос” који је Немачка наметнула Југославији у сфери економије, упозоравао на одговорност Запада због
заоштравања хладног рата, покушавао да на неки начин испровоцира Аденауера
(„највећег протагонисту хладног рата”, по схватању Темпа), оптуживао западне земље за свеопшту беду и сиромаштво у свету, а њихову опседнутост наоружањем тумачио као „политику која човечанство приближава рату који би био катастрофалан
за све”.8
Канцелар Аденауер, који је у то време требало да наврши 80 година, није нарочито подлегао „провокацијама” свог саговорника. Искусни политичар, наглашавајући да су у животу и политици најважнији „стрпљење и чекање”, упозорио
је Темпа на проблеме у међународним односима настале као резултат агресивне
политике друге стране, према којој он није испољио ни мало критичности. Није
оспоравао да изјаве совјетских руководилаца садрже много помирљивости и добронамерности, али му је сметало што се у пракси дешавају сасвим друге ствари.
Као аргумент за своју сумњу у искреност и добру вољу совјетског руководства”
Аденауер је навео несклад Хрушчовљевих и Булагањинових изјава датих током
сусрета у Москви са немачким канцеларом и каснијих њихових изјава датих британским премијеру Ентони Идну. У разговору са Аденауером Хрушчов и Булгањин су изјавили: „Ми желимо уједињење Немачке, јер без њега нема трајног мира
у Европи”, а Идну су рекли да се противе уједињењу Немачке јер би „уједињење
Немачке представљала врло велику опасност не само за Источну Немачку и Европу уопште, него и Енглеску”. Своју тврдњу Аденауер је пропратио питањем:
„Шта ја могу очекивати од тих људи?“9 У таквој ситуацији, Аденауер није видео

8
9

Светозар Вукмановић Темпо, Револуција која тече. Мемоари, 266–269.
ДАСМИП, 1956, стр. пов., ф-3, 147.
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наговештаје попуштања хладноратовских тенденција у свету: „Споразумевања са
Совјетским Савезом нема све док он држи део наше територије.“10
Притисак владе у Бону због могућности југословенског признања ДР Немачке се посебно појачао уочи Титовог путовања у Совјетски Савез. Амбасадор
Флајдерер је овај пут затражио пријем код југословенског председника, како би
из прве руке добио информацију о ставу који ће Југославија заступати у Москви
по немачком питању. Доста конфузно, прелазећи с једне теме на другу, истакао је
значај који његова влада придаје том питању, будући да оно представља „најтеже
питање немачке спољне политике и, бесумње, најтеже питање Европе“. Посебан
проблем Флајдерер је видео у политици Совјетског Савеза у том контексту. Та
политика се, по немачком амбасадору, уопште није променила када је реч о немачком уједињењу – „У односу на Западну Немачку стаљинизам није ишчезао,
тако да се у односу на њу може говорити чак о неком суперстаљинизму“.11
Не негирајући чињеницу да у СССР-у и даље има остатака стаљинизма („понекад и у главама руководећих људи”), Тито је остао при ставу да решење немачког питања треба ипак „тражити у једном споразумевању са Совјетским Савезом”
и да се оно може остварити само на дугорочној основи тако што ће се „ићи корак
по корак, настојећи да се измени оно што је могућно, а не оно што се жели.” Флајдерера није охрабрила таква визија разрешења немачког питања. Изразио је страховање да „после Другог светског рата подељеност Немачке може одиграти ону
исту улогу коју је после Првог светског рата одиграо Версајски диктат.” Иако
тренутно немачки народ, влада и парламент испољавају велику дозу мирољубивости, стрпљења и суздржаности „то не значи да не би могло доћи до једне брзе
промене... Ко може у том смислу гарантовати да неће доћи до пуцања? А ако до
тога дође, имали бисмо онда Трећи светски рат.”
Пошто га је Тито у више наврата замолио да му каже који су га конкретни
разлози навели да му управо тада говори о проблему немачког уједињења, Флајдерер му је објаснио да немачка влада од њега очекује да искористи свој ауторитет и током посете Москви утиче на Хрушчова да заузме кооперативнији став
према уједињењу Немачке, а тиме створи услове и за побољшање односа у Европи.12
Колико је такав захтев био лишен реалне подлоге, убрзо се показало. Током
посете Јосипа Броза СССР-у, јуна 1956, једно од питања у којима су совјетска и
југословенска страна показале пуну сагласност ставова било је управо питање Немачке.13 Флајдерерова катастрофична предвиђања последица пролонгирања решавања немачког питања очигледно нису оставила никакав утисак на југословенског
председника, нити су се показала као добра тактика у одвраћању Југославије од
евентуалне намере да призна легитимитет источнонемачке владе.
Уместо да утиче на совјетско руководство да бар делимично коригује став
о немачком питању, Тито је у више наврата самоиницијативно форсирао
10
11

12
13

С. Вукмановић Темпо, н. д., 267.
Исто, 47 904. Забелешка о разговору друга Претседника са немачким амбасадором Pfleiderererom, 4. маја 1956.
Исто.
КПР, I -2/7-1, 28–29. Забелешка о разговорима у Кремљу 5. јуна 1956.
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дискусију у супротном смеру, изазивајући буру незадовољства у немачким политичким круговима. Немачка влада је посебно негативно оценила његов наступ у
Москви на митингу на фудбалском стадиону Динамо и део заједничког коминикеа, потписаног на крају југословенско-совјетских разговора.14 Државни секретар
немачког министарства иностраних послова, Валтер Халштајн, позвао је 21. јуна
југословенског амбасадора у Бону Младена Ивековића и у име немачке владе затражио објашњење Титовог става „да постоје две немачке државе” и „да би било
погрешно не признати индивидуалност државног организма Источне Немачке.”
Тај став се у немачкој јавности и политичким круговима тумачио као „фактичко
признање такозване Немачке Демократске Републике” и као „гест који није пријатељски.”15
Халштајнова интервенција учињена је у моменту када je стигла вест да је у
немачком парламенту одложено ратификовање Споразума о привредној сарадњи,
којим би Југославија добила бескаматни зајам од 240 милиона марака на 99 година (потписаног почетком марта исте године после дугих и мукотрпних преговора). Стога је амбасадор Ивековић уложио посебан напор да убеди свог саговорника да се спорни Титови наступи у СССР-у ни на који начин не косе са раније изнесеним југословенским ставом о потреби уједињења двеју немачких држава и
праву немачког народа да живи у јединственој држави.16
Позитиван преокрет у југословенско-немачким односима представљала је
посета југословенске парламентарне делегације, на челу са председником Народне скупштине Мошом Пијаде, СР Немачкој. Југословенске аналитичке службе су
посету оцениле као „манифестацију добре воље како би се кренуло напред и створила повољна атмосфера за корисну сарадњу. То се манифестовало за време саме
посете како у контактима и разговорима са државницима Савезне Републике, тако
и пажњи и публицитету, које је имала наша делегација.” Као посебан вид ове „манифестације добре воље” оцењено је ратификовање Споразума о привредној сарадњи 28. септембра 1956. од стране немачког Бундестага. Том чину, који је Југославија с нестрпљењем дуго чекала, присуствовала је и југословенска парламентарна делегација.17
Немачка влада је сматрала да ће њено „широкогрудније” прилажење проблему југословенско-немачке економске сарадње после ратификације Споразума о
привредној сарадњи позитивно утицати на став Југославије у погледу признања
ДР Немачке.18 На сличан начин је претежно реаговала и немачка штампа, која је
отворено писала „да је вредело жртвовати неколико милиона марака” ради остварења тог циља. „Јер, ако би Југославија данас признала ДДР, то би врло вероватно
повукло за собом и сличне кораке са стране Индије, Египта, Бурме, Индонезије и
целог низа арапских држава, што би све имало одраза и на остале државе,
14
15
16
17
18

ДАСМИП, 1956, стр. пов., ф-3, 161.
КПР, I -2/7-1, 28–29, 769.
Исто.
ДАСМИП, 1956, стр. пов., ф-3, 257.
Дušan Nećak, Hallsteinova doktrina i Jugoslavija. Tito između Savezne Republike Njemačke i
Demokratske Republike Njemačke, Zagreb 2004, 86.
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посебно Шведску, Аустрију, Швајцарску, земље Јужне Америке и т.д. Признање
ДДР од стране већине ових земаља променило би из основа међународни положај
ДДР, што би имало далекосежних последица на целокупно прилажење проблему
немачког уједињења.”19
Међутим, очекивања владе у Бону да ће Југославија ревидирати став према
немачком питању упоредо са интензивирањем економског и политичког југословенско-немачког приближавања нису се испунила. Југославија је после краћег
оклевања, 15. октобра 1957, ипак и формалноправно признала ДР Немачку и њену
просовјетску владу на челу са премијером Ото Гротеволом (Оtto Grotewolh). Реагујући на ову одлуку југословенске владе, СР Немачка је 19. октобра 1957. прекинула дипломатске односе са Југославијом. Нота о прекиду дипломатских односа
уручена је југословенском амбасадору у Бону Душану Кведеру и државном секретару за иностране послове Кочи Поповићу. У том документу је југословенско
признање „такозване Демократске Републике Немачке” окарактерисано „као акт
који није пријатељски и који је уперен против животних интереса немачког народа.” Исто тако, тај акт је протумачен као негација „права немачког народа да га
заступа искључиво слободно изабрана влада Федералне Републике Немачке и да
се државно јединство Немачке постигне демократским путем у слободном самоопредељивању.” Влада у Бону је одбацила југословенски став да одржавање односа са обема немачким државама „представља консеквенцу политике неприпадања
великим блоковима сила” јер са СР Немачком дипломатске односе одржавају све
државе света осим оних из просовјетског блока, док „такозвану ДР Немачку” не
признаје ниједна држава осим чланица наведене блоковске групације. Стога „својом одлуком југословенска влада недвосмислено прелази на страну оне прве поменуте групе држава (просовјетске – Д. Б.) и идентификује се са једном политиком према немачком народу коју заступају само чланови те групе држава”.20

Питање обнове дипломатских односа са СР Немачком
Почетком 1958. избио је нови југословенско-совјетског сукоб, који је по
много чему подсећао на сукоб који се одиграо десет година раније на истој релацији. Југословенско признање ДР Немачке није имало никаквог позитивног ефекта на односе Југославије са лагером социјалистичких држава. Ти односи су се из
дана у дан све више погоршавали. Кооперативан гест према ДР Немачкој додатно
је допринео захлађењу и у односима између Југославије и Запада. Југословенско
руководство се поново суочило са опасношћу међународне изолације. Покушавајући да отклони ову опасност, Југославија је предузела енергичне кораке да унапреди сарадњу са Западом. У том контексту посебно место имале су југословенске активности усредсређене на поновно успостављање дипломатских односа са
СР Немачком. Охрабрујућу чињеницу представљале су незваничне изјаве појединих немачких политичара о потреби да се актуелан спор између Југославије и СР
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ДАСМИП, 1956, стр. пов., ф-3, 112.
ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-3, 353. Прекид дипломатских односа са Савезном Републиком
Немачком; Извештај званичне западнонемачке агенције – ДПА, 19. октобар 1956.
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Немачке што пре разреши.21 После прекида дипломатских односа у немачким политичким круговима се јавила оштра поларизација на протагонисте прекида свих
односа са Београдом, уз форсирање репресивног наступа према њој и на протагонисте супротног гледишта, углавном из редова социјалдемократа, али и других странака. Судећи по извештају аналитичког одељења југословенског МИП-а, већ крајем
фебруара однос снага је почео да се мења у корист ових других.22
Међутим, чини се да је овакво резоновање било у извесном смислу претерано оптимистичко. Из југословенског конзуларног одељења у Бону, крајем јануара
1958, стизале су информације засноване на обавештењима добијеним „из кругова
немачког министарства иностраних послова”, које су у знатној мери остављале
друкчији утисак. По њима, у министарству иностраних послова СР Немачке инсистира се на задржавању курса према влади у Београду и ставу „да ФНРЈ треба и
даље држати у ’шаху.’” Додуше, истовремено се указује и на позитиван став немачког министарства привреде по истом питању. Популарни шеф овог министарства Лудвиг Ерхард, за чије се име везују задивљујућа западнонемачка привредна
достигнућа, није делио ставове својих колега из дипломатског сектора. Он је инсистирао на јачању привредне сарадње са Југославијом и заступао став „да послове са Југославијом треба нормално наставити.”23 После краћег оклевања, политичко одељење немачког министарства иностраних послова делимично је прихватило Ерхардово гледиште. Крајем марта, формулисало је став по питању економских односа са Југославијом и предложило да се они нормално наставе.24 Такав
курс додатно је охрабрио југословенски конзулат у Бону, који је у допису, датираном на 27. март, извео преурањен закључак да ће се до јесени 1958. поново успоставити дипломатски односи између Југославије и СР Немачке, пошто то питање
још једном размотре сва немачка министарства.25 Као нови аргумент који је ишао
у прилог југословенском оптимизму могла је послужити и одлука немачке владе,
донета 18. априла 1958, да упркос прекиду дипломатских односа остану на снази
кредитни аранжмани уговорени са Југославијом на основу споразума од 1. маја
1956. и да јој се одмах стави на располагање трећа транша зајма.26
Устаљена пракса деловања закона спојених судова у склопу корелације односа Југославија–СССР и Југославија–Запад дошла је током лета 1958. до изражаја и у немачко-југословенским односима. По обичају, захлађење односа између
Београда и Москве резултирало је отопљавањем односа Београда и Бона. То отопљавање није се одвијало, нити окончало, онако радикално како су очекивали политички кругови у Београду, али је било довољно да се сачува ниво економске
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Исто, 1958, Немачка, ф-83, 47 199.
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сарадње27 и поправи незадовољавајући имиџ Југославије, створен у западном свету после прекида дипломатских односа са СР Немачком.
Позитивна реакција Бона на „други југословенско-совјетски сукоб” каснила
је у односу на реакцију водећих западних сила и дошла је до изражаја тек током
лета 1958. У то време западнонемачка влада је дала прве званичне изјаве у том
смислу, а незванично, дипломатским каналима изразила спремност да отпочну
тајни преговори о евентуалној обнови дипломатских односа.
Пажњу међународне јавности, а посебно власти у Београду, привукла је изјава канцелара Аденауера, дата 20. јуна у Бону Међународној асоцијацији новинара, да је влада СР Немачке спремна да размотри обнављање дипломатских односа
са Југославијом уколико Југославија „учини сама први корак”, односно сама испољи спремност да покрене такву иницијативу.28 Та Аденаурова изјава пред дописницима стране штампе протумачена је у Београду као одступање од ранијег
крутог става немачке владе. Оцењено је да Бон више не инсистира на непомирљивом ставу да Југославија мора да „прекине односе” са ДР Немачком, него прихвата и могућност да те односе само до даљњег – „замрзне.”29 Слично резоновање
као и званични Београд, изнео је у то време и бонски лист Die Welt руководећи се
извештајима из владиних извора. У опсежној елаборацији питања обнове дипломатских односа између двeју држава лист указује на могућност да се то питање
ускоро реши без немачког условљавања потпуним прекидом дипломатских односа Југославије са ДР Немачком.30
Пратећи са великом пажњом помирљиве сигнале из Бона југословенска влада je одлучилa да „учини сама први корак” на коме се толико инсистирало. Током
лета 1958. у више наврата je преко својих амбасада у Бриселу, Риму и Џакарти
покренула иницијативе за обнову дипломатских односа са СР Немачком.31 Крајем
августа из Бона је стигао позитиван одговор на југословенску иницијативу. Немачка је изразила начелну заинтересованост за нормализацију односа са Југославијом и овластила свог амбасадора у Риму да започне формалне разговоре о том
питању са југословенским амбасадором у италијанској метрополи, Дарком Чернејем. Договорено је да разговори отпочну већ наредног месеца (септембра).32
Будући да у југословенским архивима не постоји значајнија грађа на основу
које би се реконструисали југословенско-немачки преговори у Риму, тешко је
тачно рећи како су преговори текли. Имајући, међутим, у виду изложена становишта владе у Бону и писање тамошње штампе у време преговора није тешко
27

28
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Током 1958. и 1959, СР Немачка је и даље заузимала прво место у југословенском увозу и
друго место у југословенском извозу. Увоз из СР Немачке је током 1958. износио 80,2 милиона долара, а извоз Југославије у СР Немачку 41,76 милиона долара. У 1959. години извоз се
минимално увећао за 6% и достигао 44,8 милиона долара, упоредо са далеко значајним повећањем увоза на нивоу од 96,44 милиона долара. (Статистички годишњак за 1960, 196; КПР, I5-в/Немачка. Односи Југославије са СР Немачком).
TNA, FO 371, RY, 10318/6, 136 820.
ДАСМИП, ПА, 1958, Немачка, ф-83, 417 655.
TNA, FO, RY 10318/5, 136 820.
Исто, RY 10318/9.
ДАСМИП, ПА, 1958, Немачка, ф-83, 419 956.
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закључити око којег питања је дошло до највеће поларизације ставова. Став немачке владе је, још уочи преговора у Риму, врло прецизно изложен у бонском
Weltu. У чланку Шредера (Schroedera), објављеном 25. августа, о концепцији Немачке у вези са нормализацијом односа, напоменуто је да Немачка пре свега не
жели да се односи успоставе на начин који би је дискредитовао или осрамотио.
Своје економске концесије и иницијативу за преговоре сматра позитивним, али
очекује од Југославије да и она буде кооперативна. У том смислу, даљи развој односа лежи у рукама Београда, од кога се очекује да охлади односе са ДР Немачком. Mинимум кооперативности друге стране на коме инсистира влада у Бону
био би да југословенска влада, макар привремено, повуче из Источног Берлина
шефа дипломатске мисије Митју Вошњака („дипломатска болест Вошњака”). Дакле, не мора да формално прекине дипломатске односе са Источном Немачком,
него само да „снизи ниво представљања.” Оваква „попустљивост” Бона у чланку
је протумачена као кршење Халштајнове доктрине, учињено због „специфичног
положаја Југославије.” При томе, према другим источноевропским државама та
доктрина остаје на снази.33 У том смислу из Бона је стизала експлицитна порука
Београду: „Учините да ваш посланик због болести оде из Источног Берлина и ми
ћемо вам послати амбасадора.”34
Београд ни у једном моменту није био спреман да прихвати услове западнонемачке владе у погледу захлађења односа са ДР Немачком. Такав став Бона Југославија је сматрала неприхватљивим, јер би то водило даљем заоштравању односа
са источним блоком. При томе је са југословенске стране стално наглашавано да
су односи са Источном Немачком само формални и у извесном смислу сведени на
минимум.35 На инсистирање југословенске владе, а супротно захтевима Источних
Немаца, дипломатски односи су били успостављени на нивоу посланстава, а не на
нивоу амбасада (две стране су биле заступљене отправницима послова).36
Преговори о нормализацији југословенско-немачких односа у Риму очигледно су већ на почетку били осуђени на неуспех. Обе државе су се руководиле
нереалним проценама полазишта супротне стране. Немци су веровали да су довољно попустили југословенској влади самим тим што су се заложили да се задржи ниво економске сарадње и предложили прихватљиву формулу на којој би се могли заснивати односи Југославије са ДР Немачком. Југословени су, пак, подлегли
илузији да се у Бону радикално променила политичка клима у погледу нормализације односа са Југославијом због обнављања југословенског сукоба са СССР-ом и да
је могућно из тога извући адекватне концесије. Ни једни ни други нису добро проценили и преговори у Риму су крајем септембра прекинути уз обострану констатацију да није могућно доћи до компромисног решења.37
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Исто, 420 407.
Исто, 425 333.
Исто, 423 527.
КПР, I-5-б/ ДР Немачка.
ДАСМИП, ПА, 1958, Немачка, ф-83, 423 527.
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Међутим, иако је Рим изгубио значај централног места важног за разрешење
питања нормализације југословенско-немачких односа, ово питање је остало актуелно у спољнополитичким активностима обеју држава. Његово разрешење се
још више искомпликовало крајем 1958, избијањем у први план нових збивања у
Европи која су знатно утицала на спремност СР Немачке да преговара о прихватљивим модалитетима политичке и дипломатске сарадње са Југославијом.
Ситуација се посебно искомпликовала када је актуелизован проблем успостављања дипломатских односа СР Немачке са државама социјалистичког лагера,
у првом реду са Пољском и Чехословачком. Током октобра 1958. канцелар Аденауер није крио да немачка влада озбиљно разматра ово питање и да у најкраћем
року намерава да изађе у јавност са пројектом конкретних решења. На конференцији за штампу у Берлину почетком октобра немачки канцелар је избегао одговор
на питање да ли ће се примењивати исти критеријуми у нормализацији односа са
Југославијом и земљама социјалистичког лагера. Међутим, говорећи о дипломатским односима социјалистичких држава са ДР Немачком, Аденауер је подвукао
да он за такву њихову политику има разумевања јер су то сателити Москве који
нису ништа друго ни могли учинити („не треба се узбуђивати због односа ових
земаља са ДДР”). Међутим, истовремено је указао на различит третман који Југославија мора имати по истом питању, јер њу нико није принудио да призна источнонемачку владу; она је то могла избећи да је желела.38 У том
смислу, власти у Београду су обавештене да успостављање дипломатских односа
са совјетским сателитима, на једној страни, и успостављање таквих односа са Југославијом, на другој, немачка влада сматра потпуно одвојеним и различитим питањима. При томе је указано да око тога још није разрађена дефинитивна тактика.39
Насупрот ставу немачког министра иностраних послова Брентана, да проблем нормализације односа са Југославијом треба свести или на то да се иде на
потпуну или никакву нормализацију, Аденауер је инсистирао на супротној стратегији. Сматрао је да се у питању Југославије треба придржавати одређених императива. Као прво, треба избегавати нагле одлуке и ићи на постепено изналажење
решења („тражити међурешење”). Као „међурешење” Аденауер је имао у виду
формирање трговинских мисија обеју земаља са јаким људима на челу и оснивање немачко-југословенских друштава (туристичких, културних). Други императив на коме је Аденауер инсистирао било је избегавање претераног публицитета
приликом спровођења разматране тактике. Ту тактику, по његовом мишљењу,
треба спроводити неупадљиво, „без велике буке и званичних изјава.” И, на крају,
то питање треба решавати одвојено од решавања сличног питања са осталим социјалистичким земљама. Аденауеру се то чинило природним, имајући у виду да
су источноевропске земље „присиљене” на одржавање односа са ДР Немачком, а
38

39

У политичким круговима СР Немачке, када је реч о политици источноевропских држава према званичном Бону, полазило се од теорије о „порођајној грешци” или „погрешном рођењу” –
Fehlgebuhrtheorie. По том политичком резону, источноевропске државе нису „рођене” са могућношћу да самостално одлучују о својој спољнополитичкој делатности, мимо воље СССРа. Стога оне нису одговорне за чин признања ДР Немачке.
Исто, 423 952.
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Југославија није. Стога је немачки канцелар инсистирао да се таква политика Југославије и даље „третира као непријатељски акт.” 40
Иако је било очигледно да СР Немачка неће одступити од става о неопходним условима за успостављање дипломатских односа са Југославијом, падало је у
очи да је тај став добио на оштрини тек крајем године, а да раније није у тој мери
потенциран. Немачка штампа је углавном позитивно писала о могућности нормализовања односа двeју држава током целог летњег, али и јесењег периода. Као
што је већ поменуто, велики број немачких политичара се такође афирмативно
изјашњавао о том питању. Постављало се питање шта је довело до такве промене.
У депеши из Берлина, упућеној 6. октобра југословенском МИП-у, Вошњак је извештавао о могућим разлозима актуелног немачког курса. Полазећи од информација новинарских кругова који су пратили тадашње заседање Бундестага у Берлину, нарочито од информација дописника из САД, Вошњак је навео: „Бонска влада
ће у најскорије време подузети иницијативу према Варшави и Прагу ка успостављању односа који би се у првој фази сводили на размену трговинских мисија са
конзуларним правима. Питање успостављања дипломатских односа са Југославијом је поново одложено.” Као разлог у штампи се наводила чињеница да се случај
Југославије разликује од Пољске и Чехословачке по томе што је ФНРЈ најпре
имала дипломатске односе са Западном Немачком, а касније их успоставила са
владом Источне Немачке.41
Мада је нормализација југословенско-немачких односа у извесном смислу
успорена чињеницом што су на јесен у истој игри биле Пољска и Чехословачка,
кључни моменат који је разрешење тог питања дефинитивно одложио везан је за
избијање озбиљне кризе током новембра, изазване заоштравањем односа Исток–
Запад поводом ескалације берлинске кризе. Наиме, 27. новембра 1958. Хрушчов
је упутио ултиматум западним силама у окупационим зонама Берлина да уколико
у року од шест месеци не омогуће претварање Берлина у демилитаризовани „слободни град”, СССР ће предати контролу Источним Немцима над свим приступним путевима Западном Берлину.42
Готово истовремено када је дошло до дисонантних тонова око разрешења
правног статуса Берлина, југословенско руководство је упознато са ставом немачке владе да у таквој ситуацији није могућно разрешити питање успостављања дипломатских односа. Али, чим се та ситуација помери са мртве тачке, доћи ће до
рашчишћавања тог питања.43
Међутим, касније се показало да „рашчишћавање наведеног стања” није могућно остварити без значајнијег одступања од политичког курса власти у Београду и Бону. До таквог одступања дошло је тек десет година касније и оно је резултирало поновним успостављањем дипломатских односа Југославије и СР Немачке, почетком 1968. године. Током тог десетогодишњег раздобља, билатерални односи између Југославије и СР Немачке, и поред изостанка дипломатских односа,
40
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нису се битно погоршали. Десило се, у ствари, супротно. То је било време када
долази до значајног пораста робне размене и сарадње у сфери кредитних односа.
Шездесете су биле године праве поплаве западнонемачких туриста на Јадрану
(сваки трећи страни туриста је био из Немачке), масовног одласка југословенских
грађана на привремени рад у СР Немачку и пораста броја југословенских стручњака на специјализацији у тој држави.44 Специфични интереси и проблеми ових
држава у датом раздобљу створили су привид одсуства корелације политике и
економије у наведеном сегменту развојних трендова билатералне сарадње.
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КПР, I-5-в / Немачка, Односи Југославије са СР Немачком.

