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АПСТРАКТУМ: Традиционално добри француско-југословенски односи у време алжирског рата запали су у кризу због различитих ставова
о будућности Алжира и у вези с тим интереса Француске Пете Републике и југословенског политичког вођства. Рад је утемељен на изворној грађи Архива СМИП-а и Архива Југославије.
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Увод
Француско-југословенски односи су од почетка алжирског рата у јесен
1954. постали оптерећени различитим виђењем алжирског проблема. Француска
је заступала мишљење да је Алжир интегрални део Француске са могућностима
модификоване аутономије (Алжир је од 1830. био у француском поседу и Уставом је дефинисан као део њене територије, насељен са око 1,5 милион Европљана
– Француза и натурализованих Француза), а политичко вођство ФНРЈ, на челу са
Титом, подржавало је солуцију независног арапског Алжира. Француска и ФНРЈ
су ван алжирског проблема имале изузетно повољне услове за пријатељске односе у свим доменима, а нарочито на културном и економском пољу.
Питање Алжира узбуркавало је односе између званичног Париза и Београда
у неколико етапа. До јесени 1956. и суецке кризе вођство ФНРЈ се није усуђивало
да потеже питање Алжира ван контекста унутрашњег питања Француске, између
осталог и због добрих односа прво са председником владе (левим радикалом)
Мендес-Франсом (Mendes-Fransaisse), а потом и са француским социјалистима на
власти (СФИО) и њиховим председником на месту државног премијера, Ги Молеом (Guy Mollet). Од суецке кризе до пада Четврте републике маја 1958. ти односи су постали затегнути због алжирског проблема. У периоду успостављања
Пете републике и доласка Де Гола (De Gaulle) маја 1958, па у следећих годину
дана – до доласка Ферхата Абаса (Fergatte Abbasse), председника Привремене алжирске владе (ПАВ), у посету Београду, јуна 1959, односи су били условно коректни, због респекта ФНРЈ према ојачаној унутрашњој и међународној позицији
Француске. У раздобљу од јуна 1959. до децембра 1960, они су поново
нарушени, искључиво због проблема Алжира.
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Ако је у децембру 1960. Де Гол преломио у одлуци да омогући Алжиру независност, током 1961. тај прелом ће поступно и тегобно, али ипак успешно бити
спроведен са већим делом француске нације у метрополи (то се никада неће десити, па и у најмањем делу, са Европљанима у Алжиру као и у знатном делу армије), као и са политичким странкама и њиховим лидерима. Да парадокс буде већи, ни то није било довољно да се макар оконча неспоразум између руководства
ФНРЈ и Кеј д’ Орсеја (Que de Orseille). Напротив, руководство ФНРЈ је даљим
екстремним потезима довело до тога да је Кеј д’ Орсеј био принуђен да прекине
односе са званичним Београдом, што ће, de iure, почетком 1962. проузроковати
протеривање југословенског амбасадора из Париза и спуштање нивоа званичних
односа на минимум.
Најзначајнији догађај 1961. године у Француској, посебно везан за алжирски проблем, била је побуна генерала и војни пуч од 22. до 25. априла у Алжиру.
После неуспеха пуча, Де Гол је преузео иницијативу за реализовање принципа
самоопредељења Алжира, тако да озбиљнијих препрека на том путу више није
имао. Ако су постојале неке препреке онда су то биле: а) ОАС (тајна милитантна
организација Француза организована ради опстанка француске власти у Алжиру); б) непопустљивост и некооперативност ФЛН и ПАВ; в) спољнополитички
проблеми, које су својом наглошћу и нетактичношћу изазивале поједине земље, пре
свега политичко вођство ФНРЈ.

Хронологија француско-југословенских односа у контексту
алжирског рата 1961.
Амбасадор ФНРЈ у Паризу Чернеј је већ крајем 1960. и почетком 1961. године указивао на крупне промене у ситуацији везаној за алжирско питање. У извештајима децембра 1960, он истиче промену расположења међу муслиманима у
Алжиру, који су се тада први пут од почетка алжирског рата (посебно у великим
градовима), у масовним демонстрацијама изјаснили у прилог ФЛН. Раније је једини такав случај био током пада Четврте републике, маја 1958, а тада је део муслимана Алжира манифествовао у прилог Европљанима и за будућност француског Алжира. Чернеј је проценио да ће ослабити превласт Европљана у Алжиру и
да ће се муслимани додатно хомогенизовати око ФЛН и ПАВ, за разлику од
претходног периода стагнације и француске доминације. 1
Aмбасадор Чернеј je 12. јануара имао исцрпне разговоре са политичким директором француског МИП-а Лусетом (Loussette). Лусет је тада указивао на
повећан Де Голов политички маневар у решавању алжирског питања, пошто је на
референдуму, који је управо завршен у Француској и Алжиру, добио сагласност
већине изашлих гласача да може да преговара о решавању тог питања. Лусет је
избегао да одговори на питање да ли ће преговарати са ФЛН. Иначе, Париз је
претходних година радио на томе да преговара са било ким осим са ФЛН (касније ће чак доћи до парадокса да су Французи били спремни да преговарају и са
Привременом алжирском владом, која је фактички више била тело створено од
ФЛН, само да то не буде директно са ФЛН – Д. П.). Лусет је обазриво напоменуо
да је делегација ФНРЈ у ОУН „превише активна”. Сагласио се са Чернејевим
1
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запажањем да је дискусија у ОУН била под утиском демонстрација алжирских
маса током децембра приликом Де Голове посете. У сфери билатералних односа
Лусет је изразио задовољство због југословенске девизне реформе, коју је сматрао „унапред успелом.” Предао је и писани одговор на протесте ФНРЈ уручене
28. децембра Кув де Мирвилу (Qouve de Mourville, министар спољних послова
Француске), у вези са заустављањем југословенских бродова.2
Чернеј je 21. јануара известио да је у Француској запажено да су се у протекла два месеца у Југославији повећали јавна подршка ФЛН-у и антифранцуско
расположење политичког вођства ФНРЈ. То се нарочито манифестовало учесталијим контактима са ПАВ, давањем публицитета алжирском покрету за независност, писањем штампе итд. Француски амбасадор Брустр (Broustre) био је принуђен да напусти званични пријем у СМИП-у, када се на њему, као позван, појавио представник ФЛН. На негативну реакцију Француза наишао је и Титов одговор на Абасову (Ферхат Абас, председник ПАВ) поруку у вези са сукобом у Алжиру у децембру месецу. Чернеј је пренео оцену Француске да док Де Гол и влада улажу максимум напора да се реши ситуација у Алжиру, вођство ФНРЈ „долива
уље на ватру”.3
Из амбасаде ФНРЈ у Индонезији Кведер је известио да је Ферхат Абас у Џакарти покренуо идеју да Југославија те, 1961. године буде домаћин скупа несврстаних у Београду. Навео је да се Индонезија сложила са тим и да је потребно
добити став Египта и Индије.4 У телеграму од 10. фебруара Чернеј преноси веома
охрабрујуће и срдачне разговоре са Мишелеом (Michellet, француски министар
правосуђа, један од најближих сарадника Де Гола). Он подсећа да је разговарао
са Де Голом о посети Бургибе (Habibe Bourgibbe, председник Туниса; од њега су
Французи очекивали да посредује са ФЛН). Мишеле је напоменуо (први пут јасно), „да Алжирци желе независност и да ће је добити, а да се он нада да ће остати повезани са Француском.” Француски министар је алудирао на брзо решење
проблема, изразивши жељу да тог лета посети ФНРЈ.5
Тих дана Друштво за старање о деци и омладини Југославије послало је
5000 вунених ћебади ФЛН, што је добило видан простор у домаћој штампи. Пошто су крајем децембра 1960. запленили оружје и муницију са југословенског теретног брода „Мартин Крпан”, Французи су још учесталије почели да пресрећу и прегледају југословенске бродове. У Француској је завладала друкчија атмосфера, пошто је вођство око Де Гола ужурбано тражило могућност да преговорима са ФЛН и
ПАВ издејствује прекид алжирске кризе.
У извештају Чернеја, од 25. фебруара, говори се о почетним позицијама
Француске која се највише заинтересована да, и после самоопредељења Алжира,
добије базе од којих су најважнији морска лука Мерс Ел Кебир и велики аеродроми у унутрашњости Алжира. Посебно је питање коме треба да припадне
алжирска Сахара са великим налазиштима нафте и гаса. Двојно држављанство за
2
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Архив СМИП, Разне земље Алжир, година 1961, телеграм од 10. фебруара 1961.
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Европљане, у случају тоталног отцепљења Алжира, такође не би требало да дође
у питање. То су укратко биле почетне позиције Француске пре почетка преговора
са ФЛН, како их је представио Чернеј.6
У телеграму амбасаде ФНРЈ из Туниса наведено је да млади правник др
Шаховић долази у Тунис, „да помогне у припреми преговора”,7 вероватно у
оквиру помоћи арапским колегама из ФЛН, Туниса и др. То упућује на закључак
да је ФНРЈ пружала консултанску помоћ представницима ФЛН у припреми преговора о статусу Алжира.
У другом телеграму је наведено да је у Тунису, где је била највећа концентрација алжирских избеглица-муслимана, 1. априла подељено 10.000 пакета које
су припремила југословенска деца и омладина, као и да су испоручене четири
монтажне школе, поклон владе ФНРЈ.8 Ђерђа је истог дана (1. априла) јавио да
ФЛН у Алжиру војнички стоји много лошије него претходних месеци и да преговори у Евијану почињу 7. априла, дакле за шест дана.
Алжирски рањеници на лечењу у ФНРЈ су завршавали лечење и очекивало
се да ће крајем маја бити пребачени у Тунис. Лаловић је из Туниса јавио да је рехабилитациони центар у Тунису, чију је изградњу помогла и ФНРЈ, свечано отворен 23. априла у присуству Ф. Абаса, као и представника југословенске колоније
и југословенске амбасаде.9 Свечано отварање је одржано у најтежим данима алжирске кризе – сутрадан пошто су у Алжиру главнокомандујући Шал (Maurice
Challe) и други француски генерали извршили војни пуч, отказавши поверење Де
Голу и влади. Тада су перспективе ФЛН изгледале црне. У том светлу можемо
посматрати чињеницу да су другог дана пуча, када је криза била на врхунцу,
Абас и део вођства ФЛН присуствовали свечаном отварању рехабилитационог
центра, са представницима југословенске амбасаде и југословенске колоније у
Тунису. То је, без сумње, била потврда великог поверења и пријатељства ФЛН и
ПАВ према ФНРЈ. Телеграм је послат истог дана (25. априла) када је пуч завршен
и тиме отклоњена опасност од директног сукоба француских трупа у Алжиру са
Тунисом. Записник показује и одушевљење представника ФЛН у Београду, Букадема, после његовог сусрета са Титом. Чињеница да је Тито баш тада посетио
представника ФЛН, који је у главном граду Југославије већ месецима боравио, по
нашем мишљењу, није случајна.
После сламања пуча генерала, постало је јасно да ће Де Гол пристати на самоопредељење Алжира и да ће Алжир ускоро постати суверена и независна држава, а њен привремени представник, претеча амбасадора. Током лета, Абас је са
супругом и сином дошао на приватан одмор и лечење у ФНРЈ. Управо тих дана,
он је смењен са места председника ПАВ. У септембру на Првом заседању несврстаних земаља у Београду, ФНРЈ је и званично признала ПАВ. Тих дана влада
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Архив СМИП, Разне земље, Алжир, година 1961, телеграм од 25. фебруара 1961.
Архив СМИП, Разне земље, Алжир година 1961, телеграм од 30. марта из амбасаде ФНРЈ у
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1. априла.
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ФНРЈ је, уз редовну помоћ за Казабланку, бродом „Пула” послала пет монтажних
школа за алжирске избеглице.10
Троугао које су чиниле ФНРЈ – нове независне државе Африке, бивше
француске колоније – Француска може се сагледати из опширног извештаја амбасадора Чернеја од 12. маја. Те бројне афричке земље, са другим земљама
ослобођеним протеклих неколико година (бивше британске, белгијске, италијанске и друге колоније), формирале су две групације афричког политичког окупљања.
Једна је била „бразавилска група”, која је окупљала углавном државе које
су биле уско повезане са Западном Европом и бившим метрополама. Окосницу
групе су чиниле земље које су и даље биле чланице (сада већ лабаво повезане),
али демократске и добровољне асоцијације Француске заједнице. Ту су биле земље предводници: Конго Бразавил (или Средњи Конго, односно бивши Француски Конго, кога треба разликовати од државе која је тих месеци, у грађанском рату и међународној интервенцији, престала да буде Белгијски Конго или Конго
Киншаса, а у будућности ће се звати Заир), затим Обала Слоноваче и низ земаља
бивше француске екваторијалне и западне Африке: Централноафричка држава,
Камерун, Габон, Чад, Горња Волта и др. Њима треба додати и Либерију, једину
независну државу Африке на почетку Другог светског рата, која је иначе била
под доминацијом САД. На почетку рада ове групе на конференцијама у Бразавилу и Абиџану учествовао је и Белгијски Конго, који је потом ушао у вртлог грађанског рата и стране интервенције, где је жртва био и генерални секретар ОУН.
Државе окупљене око „бразавилске групе” одржале су конгрес у Монровији
(Либерија), коме нису присуствовале неке афричке државе, укључујући и донедавну француску колонију Мали, као и Гвинеју, чији је председник Секу Туре
био идејни вођа „антизападне групе”. Ова група је одржала конгрес у Казабланки, па је добила назив „група Казабланка” или „антизападна група”.
Французи су замерали Титу да је приликом пролећне турнеје по Африци селективно посећивао само земље које су се груписале око антизападног правца,
што се није свидело Кеј д’ Орсеју.11 Стога су сугерисали Чернеју да Југославија
треба да подржава и повезује државе и „револуционарне и умерене Африке”.
Разумљиво је да је Француска имала веома живе и институционалне контакте са
земљама „бразавилске групе”, од којих је већина добровољно остала у тада већ
лабавој асоцијацији Француске заједнице, коју су чиниле Француска и њени департмани, међу којима је био и Алжир, те преостале колоније у свету, тада већ
малобројне и мале земље.
Тих дана је Лаловић у амбасади ФНРЈ у Тунису разговарао са послаником у
британском парламенту, лабуристом Френсис Ноел Бекером, који је био у посети
Тунису. Бекер, који је примљен на свој захтев код представника амбасаде ФНРЈ,
говорио је о покрету несврстаних као о покрету будућности. Био је и код

10

11

Архив СМИП-а, Разне земље, Алжир, година 1961, телеграм из амбасаде ФНРЈ из Марока од
9. септембра 1961.
Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, Чернејев телеграм од 12. маја.
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председника Бургибе на разговору. Критиковао је француску политику у Алжиру
оценивши да одуговлачи са решењем проблема.12
У исто време у Бизерти су избили сукоби између француских војника, који
су се налазили у бази, и туниске војске, која је покушала да је насилно освоји.
Споразумом који је Де Гол потписао са Бургибом, још првих дана доласка на
власт у јуну 1958, повучене су француске трупе у Тунису, осим у бази Бизерта, а
и над њом је признат суверенитет Туниса. Тада није прецизирано до када ће
француска посада остати у Бизерти и до када ће бити коришћена та база. У првом
налету, Тунижани су 18. јула напали базу, рачунајући да у Француској после гушења пуча од 25. априла Де Гол нема поверења у армију и да је не би ангажовао у
таквом сукобу. Тунижани су продрли са југа на територију Алжира, са намером да
„исправе” границу у своју корист.
Већ сутрадан, 19. јула, француска авијација и морнарица су извеле силовит
противудар са искрцавањем падобранаца у Бизерту. Резултат је био муњевит пораз Тунижана, прекид ватре и преговори о враћању на линије пре сукоба. У овим
сукобима погинуло је много више Тунижана него француских војника, а напад је
одбијен.13
Том приликом је тешко рањен главни и одговорни уредник париског
Eкспреса, Жан Данијел (Jean Daniel), стручњак за питања северне Африке и Алжира, чувени публициста и јавни радник.14 У текстовима објављеним у Експресу
он се током читавог алжирског рата залагао за умерену линију и као левичар критиковао је политику француске деснице, нарочито ултраша, по питању Алжира.
Објавио је неколико књига о тој теми, од којих највише пажње привлачи дело о
генералу Де Голу и алжирском рату, имајући у виду да је Данијел располагао
мноштвом података као савременик догађаја и да је као јавна и политичка личност био упознат са многим детаљима везаним за дугогодишњи алжирски рат.
Југославија, која је посебно била активна у Тунису пружајући помоћ алжирским избеглицама и бројним борцима ФЛН на тунишкој територији, као и
функционерима ФЛН и ПАВ, помно је пратила догађаје од априла и јула (покушај пуча 22–25. априла у Алжиру и сукоби око Бизерте од 18. и 19. јула), али се
на основу доступних докумената може закључити да није било директног мешања југословенских дипломата у те догађаје. Међутим, неколико дана после јулских сукоба представници француске амбасаде у Београду жалили су се што званична Борба о тим сукобима пише искључиво на основу туниских извора, не користећи и француске.15 За априлске догађаје постоји само протест представника
француске амбасаде у Београду, зато што је неколико дана тога брод „Галеб”
приликом одласка Тита за Каиро повео и једног функционера ФЛН, што је приликом испраћаја брода било уочљиво.16
12
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Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, Лаловићев телеграм из амбасаде ФНРЈ у Тунису
о његовом разговору са Ф. Н. Бекером.
О овоме више у Ch. De Gaulle, Memoires despoir, tome I, Le renouveau 1958–1962, 1970, 124–125.
О овоме више у Jean Daniel, De Gaulle et l'Argerie, 1987.
Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, записник о реаговању представника француске
амбасаде у Београду у разговору са представником СМИП-а од 22. јула 1961.
Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, протест представника француске амбасаде у Београду од 17. априла.
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О покушају армијског пуча у Алжиру, од 22. до 25. априла, који је извео
главнокомандујући у Алжиру Шал са генералима Саланом (Salan), Жуодом (Jouhaud) и Зелером (Zeller), у документацији СМИП постоје само депеше које су о
контактима са вођством ФЛН слале југословенске дипломате из северноафричких престоница независних држава (из Туниса, Египта, Марока и у мањој мери
Либије). Те депеше показују сву напетост и неизвесност која је владала у та четири дана док се није сазнао исход пуча. Пучисти су се разишли без проливања крви, пошто у прва два дана пуча нису успели да реализују своју позицију поред господара ситуације у Алжиру (где је био концентрисан гро трупа француске армије), на преузимање власти и у Паризу. Де Голово обраћање нацији, увече 23.
априла преко телевизије, имало је велики ефекат на коначан исход армијске побуне.17 У једном тренутку, вођство ФЛН је очекивало у Тунису сукоб са француским снагама из Алжира и чак размишљало да се за помоћ обрати америчкој VI
флоти, Кинезима и, можда, СССР.
У телеграму од 28. априла, Чернеј даје изводе из разговора саветника амбасаде ФНРЈ Петровића са Пјером Херболом (Pierre Herbolt), замеником генералног секретара СФИО. Закључено је да се сукоб дуго очекивао, истина не у тако
екстремној форми армијског пуча и државног удара. „Неуспех побуне имаће реперкусије на чишћење армије, полиције и апарата државе у целини.”18
Извештај Чернеја од 21. септембра показује резултате „чишћења” које је
спроводио Де Гол. Генерал је искористио посебна овлашћења из члана 16, што
му je и иначе велике председничке ингеренције вишеструко увећало. Масовне и
честе смене руководећих кадрова у француској армији пратили су резигнација и
пасиван отпор готово целокупног официрског кора. Многа места у команди била
су упражњена, јер други високи официри из солидарности и уз различите изговоре нису желели да се приме нових функција. Странка деснице МРП, на челу са
Бидоом (Bideau), била је у жестокој опозицији према влади. Бидо је тада објавио
књигу у којој је оценио да је Алжир пресудно важан у економском, политичком и
културном смислу, не само за Француску, већ и за будућу Европску заједницу,
која је тада била у формирању. Са друге стране, СФИО странка могла је да буде
задовољна одмаклом фазом у решавању алжирског питања, али је била незадовољна
процедуром, јер је влада водила политику не обазирући се на парламент.19
Стални представник ФЛН у Београду, Масауд Букадем, имао је исцрпан
разговор са Јосипом Ђерђом, везан за почетне позиције преговора ФЛН са Француском, који су одржани 22. марта. Букадем је навео да се неформални разговори
између ФЛН и француске владе воде већ 5-6 месеци у Швајцарској уз
посредништво генералног секретара француског МИП, који се тамо налазио на
лечењу, и швајцарске владе. За праве преговоре ПАВ је била спремна пошто
Французи пре почетка преговора признају, макар принципијелно, право Алжира
на независност. Хабиб Бургиба се у последње време умешао у преговоре као „човек Запада.” ПАВ се прво оградила од посредовања Бургибе, али је после
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О априлском пучу генерала у Алжиру видети веома детаљно у De Gaulle, Memoires despoir,
tome I, 111–118.
Архив СМИП-а, ф-Француска, Ф-27, година 1961, Чернејев телеграм од 28. априла.
Архив СМИП-а, ф-Француска, Ф-27, година 1961, Чернејев телеграм од 21. септембра.
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пристала, за чим је Букадем озбиљно жалио. Алжирци су инсистирали на следећим априорним тачкама: а) принципијелно признање независног Алжира; б) признање интегритета територије Алжира, укључујући и Сахару; в) не уступати никакве базе на територији Алжира. Алжирци су били спремни на следеће уступке:
а) признавање двојног држављанства Европљанима у Алжиру; б) остајање неких
француских гарнизона у Алжиру, које би било временски орочено. Француски
захтеви који су били предмет преговора били су: а) изузимање Сахаре из алжирског суверенитета и стварање од ње кондоминијума свих прибрежних земаља,
бивших француских колонија – Туниса, Марока, Мауританије, Малија, Нигера;
б) Француска задржава поморску базу Мерс-ел-Кебир под својим суверенитетом,
а изузимањем из састава Алжира.
Коментаришући те услове Букадем је оценио да је Француска пристала на
ове разговоре под притиском САД, јер је то ометало америчке планове у Африци.
„САД су ангажовале Швајцарску, Бургибу и Хасана II, као посреднике. Сви они
хоће Алжир, који би био прозападно оријентисан. Бургиба хоће да створи Велики
Магреб од ове три државе, што му сад изгледа могуће после смрти мароканског
краља Мухамеда II, а његов наследник подржава Бургибу”. По Букадему, обавештајне службе САД и Француске које су деловале на територији Туниса, уз сагласност Бургибе, заврбовале су многe из ФЛН за прозападну опцију Алжира са
Бургибом као фаворитом. Де Голов план да се Сахара изузме из суверенитета Алжира подржали су и Бургиба и марокански суверен, као и друге суседне земље.
Говорећи о ФЛН, Букадем је истакао да постоје две струје. Прву струју чине бивши национални политичари, прозападно оријентисани, који нису били на
фронту у Алжиру, као што су Абас и Френсис; она преовладава у ПАВ. Друга
група је окупљена око Крима Белкасема и Бусуфа (Crimme Bellkasemme, Boussufe), лидера који су дуго били на фронту, оријентисани су на Каиро и више су под
утицајем социјализма.
Букадем је указао на тешкоће у борби АЛН у Алжиру, оценивши да је снагама АЛН у Тунису и Мароку готово немогуће прећи прелазе од како су ојачани
на туниско-алжирској и мароканско-алжирској граници. У покушајима прелаза
губе 60% до 75% људи. Навео је пример једног батаљона, коме је тих дана у
покушају прелаза од 600 људи изгинуло 400. По његовом мишљењу, то су последице пропуста у организацији снага АЛН, пошто Бургиба и марокански суверен
нису били заинтересовани да шаљу помоћ и оружје снагама АЛН у Алжиру, а и
део руководства ФЛН је одсечен од догађаја у Алжиру.20
Следећи разговор Букадема са Ђерђом, 5. маја, био је у сенци промене ситуације око Алжира после неуспелог пуча само десет дана пре тога. Посета Тита
Африци и Тунису изазвала је позитивне реакције свих Арапа. Важна тема је била
предстојећа конференција несврстаних у Београду, на јесен. За Букадема је то била шанса да се ПВА и формално потврди у међународном окружењу, док је Ђерђа указао на то да би било добро да ПАВ контактира и са другим учесницима
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Архив Југославије IX 2/II-22, Забелешка о разговору са шефом бироа ФЛН у Београду М. Букадемом од 22. марта 1961.
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конференције и са њима усагласи евентуалне неспоразуме о питању потпуног
признања ПАВ.21
Већ 23. маја Букаден се састао са Предрагом Ајтићем. Указао је на
чињеницу да је ФНРЈ једина земља у Европи у којој ФЛН има представништво,
и где, de facto, признају ПАВ, али не и de iure. У име ФЛН тражио је да им се
додели већа зграда или два апартмана за уред, као и вила за резиденцију. Тражио
је стручне консултанте који би им „појаснили” преговоре у Евијану са стручног
аспекта, као и збрињавање 5-6 инвалида рата (израда протеза, обука њиховог коришћења, одређена помоћ). 22
Конгрес СФИО је одржан од 19. до 22. маја и изазвао је велику пажњу домаћих и иностраних извештача. То је била најјача опозициона странка, која је
најдуже држала власт у последњим годинама Четврте републике. Иако је била
социјалистичка и у односу на деголовце, који припадају десници, по политиколошким критеријумима битно различита (постоји сличност спољнополитичке визије Ги Молеа у односу на Де Голову), Чернеј је известио да је на скупу „дата пуна
подршка Де Голу по питању Алжира.” У конкретним околностима то би значило
подршку за решавање питања Алжира, који би требало да остане у асоцијацији са
Француском, али „једном еластичном политиком постићи споразум са ФЛН о
миру”. Знатан део француске деснице, далеко екстремнији у то време по алжирском питању, истицао је да је долазио у обзир само „француски Алжир” и ту места споразуму са муслиманима готово да и нема. Чернеј је потврдио идентичност
спољнополитичког концепта СФИО са Де Голом. „Истакнута је опозиција владиној политици једино на економском и социјалном питању.” И даље је одбијана
свака сарадња са КПФ.
Конгресу су присуствовале социјалистичке делегације из света, из колонија,
а Топаловић је представљао Југословенску социјалистичку партију у емиграцији.
СКЈ, која је била у добрим односима са СФИО до суецке кризе у јесен 1956, није
послала представника на конгрес. Социјалисти су дали подршку преговорима са
ФЛН по питању Алжира. Будући Алжир „треба да буде суверен, али слободно
прикључен Француској у интересу двеју држава”. СФИО је тражио сарадњу са
НАТО и интеграцију Европе на бази заједничког тржишта; тражено је и признање НР Кине у ОУН уместо Тајвана. Чернеј је истакао да ће приликом првог разговора са функционерима СФИА протестовати због Топаловића.23 Дана 30. маја
Брилеј је у име СМИП-а послао телеграм Чернеју у којем износи да се саглашава
да протестује код руководства СФИО због присуства Топаловића на конгресу.24
Амбасадор ФНРЈ у Паризу Чернеј је 8. јуна разговарао са једним од високих руководилаца СФИО Херботом (Herbaut), који му је обећао комплетне материјале у вези са конгресом да би их амбасада ФНРЈ проследила за Београд. Део
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Архив Југославије, IX, 2/II-23, Записник о разговору М. Букадема са Ј. Ђерђом у Београду од
5. маја 1961.
Архив Југославије, IX, 2/II-24, Записник о разговору М. Букадема са Предрагом Ајтићем од
23. маја 1961.
Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, телеграм амбасадора Чернеја из Париза од
21. маја 1961.
Архив СМИП-а, ф-Француска, Ф-27, година 1961. Брилејев телеграм из СМИП за Чернеја од
30. маја.
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телеграма који се односи на Топаловића гласи: „У вези Топаловића одговорио да
није био званично презентиран конгресу, да је он лично (Хербот – Д. П.) интервенисао да му се онемогући присуство, изузев ако се појави као новинар. Напомена: наша интервенција у вези Топаловића била му је непријатна, његово објашњење je, међутим, само формално, јер је Топаловић цитиран у званичном органу СФИО, Populare, од 22. маја (у рубрици „листа братских делегација” као
председник Социјалистичке партије Југославије у емиграцији”).”25 У истом телеграму, Чернеј извештава о започетим преговорима у Евијану, уз сумњу да ће бити одмах постигнут резултат пошто ФЛН одбија могућност прекида ватре, „због
тога што би их одбили да послушају борци АЛН на терену”. Прави преговори су
још били далеко и то је било тек „опипавање пулса” између представника ФЛН и
Француза.
Из амбасаде ФНРЈ у Ослу Благојевић је известио да је, 6. септембра, разговарао са тамошњим амбасадором Француске Жаном Биношем (Jean Binoche) који
му је указао да традиционално добре односе две земље ремете колонијална питања. Пошто је остао још само Алжир, Бинош сматра да „има основе да ће се и то
питање следеће године решити.”26
Упркос захлађењу југословенско-француских односа због заседања несврстаних у Београду, југословенска делегација је као гост присуствовала 22. синдикалном конгресу металаца Француске од 25. новембра до 3. децембра.27 То је била узвратна посета у календарској години, пошто је од 11. до 17. јуна у ФНРЈ гостовао Жан Лабурдет (Jean Labourdette), секретар централног одбора синдикалне
федерације металаца Француске. У то време постојала је успешна производна сарадња Томос–Ситроен; фабрика у Копру је серијски производила мотоцикле по
овом моделу. Иако су у фабрику Французи од 1959. године уложили свега 10 милиона долара кредита, производња и обрт капитала вишеструко су се исплатили.28
Према једном податку, Морис Шуман (Maurise Choummanne) из МИП је
још 18. јуна имао састанак са Чернејом по питању Де Головог негативног изјашњавања о покрету несврстаности.29 Када је конференција почела, Чернеј је
13. септембра јавио да су сва француска представништва у иностранству добила
задатак да прате реаговања на конференцију, „а нарочито реперкусије, које би
конференција имала на непосредну оријентацију појединих земаља.”30
Веома важан је и Чернејев телеграм везан за утиске Мендес-Франса о
Конференцији несврстаних у Београду, од 19. октобра. Мендес-Франс је конференцији послао телеграм на самом почетку, што је био редак позитиван гест
једног француског политичара упућен овом скупу. То је било и разумљиво, имајући у виду пуноправно учешће делегације ПАВ на заседању у Београду и став
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Архив СМИП-а, ф-Француска, Ф-27, година 1961. Чернејев телеграм од 8. јуна.
Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, Благојевићев телеграм из амбасаде ФНРЈ у Ослу
од 6. септембра за СМИП.
Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, ф-324 документ о овом путу.
Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, ф-330 документација о раду фабрике мотоцикала у Копру по лиценци Томос–Ситроен.
Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, Чернејев телеграм од 18. јуна.
Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, Чернејев телеграм од 13. септембра.
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Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.

несврстаних о француској политици у Алжиру. Чернеј наводи да је рекао Мендесу да је „његова порука београдској конференцији била запажена и цењена. Мендес каже да сматра конференцију интересантним и важним догађајем, али да је
она оштром критиком Запада, а превеликом обазривошћу према Истоку, изгубила на тежини.” Иако је Мендес био антиколонијалиста, сматрао је да је изостала
критика совјетског експанзионизма што је проценио пропуштеном приликом. Изненадило га је што гвинејски председник Секу Туре није учествовао на
конференцији.31
У другом извештају југословенске амбасаде говори се да поједини француски дипломати из МИП-а оптужују југословенску политику да се поново сувише
приближила СССР-у. То би се могло повезати са негодовањем званичне Француске због југословенског повезивања са „групом Казабланка” афричких држава и
са „селективним Титовим посетама афричким државама” приликом пролећне
турнеје, јер је све то у супротности са француским интересима у Африци.
Да је, поред свега, у југословенско-француским односима задржана одређена сарадња, чак и у време када је ФНРЈ de iure признала ПАВ, показује и документ од 7. децембра. Чернеј је јавио да је Данијел Масер (Daniele Masere) послао
Титу писмо, у коме гa моли да посредује код Насера да пусти француске држављане које је Египат заробио. Наиме, Насер је, газећи све дипломатске конвенције, заробио и затворио све Французе које је могао да нађе у својој земљи.32 Претпостављамо да је Кеј д’ Орсеј био принуђен да, иако се спремао да прекине пуне
односе са ФНРЈ због њеног de iure признања ПАВ, сачека још неко време и покуша да преко Тита издејствује ослобађање француских држављана.
У документу који су израдили СМИП и амбасада ФНРЈ у Паризу,
посвећеном анализи писања француске штампе посебно о Београдској конференцији
несврстаних, налазе се неке занимљиве оцене: „Знатан публицитет дат је Београдској конференцији, при чему је улога Југославије стављена у први план. Писање
штампе о Београдској конференцији било је нијансирано много позитивније у току, него пре или после конференције, на шта је утицао француски став уопште
према ванблоковској политици – који је у основи негативан. Нарочито је признање ПАВ негативно утицало на писање француске штампе.”
У наставку се говори о писању француске штампе о односима ФНРЈ–СССР
и социјалистичког лагера. Француски листови и штампа су груписани по политичком ставу према Југославији. Монд, Експрес и донекле Комбат (Combat) су
имали умерен став у анализи односа ФНРЈ – СССР и источни блок, „што је у
осталом било у складу са званичним политичким односима Француске”. Неки
други листови, на пример сензационалистичка штампа, спекулисали су да је за
очекивати да се ФНРЈ врати у источни лагер. Писање француске штампе према
ФНРЈ стављено је у контекст дугорочне уређивачке политике тих листова, а у
СМИП су били веома задовољни писањем утицајног Монда, нарочито о Београдској конференцији. У том смислу је наведено да је „од највећег интереса да Јанковић настави своју сарадњу у „Монду”. Врло добре односе имали смо са новинама „Комбат”, „Експрес”, „Франс-обсерватр” (France-observateur) и „Франс31
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суар” (France-soire), АФП радиом и др. Склони смо да закључимо да је у контакту са редакцијама и новинарима учињен известан напредак. Акција је вођена и у
правцу проширења дописничке службе за француске листове, те су у том смислу
били вођени разговори и добијена је сагласност од „Експреса,” „Комбата” и „Либерасиона” (Liberation) – за овај последњи само начелно, без изгледа на успех.
Од великог је значаја предвиђено слање дописника „Фигароа” у Београд, чиме би
у овом угледном и утицајном листу наше позиције знатно ојачале и публицитет о
Југославији порастао.
Уколико би се наведени пројекти остварили, на чему морамо свакако инсистирати у току ове године, имали би у Београду једног сталног дописника („Фигароа”), и тројицу посебних дописника, наиме Јанковића за „Монд”, Беговића за
„Експрес” и Рафајловића за „Комбат”.”33
Анализа писања француске штампе о широј позицији ФНРЈ показује да су
неки листови били наклоњенији Југославији. Поред веома значајног и утицајног
официјелног Монда, то је био и лист Експрес са главним и одговорним уредником Жаном Данијелом, истакнутим левичаром. У књизи De Gaulle et l'Algerie
(„Де Гол и Алжир”), коју чине изабрани текстови о алжирском рату у периоду
1958–1963, Ж. Данијел истиче своје левичарско и умерено антиколонијалистичко
опредељење, са прихватањем постојања одређеног француског интереса у Алжиру и жељом да се сукоби превазиђу мирним путем. Политика ФНРЈ према Алжиру је управо у овим новинама наилазила на веће разумевање него у већини других. Видљиви су институционализовани и организовани напори дипломатије
ФНРЈ да утиче на то да писање француске штампе, или бар неких њених листова,
буде што повољније за политику југословенског политичког врха.
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Архив СМИП-а, ф-Француска, година 1961, документ СМИП-а и амбасаде ФНРЈ у Паризу –
анализа писања француске штампе о Београдској конференцији и широј позицији ФНРЈ, крајем 1961.

