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„Нека ђаво носи Запад,
важно је шта ми о томе говоримо“
– последња посета Јосипа Броза Тита Москви
(17 – 18. мај 1979)
АПСТРАКТУМ: Рад је посвећен анализи посете Јосипа Броза
Тита СССР-у 1979. године, што је био најзначајнији дипломатски потез југословенског председника у склопу припрема за Шести самит несврстаних. Био је то уједно и последњи дијалог југословенског и совјетског лидера, чији је циљ био да се одреди
перспектива односа две земље у периоду који је следио.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: дијалог, Тито, Брежњев, Југославија, СССР,
билатерални односи, међународни односи, несврстани, детант,
разоружање, колонијализам, Кина, Куба, Вијетнам, Шести
самит
Година 1979. није означила само крај једне декаде већ и једне бурне
етапе у међународним односима, чији је почетни оптимизам, проузрокован
преласком из хладног рата у детант, веома брзо замењен разочарањем, песимизмом и забринутошћу на њеном самом крају.1 Наде које је човечанство
полагало у могућност вођења конструктивног дијалога, у циљу уклањања
жаришта међународних криза, изјаловиле су се са појавом економске депресије, која је претила да изазове озбиљне политичке последице на међународној сцени.2 Нису само преговори о Салту 2, који су се нашли у запећку, били
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Годишњак за 1979. годину, Институт за међународну политику и привреду, Београд
1980.
Прва криза избила је на на Далеком истоку, а њени виновници били су Вијетнам и
Кина. Вијетнам је напао Кампућију, а Кина је на то одговорила нападом на Вијетнам.
На Блиском истоку кризу је изазвао египатско-израелски мир, који је погоршао односе међу арапским земљама, што се манифестовало у сукобима између Израела и Либана. Епицентар кризе на Средњем истоку био је Иран, у коме је дошло до тзв.
Исламске револуције. Последица је било свргавање проамеричког режима шаха Резе
Пахлавија и долазак на власт ајатолаха Хомеинија. Ни афричке земље нису остале
имуне на кризу. Сукоб су изазвале Танзанија и Уганда. На самом крају године догодила се још једна криза – инвазија совјетских трупа у Авганистану.
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једини инструмент мира који је изневерио надања која су полагана у њега.3
Покрет несврстаних успео је да превлада кризу са којом се суочио крајем
шездесетих година, захваљујући импулсу с почетка декаде седамдесетих и
интензивирању своје међународне активности, али су ратне операције, у које су биле укључене несврстане земље током 1979. године, оставиле дубок
траг на покрету, претећи да разоре његово јединство. Чинило се да је, уз две
највеће светске силе, које су своје међусобне односе довеле на најнижу тачку од времена Корејског рата и несврстане земље, које нису успеле мирним
путем да реше међусобне проблеме (барем не до Шестог самита несврстаних), будућност била врло неизвесна.
А каква је била улога Југославије у таквој констелацији међународних
односа? Југославија је водила врло интензивну спољну политику у првој половини 1979. године, припремајући се за предстојећу посету Јосипа Броза
Тита СССР-у и Шести самит несврстаних у Хавани. Спољнополитичка и
дипломатска активност Југославије током 1979. године не може се посматрати одвојено од спољнополитичких збивања у свету и улоге коју је покрет
несврстаности, као глобални фактор, имао у тим збивањима. Спољну политику Југославије током 1979. године обележила је дипломатска мисија Јосипа Броза Тита, која је имала за циљ јачање међународног положаја Југославије. У току године, Тито је посетио СССР, Алжир, Ирак, Кувајт, Сирију,
Јордан, Либију, Малту и Румунију, а био је домаћин државницима и високим функционерима Италије, Индије, Португалије, Грчке, Гвинеје, Малија,
Сејшела, Гвинеје Бисао, Колумбије, Патриотског фронта Зимбабвеа.4
За Југославију, њен међународни положај, припреме за будући самит
у Хавани и учешће на њему, најважнија је била Титова дипломатска активност усмерена ка СССР-у. У току године одржана су два значајна југословенско-совјетска сусрета на високом и највишем државном нивоу. Били су
то разговори савезног секретара за иностране послове Милоша Минића и
његовог совјетског колеге Андреја Громика и посета Јосипа Броза Тита
СССР-у и његови разговори са Леонидом Брежњевим.
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САЛТ II (Strategic Arms Limitation Talks) представљао је серију преговора и споразума
између СССР-а и САД у периоду од 1972. до 1979. на тему ограничења стратешког
наоружања. О споразуму се расправљало у америчком Конгресу, али никада није ратификован.
Годишњак за 1979. годину, Институт за међународну политику и привреду, Београд
1980.
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„Спремајући се да вас дочекамо, у Москви је постало топлије“
– разговор Милоша Минића и Андреја Громика
као предигра сусрета на врху
Сусрет Минића и Громика одиграо се у специфичном моменту, у време колебања југословенско-совјетских односа, проузрокованих супротстављеним спољнополитичким погледима на међународну ситуацију, коју су,
сложенијом него иначе, учинила престројавања на азијском простору. Спољна политика Југославије, као несврстане социјалистичке земље, нашла се у
колизији са спољном политиком СССР-а, као центра једног од два војно-политичка блока и то је било опште место југословенско-совјетских билатералних односа. Овог пута разлог неслагања били су став и политика Југославије према Кини.
Иако су југословенско-совјетски односи почивали на принципима дефинисаним Београдском (1955) и Московском декларацијом (1956), СССР
није успевао да се придржава једног од најзначајнијих принципа – принципа прихватања различитих путева у међународној оријентацији, те је вршио
изузетно снажан пропагандно-политички притисак на Југославију ради слабљења њеног међународног положаја и тиме показао да дугорочна и стратешка политика СССР-а према Југославији остаје непромењена. Такво совјетско понашање само је потврдило значај трајног опредељења Југославије да
води самосталну и независну политику и да не дозволи мешање у њено суверено право да одређује правце сопствене спољне политике.
Ту краткотрајну и не превише озбиљну кризу у југословенско-совјетским односима надвладали су прагматични циљеви совјетске спољне политике. Брежњеву је било јасно да би њено продубљивање, вршено континуираним притиском на Југославију, било контрапродуктивно по СССР, имајући у виду престиж југословенске државе на међународној сцени, поверење
европских земаља (у којима је детант најдаље отишао) према СССР-у и нарушавање утицаја совјетске државе у покрету несврстаности, јер је већина
тих земаља имала сличан или истоветан став као Југославија управо у питањима где су се мимоилазили ставови СССР-а и Југославије. У том духу треба посматрати и метафорично обраћање Андреја Громика Милошу Минићу
на аеродрому Шереметјево: „Доносите нам лепо време из Београда. Спремајући се да Вас дочекамо, у Москви је постало топлије.“5 Свакако да Громико није мислио на временску прогнозу, већ је оваквим обраћањем изразио
наду да је југословенски врх, подједнако као и совјетски, желео нормализацију међусобних односа. Минић и Громико састали су се 23. и 24. априла
1979. и том приликом детаљно су размотрена најважнија питања југословенско-совјетских политичких односа: писање југословенске штампе, антијугословенска кампања у совјетској штампи, развој југословенско-кинеских
5

Политика, 24. април 1979, бр. 23545, стр. 1.
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односа, ставови Југославије према збивањима у југоисточној Азији, совјетска подршка бугарским територијалним аспирацијама према Македонији,
совјетској субверзивној активности међу појединим несврстаним земљама у
циљу њихове поделе на прогресивне и реакционарне а свакако је било речи
и о међународним питањима: детанту, разоружању, Блиском истоку, јужној
Африци.
Најзначајније место у дијалогу заузело је питање југословенско-кинеских односа, као окосница застоја и несугласица у југословенско-совјетским
билатералним односима. Суштинска замерка совјетске стране односила се
на југословенску политику „двоструких аршина“. Громико је сматрао да
став Југославије према догађајима у југоисточној Азији није био исправан,
јер је Југославија Вијетнам идентификовала као „агресора“, док је интервенцију Кине у Кампућији назвала „инвазијом“, „интервенцијом“ и „војном
акцијом“ иако је познато да је режим Пола Пота био дело Пекинга. Стога се
нису могли на исту раван поставити Кина и Вијетнам. Минићев начелан
став био је да Југославија неће одустати од добрих односа са Кином, због
лоших совјетско-кинеских односа. Громико је затим прешао на „болно питање“ – писање југословенске штампе. Решење овог проблема Громико је видео у обустављању писања недобронамерних чланака, а ексцесе у југословенској штампи тумачио је недостатком цензуре. Минић је на то одговорио
да је штампа у Југославији заштићена Уставом и да совјетска страна треба
да уважава њен уставни положај. Много већи проблем од штампе, за Громика је представљала књига Вељка Мићуновића Московске године1969–1971,
у којој је Мићуновић дискредитовао совјетску државну политику, називајући совјетске лидере, на првом месту Стаљина, самодршцима и диктаторима,
СССР агресором а совјетску спољну политику пре и после Другог светског
рата империјалистичком. Више од свега, Брежњев и Громико су Мићуновићу замерали афирмацију Хрушчова. На Громикову примедбу о Мићуновићевој књизи, Минић је одговорио да је књига много више узнемирила југословенску јавност, јер дипломате никад не треба да објављују државне тајне које су знали у време обављања своје функције.
Много већи степен сагласности у дијалогу постигнут је по питању међународних криза. И Минић и Громико изјаснили су се за детант, разоружање, борбу против остатака колонијализма у јужној Африци, повлачење
Израела са свих окупираних територија и обезбеђивање легитимног права
палестинског народа, укључујући и право стварања палестинске државе.
Ироничним опаскама, Громико је исказао свој став о покрету несврстаности. Када се говорило о кризи на Блиском истоку, чије је решење Минић видео на основама несврставања, Громико је поставио Минићу питање: „Ако
се проблем Блиског Истока може решити на основама несврставања, зашто
се онда не решава?“6 Још једну ироничну опаску начинио је током разматра6

Архив Југославије, Кабинет Председника Републике (даље: АЈ, КПР I 2/75), Забелешка о разговорима између члана Председништва ЦК СКЈ Милоша Минића и члана
Политбироа ЦК КПСС-а и министра иностраних послова Андреја Громика који су во-

186

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2014

ња питања сукоба Танзаније и Уганде, констатујући да су се и Џулијус Њерере и Иди Амин налазили на „позицијама несврставања“.7
Минић је излагање наставио говорећи о покрету несврстаности и проблемима са којима се покрет суочавао, а односили су се на поделу несврстаних земаља на „прогресивне“ и „реакционарне“, чему се Југославија оштро
противила. Она се активно борила за јединство покрета, очување његовог
ванблоковског карактера и усмеравање акције против империјализма, колонијализма, хегемонизма и других видова доминације. Громико је истакао
позитиван став према покрету и гарантовао подршку СССР-а, уколико он и
даље буде имао антиимперијалистичку, антиколонијалну и антирасистичку
усмереност. Разговор Минића и Громика завршен је констатацијом да су обе
стране спремне да наставе курс даљег развоја и проширивања билатералних
односа и да значајан корак ка том циљу представља предстојећа посета Тита
Москви.8 И поред разлика у прилазу појединим спољнополитичким питањима, СССР је био заинтересован за одржавање добрих односа са Југославијом, пре свега због њеног престижа, а дијалог између Минића и Громика
одредио је перспективу на којој је требало градити односе у будућности.

„Питање је шта ће бити после и ко ће нам бити партнер?“
– Тито и Брежњев последњи пут
Последњи пут у својој дугој и плодној државничкој каријери Јосип
Броз Тито састао се са совјетским колегом Леонидом Брежњевим 17–18. маја 1979. у Кремљу. У разговорима су са југословенске стране учествовали
Стане Доланц, члан Председништва ЦК СКЈ и Јосип Врховец, савезни секретар за иностране послове, а са совјетске стране Андреј Громико, члан
Политбироа ЦК КПСС-а и министар иностраних послова и Константин Русаков, секретар ЦК КПСС-а. Захваљујући дијалогу Минић–Громико, који је
оцењен веома позитивно, југословенска и совјетска страна упознале су се са
ставовима и аргументацијама супротне стране и са питањима која су била
предмет разговора на највишем државном нивоу: детант и разоружање, заоштравања, сукоби, неповерење и неизвесност у међународним односима,
ситуација на Блиском истоку, у југоисточној Азији и јужној Африци, покрет
несврстаности, однос Југославије са другим земљама, посебно суседима и,
наравно, целокупни билатерални односи Југославије и СССР-а.
Разговори совјетског и југословенског лидера започели су излагањем
Брежњева, а прва тема били су југословенско-совјетски билатерални односи, које је совјетски лидер окарактерисао као неуједначене. У први план билатералних односа ставио је несугласице о којима је Милош Минић разгова-
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рао са Андрејем Громиком. На првом месту реч је о југословенској штампи.
Совјетски лидер сматрао је да су југословенски утицајни кругови имали
критички и недобронамеран став према совјетској спољној и унутрашњој
политици, који се преносио у штампу. Највише је замерио што се толико писало и говорило о стаљинизму, а тиме се бацала сенка на СССР. Тито је на
то одговорио да су једно ексцеси, а друго политика коју су Совјети водили и
да је разумљиво да су постојала размимоилажења у југословенским и совјетским ставовима о југословенској и совјетској спољној политици и да се
то одражавало кроз штампу. Када је реч о совјетској штампи, Титу је сметало пласирање неистине о наводним испорукама југословенског оружја Кини, јер Југославија њој није дистрибуирала оружје, нити је то од ње тражено. Према Брежњевљевом мишљењу иза тих дезинформација стајао је Запад. Љутито је додао: „Нека ђаво носи Запад, важно је шта ми о томе говоримо!“9 Поред објављивања чланака о југословенским односима са Кином,
Тито је навео и совјетско пропагирање бугарских ставова које је нарушавало
пријатељска осећања југословенског народа према СССР-у.10 На то је делегат Стане Доланц додао да су Совјети и даље штампали Програм КПСС у
коме су нападали КПЈ. Брежњев ништа није одговорио на Доланчеву констатацију, већ је наставио да говори о југословенској штампи. Споменуо је
спекулације о наводним подмуклим намерама СССР-а према Југославији
које нису биле карактеристичне само за Запад већ и за Југославију. Зато се
одмах оградио од поменутих спекулација, говорећи да као председник Савета одбране и врховни командант никада на Југославију није гледао као
на противника нити је на југословенску територију гледао као на зону коју
би користила совјетска армија. Оба лидера сложила су се да те интриге потичу са Запада а њихов циљ био је да унесу раздор у југословенско-совјетске односе.
Након тога, Брежњев је прешао на питање супротстављених ставова
Југославије и СССР-а у сагледавању међународних питања, посебно када је
реч о Кини. Југославији је замерао на њеној политици према Кини, имајући
у виду да је Титу још августа 1977. лично рекао да је њена политика опасна
по мир и социјализам, а сваку спољнополитичку активност Кине од 1977. до
1979. године оценио је као милитаристичку и антисовјетску. Југославија је,
међутим, после нормализације односа са Кином променила став, почела да
говори о доприносу Кине миру, иако је милитаристичка политика Кине доводила у питање и детант и мир. Она се декларисала као део тзв. Трећег света и претендовала да ојача свој утицај међу несврстаним земљама и да их
оријентише не против империјализма него против СССР-а. То је потврдила
њена агресија на Вијетнам. У Пекингу су говорили да је потребно да се понови „лекција“ Вијетнаму и у том циљу на вијетнамској граници биле су
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концентрисане кинеске трупе спремне да уђу у Вијетнам.11 Тито је пре избијања сукоба у Вијетнаму и Кампућији саветовао да се спорна питања реше мирним путем. Осудио је обе интервенције и вијетнамску у Кампућији и
кинеску у Вијетнаму, а југословенски ставови о томе у СССР-у нису објављени. У погледу Кампућије, Тито је сматрао да је режим Пола Пота био
крајње окрутан, али то није могао бити изговор за интервенцију са стране.
Броз је од Хуа Гуофенга затражио да се одмах повуку кинеске трупе из Кампућије, што је он остварио. Међу несврстаним земљама негативно је одјекнула чињеница да је у Савету безбедности став СССР-а два пута био конфронтиран ставу групе несврстаних земаља. Несврстане земље су у Савету
безбедности предложиле резолуцију о повлачењу „страних снага“. Међутим, Совјети су гласали против резолуције, а њихов глас уједно је био и вето.12 Југословенски став у погледу југоисточне Азије био је јасан: Југославија је била против мешања са стране. Залагала се за пуно поштовање права
сваке земље тог региона на независност и слободно опредељење за друштвено-политички систем. Тито је страховао да се регион југоисточне Азије
не претвори у поприште сталних сукоба, што би омогућило повратак Америке у овај простор. Тиме би био умањен резултат вијетнамске ослободилачке борбе и отворили би се нови сукоби.
Брежњев је наставио да критикује политику Кине према СССР-у, подсећајући Тита на раскид совјетско-кинеског уговора о пријатељству и сарадњи. И поред тога, совјетска страна била је спремна да седне за преговарачки
сто а предуслов је био да престане притисак на Вијетнам од стране Кине.
Она, међутим, није била спремна на тај корак. Тито је на то одговорио да је
приликом посете Кини могао да се увери да је та земља доживљавала позитивну еволуцију. Са кинеским лидером је имао дуг дијалог, у којем га је
критиковао због тезе да је рат био неизбежан. После Титове посете Кини,
Хуа Гуофенг је посетио Југославију. Том приликом Тито је говорио о потреби да се поправе односи Кине и СССР-а.13
Брежњев је Титу ставио до знања да му јако смета што се југословенски и совјетски ставови не слажу по питању Кине. Броз, међутим није одступио од југословенског става према Кини. Сматрао је да се Кини, која је
прешла дуг пут револуције, није могла наметати изолација. Односи Југославије са Кином заснивали су се на истим принципима као и са свим другим
земљама. Један од веома важних принципа био је да југословенско-кинески
односи не треба да утичу на односе са другим земљама, као што ни лоши
односи других земаља са Кином нису могли обавезати Југославију да не
развија сарадњу са Кином која је Југославију третирала као равноправног
11
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партнера. Тито је позитивно оценио њен целокупни развој и истакао намеру
Југославије да јој помогне у интересу кинеског народа и међународних односа. Индиректно је критиковао совјетски став према Кини и оценио да је
универзални детант незамислив без сређивања совјетско-кинеских односа.
Титов лични став био је да Совјетима нико до сада није рекао целу истини о
Кини тако отворено и да им је оставио тему за размишљање.14
Након што су разменили ставове о Кини, Брежњев и Тито дотакли су
се питања југословенског и совјетског односа према покрету несврстаних.
Одмах на почетку Брежњев је замерио Титу што се у Југославији говорило
да је СССР вршио притисак на самосталност покрета несврстаних, да је нападао несврстане земље, да их је делио на прогресивне и реакционарне. Супротно томе, Совјетски Савез је имао позитиван однос према покрету несврстаности, давао му подршку и најављивао да ће у том правцу наставити
уколико покрет буде задржао антиимперијалистички и антиколонијални карактер.15 Брежњев је осећао забринутост због односа у покрету, на првом
месту због покушаја да се из њега искључе Куба и Вијетнам. Те покушаје
Запад је везивао за Југославију. Брежњев је сматрао да је реч о закулисној
игри у вези са припремама за конференцију у Хавани и да су Југославија и
Тито имали велику улогу у спречавању ширења неистинитих информација.
Ту је индиректно упутио критику Југославији да није имала тзв. класни став
према поступцима блокова у односу на несврстаност, јер једно је сарадња
социјалистичког блока а друго „подривачке намере“ Запада. Тито је у одбрану Југославије рекао да она, као несврстана земља, није изједначавала блокове него се опредељивала према њиховој политици. Тамо где је сматрала
да има више заједничког и позитивног тамо је више сарађивала. Сарадња
између несврстаних и социјалистичких земаља у решавању међународних
проблема била је могућа искључиво на бази поштовања независности и самосталности политике и покрета несврстаности. Брежњев је на то одговорио да није контрапродуктивно ако социјализам утиче на несврстане земље,
али је сасвим друга ствар ако то чини НАТО пакт и империјализам. Узимајући у заштиту Кубу и Вијетнам због тежњи да се искључе из покрета несврстаности, Титов саговорник је потврдио његову сумњу да је иза Кубе и
Вијетнама и даље стајао СССР.
Износећи југословенски став о покрету несврстаности и југословенско-кубанским односима, Тито је истакао да је Југославија била против подела унутар покрета и да није желела да дозволи страни утицај и подстицање поделе. Био је свестан да постоје разлике у виђењу проблема Кубе али је
сматрао да ће тај проблем Југославија решити и неће дозволити цепање покрета. Тиме је директно Брежњеву ставио до знања да Југославија неће мењати принципе своје спољне политике. Иако су између Кубе и Југославије
постојале извесне разлике, обе државе су биле у сталном контакту и сматра14
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ле да ће предстојећи самит у Хавани бити веома важан. Зато се Југославија
противила одлагању самита и промени места његовог одржавања. Један од
извора кризе у покрету био је Египат. Анвар ел Садат се огрешио о принципе арапске солидарности у њиховој борби против израелске агресије jeр је
склопио кемпдејвидски споразум, али Египат је био један од оснивача покрета и није се огрешио о принципе несврстаности. Не треба га гурати у наручје САД већ му олакшати да превазиђе грешке Садата. Тито је сматрао да
нема разлога да се Египат искључи из покрета, јер је он у сукобу са једном
државом и то државом која није чланица покрета несврстаности. С друге
стране, политика коју је Египат водио и разне изјаве Садата и његово ослањање на Америку и западне државе, излагали су Египат критици несврстаних земаља. Многе муслиманске земље сматрале су да је требало искључити Египат из покрета несврстаности, али било је и оних које су се томе противиле. Ако би се већина држава заложила за искључење Египта, Југославија се не би противила.16 Након што је изложио свој став о Египту, Тито се
поново вратио на питање Кубе и Фидела Кастра. Кастро треба да промени
став о питању тзв. прогресивних или непрогресивних или, како су их називали, конзервативних земаља, оценио је Тито. Кастру је замерио што је ту
поделу стално стављао на дневни ред, јер је то значило да у покрету постоје
две струје: прогресивна и непрогресивна. Несврстане земље су имале принципе који су важили и за прогресивне и за непрогресивне а то је борба против колонијализма, против мешања у унутрашње ствари, борба за разоружање. Ти су принципи прокламовани на Београдској конференцији и покрет од
њих није желео да одступи. На крају излагања о Куби, Тито је замолио Брежњева да разговара са Кастром и да га убеди да се флексибилније постави,
јер су многе земље биле против тога да се самит одржи у Хавани.17
Дијалог совјетског и југословенског лидера настављен је анализом догађаја у међународној заједници који су претили да угрозе мир а то је била
трка у наоружању. Брежњев је закључио да је, у циљу смиривања међународних односа, неопходно да Југославија и СССР раде на развијању детанта. Француска је такође била спремна да развија детант, у шта се Брежњев
уверио током разговора са председником Жискар д’ Естеном. Д’ Естен је
био узнемирен због споразума у Кемп Дејвиду. Француска је била спремна
да пружи свој допринос припреми састанка у Мадриду. Брежњев је покренуо иницијативу и у другим правцима, у циљу јачања војног детанта, а реч
је о европској Конференцији о сарадњи и безбедности у Хелсинкију и о преговорима са америчким председником Џимијем Картером. Идеја о европској
конференцији није била искључиво Брежњевљево дело, већ су свој допринос дале и земље чланице Варшавског пакта. Поменута конференција била
је посвећена мерама поверења међу државама које су подразумевале забрану употребе нуклеарног и класичног оружја, информисање о покретима
16
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трупа и ваздухопловним и поморским маневрима и проширивање поверења
на рејон Средоземног мора.18
Када је реч о совјетско-америчким преговорима, Брежњев је истакао
да је намеравао да са председником Картером размотри питање разоружања
и могућност будућих преговора о стратешком наоружању. Тито је сматрао
да је детант био у застоју, да се старе кризе нису решавале а нове су се појављивале. Попуштање и поверење између великих сила било је од великог
значаја за детант и с тим у вези потписивање Салта 2 омогућило би веће поверење и ширу сарадњу. На детант су утицали не само совјетско-амерички
већ и совјетско-кинески односи. Детант је морао да обухвати све земље и то
је био предуслов за превазилажење криза и очување мира и безбедности у
свету.
Када је реч о разоружању, као битном сегменту детанта, посебну улогу имале су велике силе. Али ти проблеми подједнако су погађали и мале земље и зато их није требало искључивати из преговора о разоружању. Југославија је сматрала да је неопходно применити одлуке Специјалног заседања ОУН о разоружању као што су хитна забрана нуклеарних проба, закључивање конвенције о гаранцијама ненуклеарних земаља, сукцесивне мере
смањења нуклеарног оружја. Такође се залагала за ликвидацију војних база
и повлачење војних снага са туђих територија. Тито је Брежњеву предложио
да се закључи споразум о гаранцијама нуклеарних сила који би њих обавезао да не нападају земље које не поседују нуклеарно оружје. Напоменуо је
да је он против увођења неутронског оружја, које је део оружја за масовно
уништавање и да је о томе разговарао са америчким председником Картером. Том приликом Картер је Тита питао зашто СССР није веровао САД, а
Тито је одговорио да је постојало много разлога за неповерење од стране
Совјета од којих су главни били су неутронско оружје и војне базе.19 Брежњев је желео да СССР и САД потпишу нов споразум, тј. Салт 3. У вези с
тим, предвиђао је да ће се покренути питање америчких база. Био је свестан
чињенице да ће се САД борити да задрже своје базе, а ставови и изјаве несврстаних земаља у погледу овог проблема много ће значити. Симптоматично је да је и Картер очекивао подршку Југославије али не по питању војних
база. Амерички председник замолио је Тита да посредује у организацији
његовог сусрета са Брежњевом, што је само говорило о значају Југославије
и Тита као њеног лидера у међународној заједници.
Двојица лидера дотакла су се и сукоба Израела и арапских земаља, будући да је Тито планирао да отпутује у Либију и да га је занимао Брежњевљев став о том сукобу. Тито се није слагао са Садатовом политиком. Сматрао је да је египатски лидер вршио маневре на либијској граници како би
од САД добио војну помоћ. Користио је незадовољство Картера због повла 18
19
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чења америчких војних база из Либије. Такође је био недоследан према
Израелу, јер је у неким моментима био превише оштар, а у неким превише
попустљив. Брежњев је с друге стране сматрао да је Моамер ел Гадафи, либијски лидер, био недоследан према Египту, а Гадафијева недоследност била је последица његовог муслиманског фанатизма. Брежњев је гестом показао да СССР нема поверења у Гадафија.20 Тито је остао при ставу да је потребно повлачење Израела са свих арапских територија, признавање права
на државу Палестинцима, признавање Палестинске ослободилачке организације и безбедности за све земље региона. Споразум Садат–Бегин није решио та основна питања, већ је оставио простор Израелу да се још више
осили.
Једна од тема разговора била је и јужна Африка и процеси који су се
дешавали у том региону. Југославија је, рекао је Тито, пружала подршку
борби за слободу и независност народа Намибије и Зимбабвеа. Југ Африке
био је подручје конкретне борбе против империјализма и колонијализма и
ту није смело бити компромиса. Успех те борбе зависио је од подршке и ангажовања свих демократских снага и ту је улога ОУН била незаменљива. Од
успеха те борбе зависио је и степен стабилности Анголе и јачања њене независности.21 Када је реч о сукобу између Танзаније и Уганде, Југославија је
од почетка тражила мирно решавање сукоба и слала поруке Њеререу и Амину. Њерере је одговорио да неће престати да ратује јер жели да казни Амина. Југословенски лидер је закључио да се политика несврстаних земаља
компромитовала, јер није успела да спречи те сукобе. Насилне промене режима у некој земљи акцијама са стране сматрао је опасним. Неприхватљиво
је било ангажовање Либије, уз то на религиозној основи, јер се тиме отварао
пут разним другим интервенцијама. У погледу сукоба који је избио између
Сомалије и Етиопије, Тито је етиопском руководству саветовао да конфликте решава мирним путем.
На крају дијалога, Брежњев се вратио на питање билатералних односа. Закључио је да се билатерална сарадња кретала узлазном линијом и изразио наду да ће се развијати у и наредном периоду. Према мишљењу совјетског лидера, приоритетно место у укупним билатералним односима
имала је економска сарадња. Заложио се за производну кооперацију у сфери
електронике, машиноградње и лаке индустрије.22 Брежњев је оценио да је
повећан обим испоруке совјетског наоружања Југославији, али се војна сарадња свакако могла проширивати. Приликом сваког сусрета са Титом Брежњев је покретао питање из области ратне морнарице. Совјетски председник се надао да ће добити Титову сагласност за улазак совјетских бродова у
југословенске луке на ремонт и продужење њиховог боравка у истим. Тито
је, међутим, био непопустљив по овом питању.
20
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По завршетку радног дела посете СССР-у, Тита су угостили совјетски космонаути у Звезданом граду. Политика је пренела вест о том величанственом дочеку, уз констатацију да ниједног државника никада није дочекао толики број космонаута.23 Овај, на изглед мање битан податак говори
о великом угледу и популарности Јосипа Броза Тита у СССР. Чак ни успони
и падови билатералних односа југословенске и совјетске државе у време
Хладног рата нису окрњили престиж југословенског лидера. Једно такво сазнање могло је да буде потврда исправности југословенске политике према
СССР-у.
Тито је могао да буде задовољан резултатима посете СССР-у. Отворен
разговор са Брежњевом омогућио му је да стекне реалнију представу о совјетској политици према Југославији, а његовом совјетском колеги разбио
илузије да ће се нешто мењати у спољној политици и позицији Југославије.
Тито је истакао моменат у коме се водио дијалог. Мислио је да су Брежњевљеве здравствене могућности веома ограничене и да би то требало искористити, јер „питање је шта ће после бити и ко ће нам бити партнер“.24 Требало би што чешће одржавати дијалог на највишем државном нивоу не би ли
Совјети били стално држани на што реалнијем терену у погледу њихове политике према Југославији, оценио је Тито. Била је то, по Титовом мишљењу,
веома корисна посета, која је омогућила мирнији период за неко време и реафирмацију принципа на којима су се билатерални односи могли развијати
у будућности.
Дипломатска активност Тита у 1979. години, нарочито посета СССР-у,
омогућила је југословенском лидеру да са више самопоуздања оде на Шести
самит несврстаних, последњи на коме је учествовао као представник Југославије. На том самиту, времешни револуционар Јосип Броз Тито је политички тријумфовао над тада још увек младим Фиделом Кастром, доказавши
да је још способан да успешно кормилари југословенском спољном политиком и да му се с правом могу приписати заслуге за све оно што је покрет несврстаних постигао. Повеља која је Титу додељена на Шестом самиту, на
крају његове плодне државничке каријере, била је највећа награда некадашњем агенту Коминтерне, вођи успешно изведене револуције и државнику
који је Југославију, на почетку Хладног рата не тако битну државу у међународним односима, претворио у један од најзначајнијих субјеката међународне политике.
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