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1908, анексијом Босне и Херцеговине. Њен међународни положај је
био погоршан и Мајским превратом 1903, посебно на билатерланом
плану са Великом Британијом. Балкански ратови 1912–1913. указали су
на прекомерне националне апетите свих балканских народа. Због тога је развој односа Срба са Румунима, Бугарима и Грцима био упитан.
Територијалне претензије и националне аспирације су биле посебно
истакнуте током Првог светског рата. Ратни циљеви, правци војних
дејстава, услови под којима су се поједине државе накнадно прикључиле једном од два блока, указивали су да је било немогуће помирити
жеље и стремљења европских народа.
За српске државнике појавила су се три нова фактора, на које су
морали да рачунају у будућности. Најзначајније су биле италијанске
претензије према источној обали Јадранског мора и непријатељство
већине римских државника према идеји ослобађања и уједињења Јужних Словена. Српски државници су морали да имају на уму да ће у
будућности имати у суседству велику силу која ће бити непријатељ самосталности и територијалном интегритету нове државе Срба, Хрвата и Словенаца. Грчко тумачење савезничких обавеза у току Великог
рата било је јасан сигнал да се на јужне суседе не може ослонити ни у
будућности, посебно у погледу заједничке одбране од великих сила.
Војни сукоби са Бугарима 1913. и 1915, те бруталност режима заведеног у бугарској окупационој зони, додатно су унели раздор у српскобугарске односе, који није било могуће лако превазићи. Краткотрајна
сарадња из 1912. брзо је заборављена под утисцима догађаја који су
уследили, а који су створили обострано незадовољство, сумњичавост
и озлојеђеност. Новина је био развој српско-румунских односа. Дотадашња блиска сарадња Срба и Румуна у Хабзбуршкој монархији против политике денационализације и мађаризације створила је осећај
пријатељства између два народа. Обостране претензије према територији Баната и румунски услови за улазак у рат на страни сила Антанте нарушили су дотадашње односе. Због тога су српски државници
током Великог рата морали да почну да воде рачуна и о румунским
претензијама као потенцијалној опасности за будућу државу. Банат је
имао важну улогу као залеђина Београда, пошто су војне операције

СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА ЈУ ГО СЛО ВЕН СКЕ КРАЉЕ ВИ НЕ
1918–1941
Крај Првог светског рата означио је драстичну измену политичке
карте Европе. Немачко, Аустроугарско, Руско и Османско царство
су уништени, док су Велика Британија, Француска и Италија увећале своје територијалне поседе, углед и утицај. Нестанак четири империје омогућио је увећање предратних и стварање нових држава у
Европи. Јасна подела на велике и мале, побеђене и поражене, која је
примењене током рада Мировне конференције у Паризу, оцртавала
је будућност међународних односа. Идеје произашле из редова англосаксонских либерала довеле су до формирања Лиге народа / Друштва народа, као међународног тела без преседана. Циљ је био да
се промени начин комуникације између држава, уведе одговорност
према међународној јавности, те спрече будући ратови. Основана су
и два аутономна тела Друштва народа (ДН): Стални суд међународне
правде и Међународни биро рада. Биро је био можда и једина међународна институција у чијим оквирима се није правила подела на
победнике, неутралне и поражене, већ на индустријски развијене и
неразвијене. Због тога су готово све државе прихватиле искрену сарадњу са Бироом, те је он био једина међународна институција која
није расформирана после Другог светског рата, већ је наставила континуирано са радом и после 1945. године. Мировна конференција је
успоставила заштиту права националних мањина као нову врсту међународноправних обавеза, која је, као и већина одлука, била компромис између интереса великих сила. Стога је селективно примењена, највећим делом само на државе наследнице четири некадашња
царства, док су искључене велике силе, укључујући и Велику Британију и Француску, које су у то доба имале највећи број мањина.
Међународни положај Краљевине СХС био је знатно измењен у односу на Краљевину Србију. Српска држава се до ратова за ослобођење и уједињење граничила са две империје, и једино је имала добре
односе са суседном Црном Гором. Највећа претња јој је била Аустроугарска, која је претензије према јужнословенским земљама показала
9
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1914. и 1915. јасно указале на рањивост положаја главног града. Због
свега овога су српски државници већ током Првог светског рата морали да разматрају и питање будућих односа са свим потенцијалним
суседима.
Развој ситуације на фронтовима, промене режима и одлуке сила
победница на крају рата унели су додатне новине у међународном
положају јужнословенске државе. У периоду до 1917. један од основних ослонаца српским државницима у спољној политици била је Руска
империја. Њене интервенције су биле посебно значајне у кључним моментима 1914. и 1915. године. Међутим, после Октобарске револуције
и успостављања бољшевичког режима, нова јужнословенска краљевина није могла се ослони на руску подршку, већ је морала да води
рачуна о совјетској и бољшевичкој претњи. Као што је изгубила главни ослонац, исто тако је нестао и највећи непријатељ, Аустроугарска.
Међутим, појавио се нови такмац који је желео да заузме некадашње
хабзбуршке позиције у Подунављу и на Балкану – Италија. У оваквим
околностима је Србија, а потом и Краљевина СХС, могла да рачуна на
подршку Француске и Сједињених Амерчких Држава. Подршка Вашингтона је била важна током рада Мировне конференције у Паризу,
међутим, амерички државници су били разочарани крајњим одлукама, те су препустили Европу сопственој судбини. Француске позиције
према новоствореној јужнословенској држави нису биле од почетка
јасно дефинисане.
Краљевина Србија је, као најзначајнији чинилац уједињена, жртвовала своју државност и традицију и, окончавши постојећи уставни
поредак, отворила пут за стварање нове државе назване Краљевина
Срба, Хрвата и Словенаца (СХС). Унутрашње уређење и руковођење
централним државним органима мењано је Видовданским уставом
из 1921, Септембарским уставом из 1931, те споразумом Цветковић
–Мачек 1939, уз пратеће законе. На спољнополитичком плану, нова
држава се одмах суочила са два важна проблема: добијањем међународног признања и дефинисањем граница. Делегација Краљевине
СХС на Конференцији мира у Паризу настојала је да реши оба проблема, али је била суочена са више препрека. Први проблем је произила-

зио из чињенице да је Краљевина Србија учествовала у Великом рату
на страни сила Антанте, док је део нових територија био некадашњи
посед Хабзбуршке монархије те су војни обвезници мобилисани на
супарничкој страни. Због тога је делегација наишла на одуговлачење
великих сила да признају постојање нове државе. Краљевина СХС је
призната од стране САД, Велике Британије и Француске средином
1919, док је признање знатно лакше добијено од неутралних и малих
држава. Поражене Аустрија, Мађарска и Бугарска признале су Краљевину СХС потписивањем Сенжерменског, Тријанонског, односно Нејског мировног уговора. Међутим, главни изазов је од самог почетка
представљала Италија. Италијански државници су имали неостварене
територијалне претензије на Балкану и тежњу да се наметну као доминантна сила која би заменила некадашњу Хабзбуршку монархију.
Стога нису желели јаку препреку својим плановима. Пошто нису могли да спрече стварање Краљевине СХС, желели су да добију што јаче
позиције на источној обали Јадранског мора. Италија је званично признала постојање јужнословенске државе тек пошто је југословенска
страна учинила значајне уступке потписивањем Рапалског уговора новембра 1920. године.
Дефинитивно утврђивање граница Краљевине СХС било је знатно
дужи процес. Југословенска делегација на Конференцији мира превасходно је користила начело народности, супротстављајући га начелу легитимних и историјских права, којима су бивше царевине браниле свој територијални интегритет. Овај приступ је имао још један
значајан аспект, јер су се на основу принципа народности могле оспоравати међународне обавезе које су проистицале из тајних уговора
– Лондонског из 1915. и Букурешког из 1916. године. Други важан сегмент југословенске стратегије било је дефинисање државних граница
позивањем на стратешке принципе. Циљ је био да границе на основу
конфигурације терена пружају боље полазне тачке за одбрану територија. Са етничког становишта, биле су упитне пројектоване границе у
Корушкој, Барањи, Банату, као и корекције према Бугарској и у северној Албанији. Иако се Краљевина СХС позивала на принцип народности, била је спремна да прихвати дефинисање будуће границе спрово10
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у спољној политици, а потом је преузео и руковођење унутрашњом
политиком. Регент, а потом и краљ, лично се ангажовао само у најважнијим питањима и неким круцијалним моментима који су могли да
преокрену ситуацију и побољшају међународни положај Краљевине
СХС/Југославије. Руковођење свакодневним дипломатским активностима углавном је препуштао надлежном ресору. У важним питањима често је директно или преко личних изасланика комуницирао са
страним државницима, и притом није увек обавештавао надлежне
министре о својим активностима. Нису ни сви министри заузимали
подједнако држање према круни. Највише самосталности су показивали Никола Пашић (1921) и Војислав Маринковић (1924. и 1927–1932),
док су се Момчило Нинчић (1922–1926), Нинко Перић (1927) и Богољуб
Јевтић (1932–1935) више трудили да удовоље краљу. Међу дипломатама су најближи Двору били Мирослав Спалајковић, Живојин Балугџић
и Бошко Чолак-Антић. Због тога су имали потпуну слободу у својим
активностима и висок степен независности у односу на Министарство
иностраних дела/послова, мимо постојећих правних аката. Пошто је
српска елита задржала важне позиције у новој држави, већина дипломата регрутована је из редова људи који су имали државничког и дипломатског искуства и пре 1918. године, код којих су биле доминантне
неке предратне концепције и схватања. Тек са доласком млађих нараштаја, који нису учествовали у креирању спољне политике и дипломатским активностима Краљевине Србије, почеле су и неке приметније промене у схватањима и делатностима на међународном плану.
Момчило Нинчић је у потпуности променио држање према Друштву
народа, Војислав Маринковић је више пажње посветио конзуларној
служби и пословима који су спадали у њену надлежност, док је Милан
Стојадиновић (1935–1939) посветио знатну пажњу координисању активности привредних ресора и њиховом саображавању са вођењем
спољне и привредне политике.
Југословенска држава је имала доминантан положај на Балканском полуострву и заузимала је видно место у Подунављу. Срби који
су руководили спољном политиком и дипломатским активностима у
почетку су се ослањали на искуство стечено до 1918. па су спољнополи-

ђењем плебисцита на територијама око којих се спорила са Италијом
и Румунијом, али не и на оним због којих се спорила са Аустријом и
Бугарском. Прекомурје је тражено да би се омогућило лакше успостављање везе са чехословачком војском у случају рата, а покушано
је припајање Корушке војном силом како би се велике силе ставиле
пред свршен чин. У стратешко-безбедносном погледу Банат је виђен
као залеђина Београда од потенцијалних напада. Измене југословенско-бугарске границе су тражене због одбране најважније комуникационе линије – везе са луком Солун. Пројектована граница са Албанијом требало је да послужи лакшој одбрани од италијанског продора
на Балкан и спречавању албанске иреденте. Највећи проблем било је
дефинисање заједничке границе са Италијом и сузбијање њених претензија на источном делу Јадранског мора. Пошто је западни сусед
био јачи у политичком и војном погледу, на крају је Краљевина СХС
морала у том правцу да учини највише концесија у оквиру Рапалског
уговора из 1920, да би заузврат добила међународно признање. Коначно дефинисање и мање исправке су споровођени споразумно са
појединим суседима до друге половине двадесетих година.
Регент Александар Карађорђевић је одмах по ослобођењу показао сколоности ка прекорачивању уставних овлашћења и жељу да
преузме вођење државне политике. Први корак било је умањивање
политичког утицаја Николе Пашића. Регент Александар му није поверио мандат за састав владе, већ га је поставио за шефа делегације
на Мировној коноференцији у Паризу. Услед јаке опозиције његовом
раду на челу Министарства иностраних дела Краљевине Србије, која је била крајње отворена током 1918, Пашић није постао ни први југословенски министар иностраних дела. Овај ресор поверен је Анти
Трумбићу, Хрвату из Далмације, који је био доказане југословенске
оријентације, те се рачунало да у свом раду неће попуштати Италији.
Тиме је утицај Николе Пашића у југословенској спољној политици био
знатно мањи него у српској спољној политици. Ипак, он се није одрекао учешћа у креирању нових спољнополитичких праваца. За разлику
од Пашића, Александар Карађорђевић је постепено преузимао полуге државне власти у своје руке. Прво се наметнуо као кључни фактор
11

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY 1918–1990

тичке концепције током двадесетих година биле видно под утицајем
ранијих схватања и размишљања. Пошто је Краљевина Србија била
у офанзиви према Османској империји и дефанзиви према Хабзбуршкој монархији, овај правац деловања рефлектовао се и у спољној политици југословенске државе. Због тога је Краљевина СХС била много
активнија на Балканском полуострву него у Подунављу. Основни циљ
у оба региона био је да се спречи стварања доминантног положаја
неке од великих сила, а на првом месту Италије, као предуслов за очување стечених позиција. Југословенски државници нису радо гледали на преузимање иницијатива од стране својих слабијих суседа на
Балкану у циљу регулисања мултилатералних односа у региону. Били
су спремни да прихвате њихове иницијативе на билатералном плану
уколико су одговарале југословенским интересима. Са друге стране,
југословенски државници су показали знатно мањи интезитет дипломатских активности у Подунављу, које су често биле само одговор на
иницијативе других држава. Једино питање у којем су југословенски
државници били спремни да ангажују све расположиве ресурсе било
је спречавање рестаурације Хабзбурга у Аустрији или Мађарској. Иако је већина Срба који су били на руководећим положајима сматрала
да је монархистичко државно уређење боље од републиканског, и за
тај вид се залагала посебно на Балкану, питање рестаурације бивше
аустроугарске династије сагледавано је из другог угла. Потенцијални
повратак Карла или ступање на престо његовог сина Ота сматрани
су великом опасношћу за очување територијалног интегритета Краљевине СХС/Југославије. Због тога су југословенски државници били
спремни да преузму иницијативу и користе сва расположива средства, укључујући и војну силу, у циљу обнове монархије у Аустрији или
Мађарској. Питање рестаурације је омогућило стварање савеза Краљевине СХС, Чехословачке и Румуније, познатог под именом Мала антанта. Југословенски државници су били спремни да преговарају и са
Италијанима о вођењу јединствене политике везано за то питање.
Изван ова два региона, југословенска спољна политика највише је
била усмерена према великим силама, док су друге европске и ваневропске државе биле готово неприменте за Министарство и ди-

пломатску службу. Европске државе, попут Пољске и Белигије, тек
су повремено биле у фокусу југословенске дипломатије, док су балтички, скандиваски и пиринејски региони били готово запостављени.
Ни према САД однос није био знатно другачији, превасходно због
политике дистанцирања у односу на Европу. Северноамеричке и јужноамеричке државе су постепено улазиле у фокус југословенске
дипломатије, првенствено због бројне дијаспоре која није била лојалан фактор и често је финансијски и пропагандно подржавала рад
сепаратистичких, комитских и терористичких организација. Пошто
Краљевина Србија није имала велику дијаспору, српске дипломате
до 1918. нису имале много прилика да се посвете тим питањима те је
било неопходно извесно време пре него што су југословенске дипломате почеле да схватају њихов значај за државне интересе. Убиство
краља Александра у Марсељу само је била последња опомена о коју
нису могли да се оглуше. Земље Блиског Истока и Египат с временом
су виђени као потенцијална тржишта за повећање југословенског извоза, посебно у време Велике економске кризе. Изузев епизодних
активности, југословенска дипломатија није била претерано активна
у тим регионима.
Кључни проблем са којим се суочавала Краљевина СХС од свог настанка биле су претензије Италије према источним обалама Јадранског мора, Балканском полуострву и Подунављу. Према оцени Милана Антића, блиског сарадника министра иностраних дела Момчила
Нинчића и потоњег министра Двора, готово целокупна југословенска
спољна политика и дипломатска активност била је усмерена ка успостављању подношњивих односа са експанзивним намерама јадранског суседа. Због тога је одбрана од Италије била у главном фокусу
спољне политике Краљевине СХС/Југославије током читавог међуратног периода. Постојала су три правца на којима је спровођена ова политика. Први је био да се пронађе сарадник, по могућству савезник,
међу осталим великим силама. Логичан избор је био Француска, са
којом је Србија градила добре односе од 1903. године. Њена промена политике у Подунављу 1920. олакшала је побољшање југословенско-француских односа. Други важан фактор је могла да игра Велика
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гонаклоно гледао на разговоре Едварда Бенеша са југословенским
државницима о стварању антимађарског и антихабзбуршког фронта
у Подунављу. Због тога, све до краја 1920, Ке д’Орсеј није био расположен према идеји формирања Мале антанте. Тек је дефинитивна
одлука Румуније да се придружи Краљевини СХС и Чехословачкој у
формирању јединственог савеза, која је била изнуђена првим покушајем Карла фон Хабзбурга да се врати на мађарски престо у пролеће
1921, утицала и на промену француске спољнополитичке концепције.
Ке д’Орсеј је прихватио Малу антанту као саставни део свог антинемачког обруча, и од тада је почео да подржава јачање овог савеза.
Сарадња је ојачана одлуком Мале антанте да подржу Француску на
Ђеновској конференцији 1922, у време када је окончано англо-француско ратно савезништво. Тиме су била отворена врата за побољшање
југословенско-француских односа, што је у МИД-у првенствено гледано из угла одбране од италијанских агресивних планова. Одлука краља Александра, Николе Пашића и Момчила Нинчића да одбију понуду
лорда Керзона да југословенска војска буде употребљена за одбрану
британских интереса у Малој Азији 1922, те францускa окупација Рурске области 1923, којом је јасно декларисано непопуштање ревизији
мировних уговора, јачали су југословенско-француску сарадњу. Краљевина СХС је могла да рачуна на подршку Ке д’Орсеја против реваншистичке политике режима адмирала Миклоша Хортија и Иштвана
Бетлена у Мађарској, и владе Александра Цанкова у Бугарској. Ипак,
кључна улога Француске у југословенској спољној политици била је
потпора против италијанске експанзије.
Односи са Великом Британијом, Немачком и Совјетском Русијом
после Првог светског рата били су недефинисани. У време окончања
британско-француског савезништва, југословенски државници су одбили понуду Лојда Џорџа и лорда Керзона да ангажују 100.000 војника
у Малој Азији као помоћ грчкој војсци, за шта је заузврат нуђен бесповратни кредит у износу од 300.000.000 фунти. Однос према Немачкој
је првенствено био заснован на политици Француске, иако је током
двадесетих и почетком тридесетих било размимоилажења међу југословенским државницима око тога коју би политичку линију требало

Британија због своје поморске превласти у Средоземљу. Међутим,
југословенско-британски односи су на почетку били оптерећени наслеђем српско-британских односа који су само до извесне мере превазишли последице Мајског преврата 1903. године. Други проблем је
била генерална незаинтересованост британске спољне политике за
континенталне проблеме у Европи. Однос југословенских државника
према Немачкој није био усаглашен, посебно током двадесетих година, те се није могла повести јединствена политика која би омогућила да се за заштиту југословенских интереса искористе сукобљеност
немачких и италијанских интереса. Други правац били су директни
преговори са Италијом око отворених питања, проблема на билатерланом и мултилатералном нивоу и о могућностима усклађивања
спољних политика у појединим правцима. Могућа су била два правца
сарадње: заједничка одбрана од обновљене германске (немачко-аустријске) опасности и економска сарадња две компатибилне привреде. Преговори су покретани у више наврата током међуратног периода, али резултати су неретко били недовољни јер је Краљевина СХС/
Југославија била слабија страна, која је морала да чини више уступака
у територијалном, политичком и економском погледу. Трећи правац
обухватао је све југословенске суседе. Краљевина СХС/Југославија тежила је да спречи потпадање неке од балканских и подунавских држава под италијански утицај и формирање блока држава које би биле везане за италијанске агресивен планове. Упоредо, настојала је да
формирање савезништва са појединим државама у два региона усмери ка заједничкој одбрани од Италије.
Краљевина СХС није одмах могла да рачуна на француску подршку и помоћ. Првобитни план Ке д’Орсеја заснивао се на формирању једног блока држава у Средњој и Источној Европи, који је требало
да послужи као део антинемачког блока и санитарног кордона према
Совјетској Русији. Према тој замисли, у Подунављу је главну улогу требало да игра Мађарска, док би остале чланице блока биле Пољска,
Чехословачка и Румунија. Краљевина СХС уопште није фигурирала у
тим плановима. Париз је подржавао мађарско-румунско зближавање као један од почетних корака у остварењу тог плана, те је небла13
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пријатељским односима са Петром и Александром Карађорђевићем.
Александрови изабраници су постепено постајали потпуно независни
од министара и МИД-а. Завођењем Шестојанураског режима, увео је
у редове дипломата и особе које нису имале никакво искуство на том
пољу (Петра Пешића, Алберта Крамера, Гргура Будислава Анђелиновића и Јована Ђоновића), те су и они били лично одани краљу и неретко независни од министра иностраних послова. У погледу спољне
политике, краљ Александар се прво ангажовао у односима са Французима, од 1919; желео је да посети Париз већ децембра 1918, али је одустао од те намере после примљене поруке да не би био примљен као
шеф пријатељске државе јер Француска још није признала постојање
Краљевине СХС. Потом је, преко Нинчића и Спалајковића, почео да се
меша и у односе са Италијом. У погледу Немачке и СССР-а, у почетку
је имао више закулисну улогу. Био је иницијатор заокрета у односима са Немачком и Аустријом у другој половини двадесетих година, и
сматран је највећим противником признавања бољшевичког режима
и успостављања званичних југословенско-совјетских дипломатских
односа. У првој деценији постојања југословенске краљевине углавном се није лично ангажовао у односима са суседним државама, што
није значило да није био обавештен или да није давао инструкције министрима иностраних дела.
Други значајан фактор у спољној политици Краљевине СХС био је
искусни српски политичар Никола Пашић, дугогодишњи председник
влада и министар иностраних дела. Он је током Мировне конференције у Паризу закључио да се, и поред свих јавних прокламација, држање великих сила нимало није променило у односу на 1878. и да су
оне све принципе и декларације подређивале сопственим интересима. Због тога је сматрао да се нова спољна политика мора заснивати
на предвиђању италијанске опасности и сукоба који је сматрао неизбежним, као што је некадашња српска политика морала да рачуна са
Аустроугарском, али не само на Јадрану већ и у читавом окружењу.
Сматрао је да би требало избегавати директно споразумевање са западним суседом, јер би Краљевина СХС била слабији партнер. Међутим, није желео да се продужава провизорно стање на билатералном

одабрати. Совјетска Русија, која је била изопштена из међународних
односа после Првог светског рата, била је првенствено перципирана
као непријатељ због бољшевичког режима и судбине царске породице. Због тога су успостављање дипломатских односа и евентуални рад
на зближавању представљали последњу опцију, којој се могло прибећи у случају крајње нужде. Међу југословенским државницима први је
Момчило Нинчић показао спремност да ради у том правцу. Добио је
Пашићеву подршку крајем 1925, али није могао да придобије и краља
Александра за своје идеје, па се није усуђивао да иде самостално.
Краљевина СХС је у односу на своје суседе, изузев Италије, имала
доминантнији положај у политичком и војном погледу. Због тога је
основни циљ у Подунављу и на Балкану био да се очувају те позиције.
Поред спречавања стварања интересне сфере неке од великих сила у
ова два региона, југословенски државници нису желели да прихвате
иницијативе својих суседа за преуређење односа на мултилатералном нивоу уколико Краљевина СХС/Југославија није имала у тим пројекцијама видну, ако не и водећу улогу. Посебно су били подозриви
према плановима за које им се чинило да су саставни део италијанске
спољнополитичке стратегије.
Иако су постојале основне смернице спољне политике око којих су
се државници углавном слагали, ипак је у ставовима појединаца о одређеним питањима било знатних одступања. Регент Александар је од
формирања Краљевине СХС показивао склоност ка јачању своје власти и утицаја на државну политику, чак и изван уставних оквира. Већ
крајем 1918. био је спреман да се ангажује у односима са појединим
великим силама, на првом месту са Француском. Међутим, своје тежње није ограничавао на личне активности, већ је постепено почео да
формира свој круг људи у Министарству иностраних дела. Од постављења Момчила Нинчића за министра иностраних дела јануара 1922,
краљ Александар је директно почео да руководи спољном политиком.
У потоњем периоду, министри, поједини помоћници министра, као и
известан број посланика на страни били су лично бирани од стране
краља. Међу дипломатама, посебно видну улогу су имали Мирослав
Спалајковић, Живојин Балугџић и Бошко Чолак-Антић, захваљујући
14
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Никола Пашић је у то доба био више усмерен ка припремању терена
за будуће успостављање пријатељских југословенско-немачких односа, као контратежи италијанској опасности, него што је размишљао
да парира плановима Италије југословенско-британском сарадњом.
Због тога је саветовао Момчила Нинчића 1926. да се не ангажује сувише према Француској и Италији нудећи им савезништво против Немаца, за које је Пашић сматрао да су „народ будућности” у Европи.
У погледу Подунавља, ангажовао се највише у питањима везаним за
Малу антанту. Поред тога, настојао је да утиче на мирно регулисање
односа са Мађарском, како би се спречиле политике ревизионизма и
рестаурације Хабзбурга. Веровао је да би повратак једне од немачких
династија на неки од европских престола имао домино-ефекат, који
би довео до рестаурације већине династија или повратка личности
које су одступиле од престола. Због тога је био противник рестаурације, не само Хабзбурга већ и монархије у Грчкој.
Момчило Нинчић је, као човек од поверења краља Александра,
могао да развија сопствену спољну политику, која је била подређена
идејама монарха, али независна од идеја председника владе Пашића.
Основни правац његовог деловања био је усмерен на успостављање
што ближих односа са Француском и уговорно регулисање односа са
Италијом. Нинчић је у југословенско-француској сарадњи видео главни ослонац против италијанских агресивних намера на Јадрану и у
Подунављу. Веровао је, међутим, да је било могуће успоставити пријатељске односе са Италијом уколико би Краљевина СХС као слабија
страна учинила довољно уступака, те ускладити спољне политике две
државе. Циљ је био да се неутралише највећа непосредна опасност и
оставе одрешене руке за вођење самосталне политике у Подунављу и
на Балкану. Своју концепцију је заснивао на регулисању уговорних односа са Италијом, уз посредну или директну подршку Француске, и на
стварању заједничког фронта три државе против обнављања германске опасности. Управо у последњем сегменту није се слагао са Николом Пашићем. Нинчић је био спреман само на економску сарадњу са
Немачком, али није желео да ради на политичком зближавању, што
је био циљ председника владе. Иако је своје активности спроводио у

нивоу, јер је Италија имала знатно веће ресурсе и капацитете за развој војне силе и вођење светске политике. Због тога је његова идеја
била да се регулишу односи са Италијом, уз посредство неке друге велике силе. Током Мировне конференције у Паризу залагао се за тактику „заклањања” иза САД, а потом је заговарао два правца спољне
политике у односу са великим силама. Први је био отворена сарадња
са Француском, која је могла пружити брзе резултате у југословенско-италијанским односима. Други је био припрема терена у јавности
за измирење и зближавање са Немачком, као будућом контратежом
италијанским претензијама. Због тога је саветовао Момчила Нинчића
да у својим настојањима уреди односе са Италијом и не преузима сувише ангажмана у евентулној заједничкој политици против немачких
држава. Анализирајући себично држање великих сила на Мировној
конференцији у Паризу, закључио је да Друштво народа неће моћи да
обезбеди мир и просперитет у послератном периоду. Албанију је сматрао саставним делом тзв. Јадранског питања, јер је то проистицало
из уговора који су Британија, Француска и Италија потписале у Лондону 1915. године. Да би спречио италијански продор, био је спреман
да понуди царинску унију или одбранбени савез Албанији. Сматрао
је да би требало наставити у читавом региону политику под паролом
„Балкан балканским народима”. Тиме је желео да постигне два циља: да добије моралну потпору за отпор свим италијанским агресивним намерама и да припрема терен за сарадњу балканских држава
после смене генерација које су искусиле ратове 1912–1918. Међутим,
није био спреман да води ову политику по сваку цену. Базирајући свој
предвиђања на историјским искуствима српске државе, највише поверења је имао у Грке, док је према Бугарима – чак и у време владе
Александра Стамболијског – био много опрезнији. Као и други југословенски државници, желео је да Турска остане изван Европе, али
није био спреман да се упушта у авантуре у Малој Азији, посебно не за
рачун британских интереса. Његово одбијање да прихвати британску
понуду – новац за војску, и промену политике Форин офиса према Балкану 1922, било је посебно предмет критике Мирослава Спалајковића,
тадашње посланика у Паризу и блиског пријатеља краља Александра.
15

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY 1918–1990

споразуму са краљем Александром, њих двојица се нису слагали у погледу политике коју је требало водити према СССР-у. Нинчић је тежио
да пронађе формулу за успоставање југословенско-совјетских односа, али у том правцу није смео да иде сувише далеко да не би изгубио
поверење краља. Првим кораком који је предузео ка остварењу своје
спољнополитичке концепције, потписивањем Пакта пријатељства са
Италијом 1924, није успео да оствари свој концепт у потпуности јер
није имао успеха у убеђивању Бенита Мусолинија да прихвати идеју о
трипартитном југословенско-италијанско-француском пакту. Уговорно регулисање односа омогућило је Нинчићу да током 1924. и дела
1925. поведе слободнију политику према осталим суседним земљама.
У Подунављу, он се ослањао на Малу антанту, иако је иницијативу у
том савезу препуштао чехословачком колеги Едварду Бенешу. Заједно са Пашићем иницирао је и политику измирења са Мађарском, јер
ниједан од њих није могао да има потпуно поверење у савезништво
са Румунијом. Подржавајући француску антинемачку политику, која је
укључивала одвајање Аустрије од Немачке, Нинчић је желео да успостави боље политичке и економске односе са северозападним суседом, те је то била и једина држава – бивши непријатељ коју је званично
посетио током својих мандата. Из истих разлога желео је да искористи промену спољне политике Пољске 1925. за успостављање ближих
југословенско-пољских односа, али није желео да превише обавезује Краљевину СХС у том правцу. Основни циљ његове балканске политике био је осигурање примарне улоге Краљевине СХС у региону.
Нинчић је био спреман да тражи подршку Рима, али је био одлучан
да спречи стварање италијанске или британске сфере утицаја на Балкану. Своју политичку концепцију је спроводио радом на одржавању
што бољих односа са Албанијом, као превентиве од италијанског продора, али је тражио начин и да уреди односе са Бугарском и Грчком.
Најмање интереса је показивао према Турској. За разлику од својих
претходника, показао је велики елан у раду на два поља. Прво је било
реорганизаовање Министарства иностраних дела, са циљем да се дипломатске и конзуларне службе прилагоде модерним трендовима у
тадашњим међународним односима. Друго је било означено видним

ангажманом у Друштву народа. Он је трасирао пут који су потом наставили да следе Војислав Маринковић и Богољуб Јевтић.
Одмах по окончању рада Мировне конференције, југословенски
и италијански државници су настојали да уговорно регулишу односе
две државе. Међутим, прва два уговора, потписана 1920. и 1922, нису
задовољила ниједну од две стране. Поред политичких, спорни су били
и економски односи, положај мањина и низ отворених питања. Прве
италијанске владе су се колебале у погледу вођења политике према
Француској и Великој Британији, у чијим оквирима су разматрани и
билатерални односи са Краљевином СХС. Југословенска страна је са
њима водила разговоре с промењивим успехом. Значајан преокрет је
наступио доласком фашиста на власт у Италији. Бенито Мусолини се
као новинар у Првом светском рату залагао за неопходност будуће
сарадње са Јужним Словенима, а посебно Србима, о чијој војсци се
врло похвално изражавао. Међутим, постепено је мењао своје ставове и од некадашњих социјалистичких идеја све више се приближавао
ставовима италијанских националиста, прихватајући идеју умерене
експанзије на источном Јадрану и сарадњу само са Србима, за које је
сматрао да нису животно заинтересовани за Ријеку и Истру. Мусолини је после Марша на Рим, јавно исаказао жељу да решава отворена
питања са Краљевином СХС на Мировној конференцији у Лозани. Он је
током периода од новембра 1922. до априла 1923. припремао терен за
регулисање билатералних односа, а наишао је на одличног саговорника у Момчилу Нинчићу. Југословенски министар иностраних дела
је сматрао да се пружила прилика да се регулишу сва спорна питања
и имао је сличне идеје као и Мусолини. Обојица су желели да крајњи
исход њихових напора буде потписивање једног политичког пакта којим би се ускладиле спољне политике Краљевине СХС и Италије у Подунављу и на Балканском полуострву. Међутим, Нинчић се суочавао
са два проблема. Први је био изостанак потпуне подршкае владиног
кабинета, јер је Пашић био заинтересован за регулисање билатералних односа само у мери у којој су могли да помогну решавање српскохрватских односа на унутрашњем плану. Други је био већи број италијанских дипломата и фашиста који су заговарали вођење антијугосло16
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венске политике, вршећи притисак на Мусолинија да не иде сувише
далеко у усклађивању интереса две стране. Због Нинчићеве компликоване позиције, Мусолини је послао генерала Алесандра Бодрера,
септембра 1923, да се директно споразуме са краљем Александром
о решавању територијалног статуса Ријеке, што је био предуслов за
приступање закључењу политичког споразума. Попут својих претходника, Ђована Ђолитија и Карла Сфорце, играо је на карту југословенске тежње да спречи ревизију мировних уговора на којима је почивао
међународни поредак, да би добио што више концесија за Италију.
Краљ Александар је прихватио Мусолинијеву иницијативу, јер му је
омогућавала да се директно умеша у креирање јадранске политике
Краљевине СХС. Међутим, није постојала потпуна сагласност тројице
југословенских државника. Момчило Нинчић, који се до тада већ профилисао у јавности као највећи заговорник италофилске политике,
био је спреман да иде до склапања савеза, али без преузимања обавеза у случајевима територијалних проширивања уговорних страна.
Ипак, није имао превише поверења у италијанску страну, те је заузимао обазрив, стрпљив и попустљив став према „бујном темпераменту” Мусолинија. Он је желео да осигура нови политички курс проширивањем базе у трипартитни југословенско-италијанско-француски
пакт о савезништву, у чијем оквиру би препустио Италији главну улогу
у политичком и економском уређењу односа између новостворених
држава у Подунављу и на Балкану. Пошто Нинчић није могао да добије претходни пристанак италијанске стране, краљ Александар је, уз
посредништво Мирослава Спалајковића и консултација са Ке д’Орсејом, преломио да се прихвати Пакт о пријатељству (тзв. Римски пакт),
који је потписан 27. јануара 1924. године. Тиме је постављена база која
је требало да дефинише југословенску спољну политику за наредних
пет година, уз могућност продужавања.
Краљ Александар заузео је политички курс који је представљао
компромис између Нинчићеве жеље за што јачим везивањем са Италијом и Пашићевих резерви према сврсисходности вођења такве политике. Био је спреман да постигне споразум са роком од 30 година,
којим би дефинитивно биле признате заједничке границе, италијан-

ске економске позиције у Албанији и билатерални економски односи,
са крајњим циљем да се спречи даљи италијански продор на Балкан.
Краљ Александар није искључивао ни могућност склапања царинске
уније и дефанзивног војног савеза за одбрану Јадранског мора и северних граница од немачке опасности. Чак је разматрао и идеју о проширеној Малој антанти, на чијем челу би стајала Италија. Надао се да
би резултат био прекид италијанске подршке хрватским сепаратистима и ревизионистичким политикама Мађарске и Бугарске, те одустајање од окупације Албаније и територијалног проширења у Далмацији. Веровао је да се могла оформити аутономна југословенско-италијанска целина која би чувала мир на Балкану и у Подунављу, независно од француских и британских утицаја и интереса. Ова концепција
је била много ближа Нинчићевим него Пашићевим погледима, с том
разликом што је ишла до искључења Француске из будућих спољнополитичких концепција. Краљ Александар је био уверен да може лично
да убеди Бенита Мусолинија у опортуност вођења такве политике, и
то је била прва безуспешна понуда да се организује директан сусрет
ради договора о детаљима будуће сарадње. Ускоро се показало да
је постојала обострано неповерење, које је отежало искоришћавање
постављених смерница, јер нису успевали да примене сарадњу ни на
економском пољу, иако су две привреде биле компатибилне. Једина
директна позитивна последица потписаног уговора биле су одрешене руке југословенској спољној политици на Балкану и у Подунављу
током 1924. и прве половине 1925. године.
Нову опасност за међународни положај Краљевине СХС представљало је потписивање Локарно пакта октобра 1925, којим су Велика
Британија, Француска, Немачка и Италија међусобно гарантовале
границе и међународни систем одређен Версајским мировним уговором, али само у западној Европи. Истовремено су изузеле из надлежности Друштва народа регулисање међусобних несугласица, и тиме
су се ставиле изнад постојећег система који је требало да спречава будуће ратове. Важна последица било је и званично признавање статуса
велике силе Вајмарској републици. Из Локарно пакта проистицале су
две важне последице за међународни положај Краљевине СХС. Прва
17
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ново је ставило Француску у први план спољне политике Краљевине
СХС. У том моменту краљ Александар је решио да се лично ангажује
на билатералном плану и договорено је склапање дефанзивног савеза. Интервенцијом генералног секретара Ке д’Орсеја Жила Лароша,
овај план је напуштен крајем године, јер је желео да Краљевину СХС
у потпуности веже за Француску и одвоји је од Италије. Поред иницијативе краља Александра за уговорно споразумевање са Италијом и
припрема за одбрану од италијанског напада, Момчило Нинчић је децембра 1925. отворио и трећи колосек у спољној политици поново покренувши иницијативу за потписивање трипартитног пакта. Мусолини
је у начелу прихватио обе југословенске иницијативе, понудивши војни савез, поделу Албаније и заједничку одбрану Подунавља од Немаца на бази балканско-подунавског Локарна или трипартитног пакта.
Момчило Нинчић је од 23. фебруара до 23. марта 1926. боравио
у Риму, Паризу и Женеви са циљем споразумевања са Италијанима
и Французима о трипартитном пакту. Ово је био најважнији задатак
који је подузео као министар иностраних дела, а краљ Александар и
Никола Пашић су били свесни тежине и одговорности, те су га и пре
и током пута уверавали да евентуални неуспех не би имао за последицу тражење његове оставке. Председник владе је, ипак, упозоравао министра иностраних дела да не везује сувише Краљевину СХС за
Француску и Италију преузимањем обавеза за одбрану од Немачке,
јер је био уверен да су Немци били „народ од будућности“ који ће
се неминовно ујединити у јединствену државу, а потом повести рат
против Италије. Током његовог боравка у Риму и Паризу постало је јасно да је Мусолини био против трипартитног пакта, а на основу претходних састанака са Остином Чемберленом, да не жели да прихвати
ни уговорно регулисање југословенско-француских односа. Момчилу
Нинчићу је бивало све јасније да се има определити за једну од две опције: пријатељство са Италијом или тражење француских гаранција да
би заштитио Краљевину СХС „од таквог пријатељства”. Међународна
ситуација је додатно компликовала његову мисију, јер је Велика Британија имала у то доба блиске односе са Италијом, што се заснивало
на личном односу Чемберлена и Мусолинија. На истоку је СССР почео

је била незаштићеност источне Европе од обнове германске опасности, што су схватиле све три чланице Мале антанте. Друга је била британска иницијатива да се у Подунављу и на Балканском полуострву
установи сличан, Локарно систем. Мусолини је прихватио идеју, а фебруара 1926. је јавно промовисао пројекат „балканско-подунавског
Локарна”. Нинчић је сматрао да је намера Италије била да загосподари у оба региона, уз британску подршку изолује утицај Француске
и разори Малу антанту. Због тога је препустио свом чехословачком
колеги Едварду Бенешу да заједно са Форин офисом трага за решењем Локарно типа у Подунављу, који би онемогућио Мусолинијеве
намере, а сам је радио на спречавању потписивања сличног регионалног пакта на Балкану. Краљ Александар је, са своје стране, повео
политику на два колосека. Први је била директна понуда Мусолинију
да се потпише нови билатерални уговор који би имао антинемачки карактер у средњој Европи и тиме допунио недостатке Локарно пакта,
са становишта југословенских и италијанских интереса. Други је био
преговарање са Француском и Чехословачком о заједничкој сарадњи
у случају рата са Италијом.
Потписивање југословенско-италијанског пакта јануара 1924. утицало је на Ке д’Орсеј да ради на побољшању француско-југословенских
односа, како би парирао Мусолинијевој акцији. Југословенски државници су прихватали иницијативу, али су током године водили рачуна
да не наруше тек успостављене пријатељске односе са јадранским суседом. Међутим, две стране нису могле одмах да усагласе заједничке интересе. Краљевина СХС је настојала безуспешно да придобије
француску подршку за своју балканску политику. С друге стране, међу
југословенским државницима једино је Момчило Нинчић прихватао
француску идеју о потписивању трипартитног пакта као концепције за
регулисање односа на ширем међународном плану. Ипак, ни он није
желео да преузима сувише обавеза према Француској, да не би провоцирао Италију, те је споразумно са краљем Александром и Николом Пашићем током 1924. одуговлачио са дефинисањем конкретних
одредби којим би се регулисали југословенско-француски односи.
Међутим, нарушавање односа са Италијом у другој половини 1925. по18
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да се враћа на међународну сцену, те се могло очекивати да, поред
присуства Француске и Италије, на Балкану ускоро отпочне надметање између британског и совјетског утицаја због Мореуза. Због тога
се Нинчић одлучио на крају за тактику одуговлачења. Са Французима
је само парафирао Уговор о пријатељству и тајну клаузулу о консултацијама два генералштаба. Тиме је желео да постигне неколико циљева. Најпре, да коначно отпочне уговорно регулисање билатералних
односа са Француском. Затим, да истовремено пружи довољно времена Мусолинију да још једном размотри све добити од једновременог споразумевања са Паризом и Београдом и да га усмерава ка том
циљу постепеним побољшавањем југословенско-француских односа.
Крајњи циљ био потписивање трипартитног пакта, којим би Краљевина СХС била ослобођена италијанске опасности на основу француских
гаранција, и притом имала одрешене руке за вођење балканске и подунавске политике коју би подржавале две европске силе. Међутим,
његове процене су се показале погрешним, јер док је југословенска
јавност са одушевљењем прихватила парафирање Уговора о пријатељству, сматрајући га обновом некадашњег српско-француског савезништва, из истих разлога је Мусолини био револтиран. Пашић није
био задовољан резултатима Нинчићевог пута, али то није било препрека за наставак дотадашње политике. Последњи Пашићев кабинет
је оборен априла 1926, а краљ Александар је давао подршку министру
иностраних дела, јер је и сам наставио да учествује у југословенскоиталијанским преговорима. Ипак, потписивање Тиранског пакта 26.
новембра 1926, којим је Италија озбиљно закорачила не само у Албанију већ и на Балкан, означило је крај ове политике. Министар иностраних дела је морао да поднесе сав терет неуспеха да би заштитио
углед краља Александра, чија улога није била незанемарљива у билатералним односима са Италијом. Нинчићева оставка 6. децембра
1926. означила је крај прве фазе политике споразумевања са Италијом
и наговештавала је почетак отвореног зближавања Краљевине СХС са
Француском.
На Балкану се одмах поставило питање Албаније, које је произилазило из одредби Лондонског уговора из 1915. године. Пошто југо-

словенска делегација на Мировној конференцији у Паризу није успела
да спречи додељивања дела источне обале Јадранског мора са острвима Италији, било је од пресудне важности да се што више смањи
њен маневарски простор у региону. Италијанска права на запоседање
дела албанских територија увећавала су опасност од стварања доминантног положаја једне велике силе на Балкану, што би неминовно, у
очима југословенских државника, створило сличну ситуацију оној са
којом се суочавала Србија због Хабзбуршке монархије у прве две деценије XX века. Због тога су они на Балкану одмах били усредсређени
на Албанију, док су остале државе биле у другом плану. Дипломатске
и пратеће активности су спровођене под највишим степеном тајности, те ни већина чиновника МИД-а није била упозната са радом колега који су у централи или на терену били ангажовани према суседу.
Мере безбедности су предузимане првенствено да би се онемогућили успеси италијанских обавештајних служби у откривању намера и
циљева Краљевине СХС. Рад против Италијана у Албанији значио је и
употребу различитих средстава, укључујући и организовање побуна,
четничких и терористичких акција. Ове методе, као и постепено дефинисање међународног положаја и граница албанске државе, утицали су да дипломатски односи између два суседа буду успостављени
тек марта 1922. године. Пакт пријатељства, потписан у Риму јануара
1924, требало је да дефинитивно усклади југословенску и италијанску
спољну политику према Албанији. Међутим, током исте године, ова
политика је два пута стављана на искушење. Прво је било формирање
владе Теофана Стилијана Нолија јуна 1924, која није била пријатељски
настројена према Краљевини СХС. Иако су југословенски и италијански државници договорили заједничко држање, МИД је тајно радио
на повратку Ахмеда Зогуа. Државни удар, који је спровео децембра
1924, био је друго велико искушење за политику југословенско-италијанског пријатељства. Иако се вратио на власт уз помоћ Краљевине СХС, Зогу се током 1925. постепено окретао сарадњи са Италијом,
која је могла да пружи знатно издашнију финансијску потпору и шири
опсег привредне сарадње његовом режиму. Напоредо, југословенске
службе, које су сматрале да је посао окончан његовим повратком на
19
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тима БЗНС са Хрватском републиканском сељачком странком, који
су били засновани првенствено на блискости земљорадничко-републиканских политичих програма. Основни циљ југословенске спољне
политике према Бугарској било је превазилажење старих расправа и
тежња да Бугари прихвате губитак Вардарске Македоније као фактичко стање. Споредни циљ је био да се бугарски ревизионизам, уколико се није могао избећи, бугарски ревизионизам, усмери ка њиховим осталим суседима – Румунији, Грчкој и Турској. Насилно обарање
БЗНС са власти и брутално убиство Стамболијског јуна 1923. уверили
су југословенске државнике да су се на чело државе вратиле политичке опције које су желеле да обнове политику некадашњег краља Фердинандра. Што се тиче његовог наследника, краља Бориса III, он је
углавном сматран истинским сином свог оца, те ни њему нису пружали поверење. Однос југословенских државника и дипломата према
Бугарима у наредном периоду карактерисао је искрено поверење само у земљоделце, који су задржали политичку линију Стамоблијског,
док су са осталим представницима бугарског народа радили на бази
проналажења заједничких интереса.
Питање Вардарске Македоније у југословенско-бугарским односима било је блиско везано са питањем положаја и националног идентитета словенског становништва у Егејској Македонији у југословенско-грчким односима. С једне стране оно је сагледавано са стратешке
стране осигурања линија комуникације са луком Солун. С друге, свако
признавање бугарског идентитета словенском становништву у Егејској Македонији од стране грчке владе за собом је повлачило и отварање питања ко би могао да полаже право на Вардарску Македонију
по етничком принципу – Срби или Бугари.
Грчка је у југословенској спољној политици имала амбивалентну
позицију. Српска искуства са савезништвом, посебно војним обавезама, нису пружала гаранције за успешну будућу сарадњу. Међу
српским, и потом југословенским политичарима, највише поверења
имао је Елефтериос Венизелос због свог држања током Првог светског рата. Иако су југословенски државници сматрали да је монархистичко уређење најбоље за балканске државе, ипак нису имали

власт, поново су показале склоност ка лежерном понашању, док су
југословенски државници били неспремни да воде одређену политику до краја и својим половичним мерама и одлукама утицали су на
удаљавање Ахмеда Зогуа, као што је то раније био случај и са другим
албанским првацима. Постепено јачање италијанског утицаја у Албанији уговорно је санкционисано потписивањем Првог тиранског пакта
26. новембра 1926. године. Ово је био јасан знак да је југословенска
спољна политика доживела неуспех у Албанији, очувавши свој утицај
једино у редовима православне јерархије, и да је морала да припреми нову линију одбране Балкана. Италијанска победа у овом надметању отварала је питање односа двеју држава са Бугарском и Грчком.
Политика према Албанији, имала је један важан аспект са становишта унутрашње политике и јавне безбедности у Краљевини СХС.
Наиме, заузимања што јачих позиција у суседној држави имало је за
циљ спречавање албанског иредентизма и онемогућавање сарадње
између Косовског комитета и Унутрашње македонске револуционарне организације (ВМРО), посебно на територији Вардарске Македоније. Тзв. македонско питање било је јабука раздора у југословенско-бугарским односима после 1918, као што је претходно било у
српско-бугарским односима. За Краљевину СХС било је од изузетног
стратешког значаја да чува вардарску долину због линија комуникације са солунском луком која је могла да буде једина рута за пријем
помоћи од великих савезника у случају рата. Због тога су југословенски државници, посебно на основу српског искуства из 1915, били
крајње неповерљиви према политици Бугарске после пораза претпљених у ратовима 1913. и 1915–1918. године. Чак је и вођа Бугарског
земљорадничког народног савеза (БЗНС) Александар Стамболијски,
који је доказао словенофилску оријентацију својим држањем у Првом
светском рату, био сумњичен а његови предлози су са неповерењем
разматрани. Тек је убиство његовог блиског сарадника Александра
Димитрова од стране ВМРО, 1921. године, било јасан сигнал за југословенске државнике да са већим поверењем могу да приступе разговорима за српско-бугарском измирење и југословенско-бугарско
зближавање. Ипак, и даље је одржавано неповерење према контак20
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нимало поверења у немачку династију Шлезвиг-Холштајн-Сонденбург-Гликсбург која је била на грчком престолу. Непосредно после
1918. постојала је извесна доза незаинтересованости државника за
Грчку, а Никола Пашић је вероватно био једини који је сматрао да
очување српско-грчког савезништва мора бити основа југословенске
спољне политике на Балкану. Тек је грчка војна катастрофа у Малој
Азији 1922. променила донекле ситуацију. Грчки министар иностраних дела Никола Политис је допутовао у Београд током новембра
да би договорио са Пашићем и Нинчићем обнову вођења савезничке
политике. Југословенски интерес је био, пошто Краљевина СХС није
могла да спречи повратак Турака на Балкан, да спречи експлоатацију
грчког пораза у Малој Азији зарад добијања великих територијалних
уступака од Атине. Циљ је био да се онемогући обнова турско-бугарског савезништва из периода Првог светског рата, које би лако могло да се прошири на сарадњу са Албанијом и Италијом. Ослонац на
савезништво у југословенско-грчким односима није био дугог века.
Питање Слободне зоне у луци Солун било је формално правно регулисано конвенцијом од 10. маја 1923, али је убрзо постало очигледно
да се југословенски и грчки интереси не могу лако помирити и ускладити. С једне стране, Краљевина СХС је желела да обезбеди што већу
слободу увоза и транзита војних транспорта не само за себе већ и за
своје савезнице из Мале антанте. С друге стране, код Грка је постојао
страх од словенске опасности, односно очекивање да обе јужнословенске државе желе да се територијално прошире ка југу заузимањем Егејске Македоније и Западне Тракије. Због тога је грчка влада
искоришћавала српско-бугарске расправе о нациоланој припадности Словена у Македонији за своју политику постепене асимилације,
пресаљавања и исељавања локалних становника. За разлику од југословенских државника, који су задржавали извесно поверење према грчкој спољној политици, дипломатски и конзуларни чиновници у
Атини и Солуну су стално упозоравали да је она оријентисана ка одбрани од словенске опасности.
У периоду од потписивања Римског пакта јануара 1924. до покретања иницијативе за стварање балканског Локарна октобра 1925, Кра-

љевина СХС је имала углавном одрешене руке за креирање и вођење
самосталне балканске политике ослобођене јаког италијанског притиска. Она се у почетку сводила на регулисање односа са Бугарском
и Грчком, лавирајући између споразума са једном од заинтересованих страна, јер су југословенски државници изгубили поверење у обе
државе. Све очигледније јачање утицаја ВМРО на политички живот у
Бугарској, напоредо са комитским акцијама у Јужној Србији, те споразумевање са Коминтерном о заједничким револуционарним активностима, допринели су заузимању оштријег става југословенског
државног врха према источном суседу. Војни врх је по први пут развио војни план за превентивни удар на бугарску територију у пролеће
1924, са циљем разбијања те организације. Напоредо, Пашићева влада
је наставила финансирање из буџета МИД-а бугарских земљеделских
и комунистичких емиграната који су планирали државни удар у Бугарској, а који је првобитно планиран за јесен исте године. Формирањем владе Љубомира Давидовића, чији је мандат трајао од краја јула
до почетка новембра, нови министар иностраних дела Војислав Маринковић је успорио темпо југословенско-италијанског зближавања
и заузео непомирљивије држање према Грчкој, фаворизујући споразумевање са Бугарском. Потписивање Протокола о заштити бугарске
мањине у Грчкој (тзв. Протокол Политис–Калфов) 29. септембра 1924,
којим је прихваћена бугарска теза о националном осећају словенског
становништва у Македонији, довео је до кулминације југословенско
незадовољство грчком политиком које је резултирало непродужавањем српско-грчког савезничког уговора новембра 1924. године. Грчки
парламент је одговорио почетком фебруара 1925. једногласним одбацивањем ратификације Конвенције о слободној зони у луци Солун из
1923. године. Напоредо је одбијено и ратификовање Протокола Политис–Калфов. Ипак, то није било довољно да задовољи југословенске
државнике, који су по први пут од 1918. оживели старе идеје о спуштању ка југу, до Солуна. У том погледу, краљ Александар је био много
експлицитнији у разговорима са Италијанима од Момчила Нинчића,
који је напоредо покренуо нову рунду преговора са грчком страном
о регулисању питања билатералне економске, саобраћајне и војне са21
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радње. Настојања министра иностраних дела нису дала повољне резултате, те су преговори прекидани у више наврата. Одустајање од
државног удара бугарске емиграције у пролеће 1925, те неутрално држање Краљевине СХС у грчко-бугарском конфликту крајем октобра,
отворили су пут југословенско-бугарском зближавању.
Крајем 1925. и у току 1926. Момчило Нинчић је наставио са политиком наизменичних разговора са обема странама, желећи да искористи страх и Софије и Атине да не остану напослетку са два непријатеља
на својим границама. Његова тактика се сводила на чврсто заузимање става о питању виталних државних интереса и чекање да једна од
две стране попусти, при чему је избегавао да ангажује Краљевину СХС
на страни једне против друге стране. Договор са генералом Теодоросом Пангалосом је постигнут у питању Слободне зоне у луци Солун и
експолатације железнице Солун–Ђевђелија 1926, али је грчка јавност
била огорчена због учињених уступака, Пангалос збачен са власти, а
договор напуштен. У сарадњи са Бугарском, постигнуто је побољшање атмосфере, пружена је југословенска подршка решавању међународног избегличког зајма. Нинчић ипак није остварио крајњи циљ, јер
влада у Софији није желела да пружи гаранције да ће окончати активности ВМРО-а и јавно признати да се одриче Вардарске Македоније.
Од октобра 1925. југословенска спољна политика је морала да рачуна
с још два фактора на Балкану: с активнијим учешћем Турске у регионалним односима и с покретањем иницијативе за регулисање регионалних односа на мултилатералном нивоу.
Краљевина СХС је од 1918. имала крајње резервисан став према
ратним конфликтима у Турској, и југословенски државници су у почетку имали само два циља: да избегну преузимање отплате дела османских предратних дугова и да својим деловањем допринесу повратку
Турака на Балканско полуострво. Због тога су одбијали да прихвате
све британске, грчке, турске и бугарске понуде да се југословенска
војска ангажује на страни једне од зараћених страна. Победа националиста под вођством Мустафе Кемал-паше није много мењала ситуацију. Краљевина СХС је одбила да потпише мировне уговоре из Севра
из 1920. и из Лозане из 1923. због поделе османских државних дуго-

ва на државе наследнице царства. Те су две државе биле формално
правно у ратном конфликту све до 28. октобра 1925, када је симболично на Дан републике закључен мир, извршено међусобно признање и
потписан уговор о пријатељству. Рад на успостављању званичних дипломатских односа трајао је до средине 1926. године. На ову промену
у југословенској спољној политици највише су утицала два фактора.
Први фактор били су Мусолинијеви експанзионистички планови који
су превазилази оквире Балканског полуострва и обухватали и Малу
Азију. Југословенски државници су схватили да би са Турском могли
да граде билатералне односе на бази заједничке одбране од италијанске агресије. Променом стратегије желела се избећи могућност
стварања балканско-подунавског Локарна, који је Мусолини промовисао паралелно са идејом о територијалном ширењу у Малој Азији,
а који би био усмерен против југословенске државе и Мале антанте.
Други фактор је био прекид југословенско-грчких разговора после пада генерала Пангалоса са власти.
Током 1925. године покренуто је више иницијатива за регулисање
односа између балканских држава на мултилатералном нивоу. Прву
је покренула Грчка, после прекида преговора са Краљевином СХС.
Друга серија иницијатива је покренута од стране великих сила, Британије, Француске и Италије, под утицајем потписивања Локарно пакта,
последњих месеци 1925. године. Момчило Нинчић није благонаклоно гледао ни на један од ових предлога. Током године, дефинисани
су основне смернице спољне политике у питању обнове балканског
савеза или стварања нове врсте заједнице регионалних држава. Ове
смернице нису битније мењане у југословенској спољној политици
до избијања Другог светског рата. Југословенски државници нису
прихватали туђе иницијативе за регулисање међународних односа
на Балкану. Први важан сегмент било је чување стечених позиција у
региону, због чега нису желели да следе иницијативе других држава. Процењивали су да су се балканске државе плашиле снаге југословенске краљевине и могућих праваца њеног деловања, те да су
кроз своје предлоге свесно провлачиле ограничење акције југословенској спољној политици. Нинчићев модел рада следили су држав22
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ници и у наредним годинама. Он се заснивао на две могућности: да
се сарађује са Бугарском против несловенских држава у региону или
да се води борба против бугарског ревизионизма у сарадњи са осталим балканским државама. Други важан сегмент било је спречавање
подређивања региона интересима било које велике силе, директно
или преко Друштва народа, која би се наметнула као иницијатор и заштитник успостављеног система. Због тога су државници сматрали
да само југословенска држава може да буде креатор и руководилац
новог регионалног савеза који се морао оформити у оквирима идеје „Балкан балканским народима”. Трећи важан сегмент балканске
спољнополитичке концепције био је да се избегне преузимање било
каквих нових обавеза према мањинама, које би могле да се наметну
одредбама неког мултилатералног споразума у региону. У току 1925.
и 1926. југословенска спољна политика на Балкану била је фокусирана
према Бугарској и Грчкој, Турска је имала другоразредни значај те није узимана у озбиљно разматрање, а није постојало поверење у сарадњу са Румунијом, посебно по доласку генерала Аверескуа на власт.
Нинчић је, уз Пашићеву подршку, посветио сву пажњу иницијативама
великих сила за формирање неке врсте „балканског Локарна”, док је
сличне предлоге о „подунавском Локарну” препустио Едварду Бенешу да својим деловањем спречи уплив великих сила у том региону. За
југословенску спољну политику посебно осетљиво је било покретање
Мусолинијевог пројекта Балканско-подунавског пакта, те су Нинчић и
Пашић тежили да придобију Ке д’Орсеј за своје погледе, а да не провоцирају Форин офис. Управо је однос са Британцима био кључан фактор који је утицао на обазриво држање југословенских државника и
дипломата према Турској, која је имала блиску сарадњу са СССР-ом
у вези с „мосулским питањем”. Прва фаза преговора о преуређењу
односа између балканских држава, 1925–1926, била је неуспешна из
два разлога: југословенске немогућности да наметне своју вољу Бугарској или Грчкој, и сукобљених интереса Француске, на једној страни, и Италије и Велике Британије на другој.
Од краја Првог светског рата југословенска спољна политика била
је фокусирана на Балканско полуострво и Италију, те је Подунавље

било у другом плану. Дипломатске активности су покретане само као
одговор на јављање одређених претњи у региону, те је Краљевина
СХС више следила догађаје но што је утицала на њихово креирање.
Југословенска спољна политика је имала три циља у региону: спречавање рестаурације Хабзбурга, мађарског ревизионизма и стварања
доминантних позиција неке од великих сила. Главни инструмент рада
била је сарадња у оквиру Мале антанте. У погледу великих сила, као
најмање лоша опција било је јачање утицаја Француске, јер се није могло ослонити на Велику Британију током двадесетих година.
Краљевина СХС, Чехословачка и Румунија формирале су Малу антанту током 1920–1921. као директан одговор на покушаје рестаурације Хабзбурга, те мађарски ревизонизам и реваншизам. Првобитно
одбранбени карактер промењен је у војни савез до јануара 1922. године. Односи три чланице нису били идеални. Краљевина СХС је током двадесетих година имала знатно више поверења у Чехословачку, која је показивала спремност да пружи известан степен помоћи и
подршке у случају југословенско-италијанског ратног конфликта. На
мултилатерланом плану, Румунија је у почетном периоду показивала
извесну резерву према формирању Мале антанте, и каснила је у доношењу одлука у односу на друге две чланице. Проблеми у југословенско-румунским односима су генерисани по више основа: обостраних
претензије на Банат, положаја мањина и православних цркава у две
државе, проиталијанских епизода у румунској спољној политици, те
непријатељског држања Румуније према покушајима југословенскобугарског зближавања. Југословенски војни врх, са своје стране, није
имао превише поверења у квалитет румунске војске, те Краљевина
СХС није много рачунала на овог свог савезника у случају неког ратног
конфликта ширих размера. Највећа криза у југословенско-румунским
односима, која се одразила и на унутрашњу стабилност Мале антанте, била је у време владе генерала Александру Аверескуа, 1926–1927.
године. Његова проиталијанска спољна политика, заснована на сарадњи двеју „латинских сестара” против словенске опасности, те Мусолинијева одлука да прихвати и гарантује неповредивост румунско-совјетске границе, биле су велико искушење Малој антанти 1927. годи23
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жавне политике Аустрије. Југословенска политика није била изузетак,
јер је и код друге две чланице Мале антанте владало уверење да је
било лакше постићи договор са Бечом него са Будимпештом око превазилажења отворених питања и постизања споразума о међусобној
сарадњи, макар на економском плану. Приликом разговора о формирању средњеевропског Локарна, које је иницирао Бенеш 1926, први
корак је учињен у разговорима са канцеларом Рудолфом Рамеком.
Сличан модел понављан је и у наредној деценији.
Југословенска политика према Мађарској била је знатно обазривија. Бошљевичка револуција, усостављање режима Хорти–Бетлен и
два покушаја повратка Карла фон Хабзбурга на мађарски престо указивали су на нестабилност унутрашње ситуације која је могла да утиче
на авантуристичке потезе у спољној политици у правцу ревизије или
реваншизма. Мађарска војна сила, развој њене војне индустрије и
постојећа саобраћајна мрежа били су оцењени од стране југословенског војног врха као највећа опасност после италијанске. Разне афере
са прикривањем железничких композиција које је требало да преда
државама наследницама Хабзбуршке монархије (шверцом оружја, фалсификовањем француских франака и чехословачких круна и
др.) биле су јасан показатељ да руководећи кругови у Будимпешти
нису презали од коришћења подмуклих средстава за остварење сопствених циљева. Посебан проблем за југословенску спољну политику била је италијанска подршка Мађарској, те блискост британских и
мађарских аристократских кругова који су имали утицаја на вођење
спољних политика двеју држава. Због тога су југословенски државници морали да воде обазриву политику према северном суседу. После
потписивања Римског пакта, док је Нинчић био преокупиран вођењем
балканске политике, Пашић се посветио покушајима регулисања отворених питања и зближавања са Мађарском. Две његове иницијативе
и неколико рунди преговора, вођених 1924. и 1925, завршили су се неуспешно. Иницијатива Иштвана Бетлена за приближивање са Краљевином СХС јануара 1926. имала је више изгледа на успех, јер је нуђена
персонална унија са краљем Александром на челу, којом би питање
Хабзбурга било дефинитивно скинуто с дневног реда. Нинчић је био

не. Југословенски државни врх је могао да закључи да ће савез бити
сачуван тек после пада Аверескуа са власти.
Кључни прболем Мале антанте је била чињеница да ниједна од
три државе није желела да се обавеже да пружи војну помоћ и уђе
у отворени рат у случају да нека од друге две државе чланице буде
нападнута од стране велике силе са којом се граничила. Краљевина
СХС није могла да рачуна на заједничку одбрану од Италије, Румунија
од СССР-а, а Чехословачка од Немачке. Због тога је савезништво имало првенствено антимађарски карактер. Међутим, ни у том сегменту
није постојало потпуно поверње и све три чланице су гледале неблагонаклоно на случајеве када је једна од њих покушавала самостално
да се зближи са Мађарском. У време раскида англо-француског савезништва Мала антанта се одлучила за блиску сарадњу са Француском,
на Ђеновској конференцији 1922. године. Одлучено је да се успостави блиска сарадња на политичком и, уколико је било могуће, војном
пољу; ипак су показале тежњу да не дозволе економску доминацију
неке од великих сила у Подунављу. У погледу осталих великих сила,
није постојало јединствено становиште која сила представља највећу
претњу по регион – Италија или Немачка.
Југословенска спољна политика према Аустрији и Мађарској, некадашњим носиоцима Хабзбуршке монархије и бившим непријатељима, битно се разликовала. Аустријска држава је изашла из рата са
знатним територијалним губицима, економски слаба и са умањеним
међународним положајем и престижом. Пошто није имала капацитете да самостално обнови ни своју војну силу, није представљала
озбиљну претњу за Краљевину СХС. Такође, политика Беча према мањинама била је усмерена ка Италији, те југословенски државници нису морали да брину ни о том питању на билатералном нивоу. Због тога
је према Аустрији вођена политика благонаклоне неутралности. Није
вођена активна дипломатска акција, а жеља југословенских државника је била да се очува независна аустријска држава, као гарант да неће бити извршена рестаурација Хабзбурга нити спроведен аншлус са
Немачком. Овај став је промењен крајем двадесетих година, када је
постао све виднији утицај Италије на политичкој сцени и креирање др24
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ходника, да постепено увуче Британце у регулисање југословенскоиталијанских односа. На основу искуства Срба из Првог светског рата,
знао је да не сме да директно тражи од Форин офиса никакве услуге
јер би то изазвало контраефекат. Због тога је посланицима, а посебно Милану Ракићу, налагао да обавештавају своје британске колеге
о току преговора и проблемима који су на дневном реду. Тактика је
била да примењују савете које добијају од Британаца, све док у Форин офису не схвате да Југословени воде једну консеквентну спољну
политику која је заснована на рационалним прорачунима. Наставио је
активно учешће у раду Друштва народа, које је започео Нинчић, јер су
југословенски државници схватили да се кроз женевску институцију
може добити посредна подршка међународне заједнице, а на првом
месту Француске и Велике Британије, за регулисање југословенскоиталијанских односа. Према СССР-у је променио држање. Током 1924.
и 1927. желео је успостављање дипломатских односа и зближавање,
док је 1931. у Варшави преговарао са Јозефом Пилсудским и Аугустом
Залеским о стварању санитарног кордона према Совјетима, који би
се простирао од Балтичког до Егејског мора. Тврдио је да Русија не
припада Европи, него Азији, и да нема права да се меша у европске
послове. Промена у држању је можда била израз жеље да избегне
сукоб са краљем Александром. У односу на Нинчића није битније мењао балканску политику Краљевине СХС. Ни Маринковић није имао
превише поверења у друге балканске државе, иако је поклањао више
вере Бугарима. Сматрао је да је могуће остварити персоналну унију
са Бугарском и Албанијом, којом би се Грчка свела у њене етнографске границе, а Турска протерала из Европе. Југословенско-бугарску
сарадњу је видео као први корак ка остварењу јединства балканских
држава, јер је био уверен да се Балкански савез може обновити само учешћем Бугарске, а никако без ње или против ње. За разлику од
Нинчића, много више се ангажовао у подунавској политици и преузимао је иницијативе у оквиру Мале антанте. Због тога је југословенска
политика у региону постала знатно активнија. Једна од отежавајућих
околности у вођењу спољне политике било је његово здравствено
стање, будући да је сваке године дуже одсуствовао са посла.

спреман да као уступак преда Сегедински троугао као залог, не само за боље билатералне односе већ и за стварање средњеевропског
Локарна, у којем би Мала антанта имала водећу улогу. Међутим, и
овај покушај се окончао неуспехом због Мусолинијеве иницијативе за
стварање подунавско-балканског Локарна, покренуте фебруара 1926,
у којој је југословенско-мађарско зближавање било само инструмент
за разбијање Мале антанте. Дефинитиван крај Бетленове иницијативе означен је Мусолинијевим одустајање од преуређења односа у Подунављу на мултилатералном нивоу и пружањем директне подршке
иредентизму и ревизионизму мађарске спољне политике.
После подношења оставке Момчила Нинчића на функцију министра иностраних дела, заступник Милош Трифуновић, а потом и нови
министар Нинко Перић, трудили су се да санирају последице потписивања Првог тиранског пакта, те су главне активности биле усмерене
према Албанији. Перић је безуспшено покушао да спречи успостављање блискије сарадње Италије и Мађарске. Нови министар иностраних
дела, који је оставио дубљег трага у руковођењу спољном политиком,
био је Војислав Маринковић. Он је преузео ресор априла 1927. године. Његове концепције су се разликовале у односу на његовог претходника, иако су се њих двојица консултовали о спољнополитичким
питањима у важним моментима. Маринковић је напустио политику
брзих дипломатских успеха јер је био уверен да Краљевина СХС мора
првенствено да очува унутрашње јединство, јача војну силу и ствара
сигурну базу на финансијском пољу. Он је желео да постепено јача
међународни углед династије Карађорђевић и државе. Одустао је
од политике пријатељства са Италијом, а преговоре са италијанским
државницима је користио као средство да би се скинула са дневног
реда споредна питања и дошло до кључа проблема у билатералним
односима – очувања независности Албаније. Отвореније је иступао
у правцу сарадње са Француском, те је потписао Конвенцију о арбитражи и тајни Техничко-војни споразум 11. новембра 1927. године. Веровао је да је Мусолинијев основни циљ да сруши француски систем
колективне безбедности, те је настојао да са Ке д’Орсејом закључи
одбрамбени савез. Маринковић се трудио, за разлику од свог прет25
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талним државама и проблемма, министар иностраних дела је од почетка 1928. био један од главних заговорника у влади да се нови међународни зајам узме у лондонском Ситију. После годину дана вођења
мирољубиве политике, хладнокрвним држањем у више инцидентних
ситуација са балканским државама, Маринковић је успео да придобије на своју страну Остина Чемберлена, који је средином 1928. променио држање и више није прихватао италијанску интерпретацију да је
суштина проблема у билатералним односима био сукоб италијанског
и југословенског имепријализма на Балкану, који је Краљевина СХС
као слабија страна морала да изгуби. Пошто је Италија одговорила
на југословенско-француски уговор потписивањем тзв. Другог тиранског пакта 1927, којим је у потпуности ставила Албанију под своју контролу, промењена је само тактика. Нептунске конвенције су ратификоване августа 1928, чиме је одузет главни адут италијанској страни,
која је тврдила да је Краљевина СХС главни генератор проблема на
билатералном плану. Потом је искоришћена нејасна формулација о
продужетку или отказивању Римског пакта, па је Маринковић покренуо разговоре о његовом продужењу или чак проширењу, са циљем
да Мусолини својим контрапредлозима покаже пред Британцима које су му биле стварне намере. Међутим, морао је да води рачуна о
обостраном утицају југословенско-француских и југословенско-италијанских односа, да не би довео до раскида уговора са Француском
и, истовремено, да не би дозволио Италији да заузме безобзирније
држање према Краљевини СХС. Краљ Александар је посебно инсистирао да се о овом питању воде консултације са Ке д’Орсејом, верујући
да ће Мусолини нудити савез који ће бити уперен против свих осталих држава, како не би изгубио француску подршку у случају да наступи безуговорно стање са Италијом. Југословенски државни врх је
схватио током 1929. да слабе југословенско-француски односи услед
жеље Париза да побољша односе са Римом. Маринковић је био уверен да је дефинитивно успео да придобије Британце на своју страну
септембра 1930, те је почео кључну фазу преговора са Италијанима и
успео јануара 1931. да их доведе до кључне тачке: или споразум или
раскид. Тада је покушао да понуди сарадњу на широј антинемачкој

Маринковић је, за разлику од Нинчића, показао више самосталности према круни у вођењу спољне политике. Због чврстог става спрам
Италије било је разматрано питање његове смене после завођења
Шестојануарске диктатуре. Поред Петра Живковића, који је као председник владе желео да има директну контролу над свим ресорима и
отворио сукоб са Маринковићем постављањем министра Двора Богољуба Јевтића за првог помоћника министра иностраних послова – и
Мирослав Спалајковић је подривао позиције министра интригама код
краља Александра. На крају је дошло до оштријег размимоилажења
између Маринковића и краља око односа са Француском и Немачком.
Министар иностраних послова је веровао да Краљевина СХС није могла да води политику искреног пријатељства са Вајмарском републиком јер је у свим кључним питањима била на линији Француске. Свој
став је јавно показао када је оштро устао против Курцијус–Шоберовог плана о немачко-аустријској царинској унији и сврстао се на страну Француске 1931, што се косило са политиком краља који је током
друге половине двадесетих година радио на успостављању добрих
односа са Немачком. Маринковић је напустио положај министра иностраних послова и председника владе наредне године јер није могао
да спроведе у дело идеју о либерализацији режима који је успостављен Септембарским уставом. Ресор је потом преузео Богољуб Јевтић који се вратио Нинчићевој пракси извршавања краљевих налога у
свим важнијим питањима спољне политике.
Први италијански покушај заокруживања Краљевине СХС са севера
и са југа доживео је неуспех 1926–1927. променом политике генерала
Пангалоса и падом са власти генерала Аверескуа. Ипак, југословенска
спољна политика је изгубила у надметању са италијанском дипломатијом у Мађарској и Албанији. Италија је покренула други покушај заокруживања Краљевине СХС и разбијања француског система крајем
1927. и почетком 1928, привлачећи на своју страну Пољску, Мађарску,
Турску, Грчку и Албанију. Маринковић није мењао своју стратегију,
уверен да је потребно само да пружи довољно времена Мусолинију
да пред Британцима покаже своје стварне намере. Да би што више
заинтересовао Форин офис, који није посвећивао пажњу континен26
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чланице поставе међусобну размену на основе које би задовољило
све три стране, и да се створи сарадња Мале антанте са Мађарском и
Аустријом. Међутим, Југославија, Чехословачка и Румунија нису успевале да ускладе своје економске интересе и све више се стварао јаз
између Београда и Букурешта на једној, и Прага на другој страни. На
билатералном плану Краљевина СХС/Југославија је почела све више
да се приближава Румунији, која је обновила франкофилску спољну
политику и сарадњу са Малом антантом средином 1928, а постепено
се удаљавала од Чехословачке, која се од 1930. све негативније држала према шестојануарском режиму.
Мала антанта је од 1928. заузела оштрије држање према Мађарској, почевши са „Сентготхарском афером” шверца италијанског
оружја, када је показала да је спремна да реагује и мимо одлука Савета Друштва народа ради одбране својих интереса. Када је питање рестаурације Хабзбурга поново актуелизовано услед пунолетства Ота
фон Хабзбуршког, 1931. године, Војислав Маринковић је био спреман
да употреби и војну силу да би спречио такав развој догађаја, али се
Деметре Гика изговарао нејасном формулацијом одлука донетих у
Штрпском Плесу 1930. године. Значајна промена је извршена и у односу према великим силама. Под утицајем Бријановог предлога за формирање европске федерације 1930. и Тардијеовог плана о економској
подунавској федерацији 1932, министри иностраних послова Мале антанте су закључили да се морају бранити од француских планова који
су имали за циљ наметање воље мањим савезницима сматрајући да
их у Ке д’Орсеју посматрају као своје колоније. Услед велике економске кризе и друге велике силе су имале планове за економску обнову
региона који су за циљ имали наметање њихове доминације, због чега
је Мала антанта била против сваког појединачног предлога. Ипак, највећи изазов у том погледу представљао је Мусолинијев предлог Четворног пакта, који је подразумевао да четири велике силе решавају
све европске проблеме, без обзира на то да ли задиру у њихове државне интересе. Овом плану Мала антанта се најодлучније одупрла,
сарађујући са Ке д’Орсејом и Форин офисом како би коначна верзија
пакта изгубила своју првобитну намену.

основи, као одговор на предлог немачко-аустријске царинске уније,
али није успео да убеди италијанског колегу Дина Грандија у опортуност тог плана. Током 1931. и 1932. много важнији су били разговори
који су вођени паралелно, између краља Александра и Бенита Мусолинија, преко посредника грофа Гвида Малаголе Капија, о чему је Маринковић сазнао тек марта 1932. године. Међутим, ни на једном од
два колосека није постигнут успех, и на крају је Мусолини одустао од
споразума, уверен да је Краљевина Југославија пред распадом услед
унутрашње ситуације. То је уједно био крај друге фазе политике споразумевања са Италијом.
У периоду од 1927. до 1933. рађено је на унутрашњој консолидацији Мале антанте, после обнове франкофилске спољне политике Румуније али и као одговор на политичке и економске изазове у Европи.
Три државе чланице су радиле на јачању веза на три поља: политичком, економском и војном. Мултилатералним уговорима је постепено увођена унификација спољне политике трију чланица и на крају су
се обавезале да ниједна од њих неће потписивати уговоре са трећом
страном без претходног одобрења друге две чланице. Унутрашња организација је израђена по угледу на Друштво народа, формирањем
Сталног савета чији задаци и надлежности су осмишљени по угледу на
Генерални секретаријат у Женеви. Међутим, ни Маринковић ни Јевтић нису били спремни да прихвате Бенешове идеје из 1928, 1932. и
1933. да се Мала антанта трансофрмише у савез са општеевропском
оријентацијом, који би се мешао и у питања и конфликте без додирних тачака са интересима три државе чланице. Оба југословенска
министра иностраних послова су настојала да савез сачува свој регионални карактер. На војном плану радило се на заједничкој изради
војних планова у случају сукоба са једном од суседних држава, али и у
случају општег европског конфликта. Такође, рађено је и на размени
обавештајних података о развоју оружаних снага и војне индустрије
у Мађарској и Бугарској, и припреман је терен за унификацију наоружања три државе чланице, како би на основу компатибилности било
једноставније пружање помоћи у случају рата. Најмањи помак је учињен на економском пољу. Постојале су две основне идеје: да државе
27
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могао да прекине и дипломатске односе са Бугарском 1930–1931, због
нових атентата ВМРО-а после отварања заједничке границе.
После оставке Војислава Маринковића, краљ Александар је суверено руководио спољном политиком. Он је желео да регулише односе са Француском, Немачком, балканским државама, и остао је противник успостављања дипломатских односа са Совјетским Савезом.
Пошто је последње везивање Југославије за Француску било узимање зајма 1931, а спољнополитичка концепција Луја Бартуа о јачем ангажовању Москве у европским односима 1934. није била у складу са
његовим идејама, краљ Александар се одлучио да паралелно ради на
очувању односа са Паризом и јачању веза са Берлином. Стога је дошло до даљег размимоилажења између Југославије и Чехословачке,
и Београд се све више ослањао на сарадњу са Букурештом у оквиру Мале антанте. Значај Немачке за југословенску спољну политику
је порастао и због успостављања блиске сарадње Италије, Аустрије
и Мађарске 1934. године. Пошто пољуљана Мала антанта није могла
сама да се одупре новом изазову који је долазио из правца Рима, југословенски државни врх је желео да искористи сукобљеност немачких
и италијанских интереса у Подунављу како би лавирањем између две
стране осигурао очување државних интереса у региону. Краљ Александар је закључио током 1933. и 1934. да је аншлус био боља опција
од формално независне аустријске државе која је била под све јачим
утицајем Рима.
Однос према балканским државама се променио током 1933. године. Од јануара месеца краљ Александар се лично ангажовао на споразумевању, прво са Румунијом, а касније и са Бугарском. Његов пут у
Румунију, Бугарску, Турску и Грчку септембра–октобра имао је за циљ
да се споразуме са балканским државама о усклађивању њихових интереса и обнови балканског савеза. Пошто је Албанија већ била под
пуном италијанском контролом, а у оквирима југословенске спољне
политике обнова савеза је за главни циљ имала одбрану региона од
Италије, краљ није ни покушавао да се споразуме са Ахмедом Зогуом.
Краљ Александар није имао превише поверења у спремност Грка да
се војно ангажују у заједничкој одбрани, док је према Турцима имао

За разлику од ангажмана у оквирима Мале антанте, Војислав Маринковић је показивао много мање ентузијазма да решава балканска
питања на мултилатералном нивоу. Посебно је био скептичан према
балканским конференцијама, које су организоване на иницијативу
грчких политичара и уз подршку француских и британских политички
кругова који су неблагонаклоно гледали на унутрашњу ситуацију у Југославији, јер је сматрао да у позадини стоји италијанска дипломатија. Због тога је југословенски МИП био крајње уздржан приликом организовања прве две балканске конференције, 1930. и 1931. године.
На билатералном нивоу, Маринковић се посветио регулисању односа са Грчком и Бугарском. Првобитно је посветио пажњу зближавању са источним суседом, уз подршку и ангажман краља Александра,
јер је овај потез био проузрокован проиталијанском оријентацијом
Румуније у 1927. години. Разговоре са Венизелосом је, због тога, препустио дипломатама и свом заступнику Илији Шуменковићу, а у завршној фази лично се укључио и краљ Александар. Ипак, прво је постигнут споразум са Венизелосом на основу кога је регулисано питање
експлоатације Слободне зоне у Солуну, 1928, а Маринковић је одустао од споразумевања са Софијом 1931. године. И поред постигнутог споразума о Солуну, југословенски државници и дипломате нису
имали превише поверења у држање и лојалност Грка, посебно после
њиховог споразумевања са Турском 1930, за које је у Београду претпостављано да је било саставни део италијанске дипломатске акције
на заокруживању Југославије. Маринковић није желео да дозволи да
балканске државе намећу своју вољу или ниподаштавају углед Краљевине СХС/Југославије. Због тога је у више прилика одсечно реаговао
на провокације суседа: прекинуо је дипломатске односе са Албанијом
због тзв. Ђурашковићеве афере 1927, затворио је границу са Бугарском после атентата ВМРО на ђенерала Михаила Ковачевића 1927, покренуо је широку дипломатску акцију како би спречио званично признање проглашења Ахмед-бега Зогуа за краља Албанаца 1928, био је
спреман да прекине званичну посету Атини јер је Венизелос покушао
да се меша у унутрашња питања Југославије 1931. године. Из истих
разлога су се краљ Александар, Живковић и Јевтић прибојавали да би
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резервисан став. У директним разговорима са краљем Борисом понудио му је две опције – да се придружи регионалном савезу или да паралелно регулишу само билатералне односе. Ипак, краљ Александар
није био задовољан попуштањем Богољуба Јевтића притисцима грчких, турских и румунских државника, због којих је Балканска антанта
на крају, фебруара 1934, добила антибугарски карактер, јер је тиме
нарушена његова идеја мултилатералног или билатералног споразумевања са Бугарском.
Спољна политика коју је водио краљ Александар насилно је окончана његовим убиством у Марсељу октобра 1934, који је извршио припадник ВМРО-а. Кнез Павле Карађорђевић, који се убрзо наметнуо
као кључна особа у намесништву што је требало да руководи државом до пунолетства краља Петра II, није одмах почео да мења правац
спољне политике. Велико разочарање Југославија је доживела услед
притисака којим је била изложена од стране Ке д’Орсеја и Форин офиса да не покреће тужбу пред Друштвом народа за утврђивање одговорности и кажњавање Италије због њеног подстрекивања и помоћи
за извршење марсељског атентата. Крајњи исход оптужбе покренуте
против Мађарске био је крајње незадовољавајући, а читаво питање
је скинуто са дневног реда почетком 1935. године. Нова фаза у југословенској спољној политици почела је формирањем владе Милана
Стојадиновића, у којој је, по наговору Двора, прихватио да руководи ресором Министарства иностраних послова. Кнез Павле и Милан
Стојадиновић су споразумно креирали нове правце спољне политике
током периода 1935–1938.
Кључна промена је настала услед држања великих сила током
друге половине тридесетих година. Француска се повлачила испред
Трећег рајха, настојећи да се споразуме са Италијом о заједничкој
антинемачкој политици, што је представљао опасност за одбрану југословенских интереса. Преломни догађај за југословенску спољну
политику био је изостанак француске реакције на ремилитаризацију
Рајнске области марта 1936. године. Велика Британија је током Абисинијске кризе и рата 1935–1936. показала да је једина велика сила која је била спремна да се супротстави агресивним плановима Италије.

Немачко-италијански интереси нису још били усклађени у Подунављу,
иако се Рим повлачио пред притиском Берлина у Аустрији. Због свега тога, основна промена у југословенској спољној политици била је
померање ослонца из Париза ка Лондону. У погледу Берлина и Рима,
југословенска спољна политика је наставила ранију тактику лавирања
између две стране и искоришћавања њихових сукобљених интереса
за очување сопствених позиција и интереса. У овом периоду покренута је трећа фаза политике сарадње са Италијом, која је довела до
потписивања споразума марта 1937, што је требало да буде основа за
усклађивање интереса и спољних политика два јадранска суседа.
Под притиском две велике силе, уз релативну незаинтересованост
Форин офиса за тај регион, Југославија се све више повлачила из Подунавља и затварала на Балкану. Током аншлуса Аустрије, марта 1938,
није реаговала јер то нису учиниле ни заинтересоване велике силе.
Током Судетске кризе Југославија и Румунија су одбиле да притекну
у помоћ Чехословачкој у случају немачког напада, те је тиме главна
слабост Мале антанте дошла до видног изражаја. Савез је суштински
уништен потписивање Минхенског споразума, 30. септембра 1938, а
правно формално је нестао немачком окупацијом Чешке, марта 1939.
године. Југославија је одуговлачила са признавањем независне словачке државе, а на крају је признала њено постојање као међународног субјекта са ограниченим суверенитетом.
На Балкану је обновљена насилно прекинута политика краља Александра. То је била политика учвршћивања Балканске антанте и паралелног зближавања са Бугарском. Главна промена која је настала била је активна сарадња са Турском. Током петнаест година, ова држава није била у фокусу југословенске спољне политике, јер се Срби од
почетка нису слагали са њеним повратком у Европу. Међутим, Турска
се у оквиру Балканске антанте једина показала спремном да сарађује
са Југославијом и на војном плану у случају напада неке од великих
сила. Такође, обе државе су имале исте бојазни од агресивних италијанских планова према Балкану и Малој Азији, стога су лако проналазиле заједнички интерес. Обнова преговора са Бугарском убрзо је
довела до потписивања споразума, јануара 1937, који је требало да
29

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY 1918–1990

Трећег рајха. Југословенска држава се томе опирала колико је могла,
али је жеља Немаца да што пре окончају италијанско-грчки рат зарад
отварања Источног фронта натерао Југославију да се коначно определи за једну страну. Приступање Тројном пакту 25. марта 1941. довело је до обарања намесничког режима два дана касније. Иако је влада
Душана Симовића покушала да одржи неутралан положај, Априлски
рат је одредио судбину Краљевине Југославије 1941. године.

буде основа за усклађивање интереса две јужнословенске државе.
Милан Стојадиновић је ишао и корак даље и желео као крајњи циљ
да изврши аншлус са Бугарском. Због тога је промену међународног
система контроле Мореуза желео да искористи да би направо преседан унутар Балканске антанте и извео мирну ревизију међународних
уговора, као први корак ка потоњој измени граница и територијалног
изласка Бугарске на Егејско море. Ипак, Стојадиновић је управо у погледу Балкана ишао испред замисли кнеза Павла, те је његов договор
са грофом Галеацом Ћаном о територијалној подели Албаније јануара 1939. био последња кап која је прелила чашу и довела до његовог
пада са власти почетком фебруара.
Потом је кнез Павле преузео вођење државне политике у своје руке. Претпоследњи министар иностраних послова, Александар
Цинцар-Марковић (1939–1941), био је уједно и једини професионални
дипломата на челу тог ресора. Почетак Другог светског рата унео је
неке додатне измене у спољној политици Југославије. Државни врх
је избегавао увлачење у рат, задржавши формулацију из Стојадиновићевог периода да не жели да понавља искуство Србије из Великог
рата, већ да чека даљи развој догађаја, односно да се прво Италија
определи за једну од две зараћене стране. Политика неутралности, са
благонаклоним држањем према Великој Британији и Француској, била је основ спољне политике у овом периоду. Због тога су југословенски државници одбацивали идеју о стварању антинемачког фронта на
Балкану, који би предводила Италија, и једино су били заинтересовани за стварање неутралног блока који би сачињавале Балканска антанта и Бугарска. Неформални разговори о међусобном признавању
и успостављању дипломатских односа са СССР-ом почели су у јесен
1939, а званично су окончани после Зимског рата, у пролеће 1940. године. Велики удар за југословенски државни и војни врх био је слом
Француске у лето исте године. Суштински је било немогуће наставити
вођење политике неутралности, јер је Велика Британија остала као једини непријатељ немачко-италијанског блока, док СССР није пружао
реалну подршку и помоћ Југославији. Све јачи притисак немачке на
југоисточну Европу постепено је увлачио државе у региону у орбиту

Др Срђан Мићић
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FO RE IGN PO LICY OF THE KING DOM OF YUGO SLAVIA
1918–1941

the neighboring Montenegro. The biggest threat was Austro-Hungary,
which showed its pretensions towards the South Slavic countries in 1908
with the annexation of Bosnia and Herzegovina. The international situation was worsened by the May coup of 1903, especially on the bilateral
level with Great Britain. Balkan Wars (1912–1913) pointed to the excessive
national appetites of all Balkan peoples. Therefore, the development of
relations between Serbs and Romanians, Bulgarians and Greeks was questionable. Territorial pretensions and national aspirations were especially
prominent during the World War I. War objectives, directions of military
actions, conditions under which individual states subsequently joined
one of the two blocs, indicated that it was impossible to reconcile the
wishes and aspirations of the European peoples.
For Serbian statesmen, three new factors arose that they had to count on in the future. The most significant were the Italian pretensions
towards the eastern coast of the Adriatic Sea, and the hostility of most
Roman statesmen towards the idea of liberation and unification of the
South Slavs. Serbian statesmen also had to count on the fact that in the
future they would have a great power in the neighborhood that would
be an enemy of the independence and territorial integrity of the new state of Serbs, Croats and Slovenes. The Greek interpretation of the alliance
obligations during the Great War was a clear signal that the southern neighbors could not be relied on in the future, especially in terms of joint
defense against the great powers. The military conflicts with the Bulgarians in 1913 and 1915, and the brutality of the regime established in the Bulgarian occupation zone, additionally widened a rift in Serbian-Bulgarian
relations that could not be easily overcome. The short-lived cooperation
of 1912 was quickly forgotten under the impressions of the events that
followed, which created mutual dissatisfaction, suspicion and resentment. The novelty was the development of Serbian-Romanian relations.
The close cooperation between Serbs and Romanians in the Habsburg
monarchy against the policy of denationalization and Hungarianization,
created a feeling of friendship between the two peoples. Mutual pretensions towards the territory of Banat, as well as the Romanian conditions
for entering the war on the side of the Entente forces, shook the previo-

The end of the World War I marked a drastic change in the political
map of Europe. The German, Austro-Hungarian, Russian and Ottoman
empires were destroyed, while Great Britain, France and Italy increased
their territorial possessions, reputation and influence. The disintegration
of the four empires enabled the rise of pre-war and creation of new countries in Europe. The clear division into the large and small, the overpowered and defeated, which was applied in the work of the Peace Conference in Paris, outlined the future of international relations. The ideas
that came from the Anglo-Saxon liberals led to the formation of the League of Nations, as an unprecedented international body. The goal was
to change the way of communication between the countries, introduce
responsibility towards the international public, and prevent future wars.
Two autonomous bodies of the League of Nations (LON) were also established: the Permanent Court of International Justice and the International Labor Oﬃce. The Oﬃce was perhaps the only international institution
within which there was no division into winners, neutrals and losers, but
into industrially developed and underdeveloped countries. Due to that
fact, almost all countries accepted sincere cooperation with the Oﬃce,
and it was the only international institution that was not disbanded after the World War II, but continued to work continuously even after the
year 1945. The Peace Conference established the protection of the rights
of national minorities as a new type of international legal obligations,
which, like most decisions, was a compromise between the interests of
the great powers. Therefore, it was applied selectively, for the most part
only to the successor countries of the four former empires, while the great powers, including Great Britain and France, which at that time had the
largest number of minorities, were excluded.
The international position of the Kingdom of SCS (Serbs, Croats and
Slovenes) was significantly changed in relation to the position of the
Kingdom of Serbia. Until the wars for liberation and unification, the Serbian state bordered with two empires, and only had good relations with
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of the Kingdom of SCS at the Peace Conference in Paris tried to solve
both problems, but was faced with several obstacles. The first problem
stemmed from the fact that the Kingdom of Serbia participated in the
Great War on the side of the Entente powers, while a part of the new
territories was the former possession of the Habsburg monarchy, and
conscripts were mobilized on the rival side. Therefore, the delegation faced the stalling of the great powers to recognize the existence of the
new state. The Kingdom of the SCS was recognized by the United States, Great Britain and France in the mid-1919, while it was much easier to
obtain recognition from neutral and small states. The defeated Austria,
Hungary and Bulgaria recognized the Kingdom of SCS by signing the Treaties of Saint-Germain, Trianon and Neuilly-sur-Seine. However, the main
challenge from the very beginning was Italy. Italian statesmen had unfulfilled territorial claims in the Balkans, and a wish to impose themselves as
the dominant force that would replace the former Habsburg monarchy.
Therefore, they did not want a strong obstacle to their plans. Since they
could not prevent the creation of the Kingdom of SCS, they wanted to
gain as strong a position as possible on the east coast of the Adriatic Sea.
Italy oﬃcially recognized the existence of the South Slavic state, only after the Yugoslav side made significant concessions by signing the Treaty
of Rapallo in November 1920.
The definite determination of the borders of the Kingdom of SCS was
a much longer process. The Yugoslav delegation to the Peace Conference primarily used the principle of nationality, opposing it to the principle
of legitimate and historical rights by which the former empires defended
their territorial integrity. This approach had another important aspect, because, on the basis of the principle of nationality, international obligations
arising from secret agreements – the London Agreement of 1915 and the
Bucharest Agreement of 1916 – could be challenged. Another important
segment of the Yugoslav strategy was to define state borders by invoking
strategic principles. The goal was for the borders to provide better starting points for defending the territory, based on the terrain configuration.
From an ethnic point of view, the projected borders in Carinthia, Baranja,
Banat were questionable, as well as corrections of borders with Bulgaria

us relations. Therefore, during the Great War, Serbian statesmen had to
start taking into account the Romanian pretensions, as a potential danger
for the future state. Banat played an important role as the hinterland of
Belgrade, since the military operations of 1914 and 1915 clearly indicated
the vulnerability of the capital’s position. Due to that, Serbian statesmen,
even during the World War I, had to consider the issue of future relations
with all potential neighbors.
The development of the situation on the fronts, regime changes, and
the decisions of the victorious countries at the end of the war, brought
additional developments in the international position of the South Slavic
state. In the period until 1917, one of the basic supports for Serbian statesmen in foreign policy was the Russian Empire. Its interventions were
especially significant at key moments in 1914 and 1915. However, after the
October Revolution and the establishment of the Bolshevik regime, the
new South Slavic kingdom could not rely on Russian support but had to
take into account the Soviet and Bolshevik threats. As it lost its mainstay,
so it did Austro-Hungary, its greatest enemy. However, a new competitor appeared who wanted to take the former Habsburg positions in the
Danube region and the Balkans – Italy. In such circumstances, Serbia and
then the Kingdom of SCS could count on the support of France and the
United States of America. Washington’s support was important during
the Paris Peace Conference, but American statesmen were disappointed
with the final decisions, and left Europe to their own fate. The French
positions towards the newly created South Slavic state were not clearly
defined from the beginning.
The Kingdom of Serbia, as the most important factor, was united, sacrificing its statehood and tradition, and by ending the existing constitutional order, it opened the way for the creation of a new state called the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (SCS). The internal organization
and management of the central state bodies were changed by the Vidovdan Constitution of 1921, the September Constitution of 1931, and the
Cvetković-Maček Agreement of 1939, with accompanying laws. At the foreign policy level, the new state immediately faced two important issues:
gaining international recognition and defining borders. The delegation
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Yet, he did not renounce his participation in creating new foreign policy directions. Unlike Pašić, Aleksandar Karađorđević gradually took the levers
of state power into his own hands. He first imposed himself as the key
factor in foreign policy, and then took over the management of domestic
policy. The regent, and then the king, personally engaged only in the most
important issues and some crucial moments that could have reversed the
situation and improved the international position of the Kingdom of SCS/
Yugoslavia. He left most of the management of daily diplomatic activities
to the competent department. On important issues, he often communicated directly or through personal envoys with foreign statesmen, and did
not always inform the competent ministers about his activities. Not all ministers held the same attitude towards the crown. Nikola Pašić (1921) and
Vojislav Marinković (1924 and 1927-1932) showed the most independence,
while Momčilo Ninčić (1922-1926), Ninko Perić (1927) and Bogoljub Jevtić
(1932-1935) tended more to please the king. Among the diplomats, the
closest to the Court were Miroslav Spalajković
ć and Boško-Čolak Antić. Therefore, they had complete freedom in their activities
and a high degree of independence in relation to the Ministry of Foreign
Aﬀairs, beyond the existing legal acts. Since the Serbian elite maintained
dominant positions in the new state, and most diplomats were recruited
from its ranks, some pre-war conceptions and understandings were dominant among people who had state and diplomatic experience even before 1918. Only with the arrival of the younger generations, who did not
participate in the creation of foreign policy and diplomatic activities of the
Kingdom of Serbia, some more noticeable changes in perceptions and activities at the international level began. Momčilo Ninčić completely changed his attitude towards the League of Nations, Vojislav Marinković paid
more attention to the consular service and the aﬀairs that fell within its
competence, while Milan Stojadinović (1935-1939) paid considerable attention to coordinating the activities of economic departments and their
acclimation with the conduct of foreign and economic policy.
The Yugoslav state had a dominant position on the Balkan Peninsula
and occupied a prominent place in the Danube region. Serbs who managed foreign policy and diplomatic activities initially relied on the ex-

and northern Albania. Although the Kingdom of SCS invoked the principle of nationality, it was ready to accept the determination of the future
borders by holding plebiscites in the territories it disputed with Italy and
Romania, but not in those for which it disputed with Austria and Bulgaria. Prekomurje was requested in order to facilitate the establishment of
a connection with the Czechoslovak army in case of war, and an attempt
was made to annex Carinthia by military force in order to put the great
powers before the final act. In terms of strategic security, Banat was seen
as the hinterland of Belgrade from potential attacks. The changes to the
Yugoslav-Bulgarian border were requested to facilitate the defense of the
most important communication line – connection with the port of Thessaloniki. The projected border with Albania was supposed to serve an easier
defense against the Italian penetration to the Balkans and the prevention
of the Albanian irredentism. The biggest problem was defining the common border with Italy and suppressing the refutation of its claims for the
eastern part of the Adriatic Sea. As the western neighbor was stronger in
political and military terms, in the end, the Kingdom of SCS had to make
the most concessions in that direction within the Rapallo Treaty of 1920,
in order to receive international recognition in return. The final definition
and minor corrections continued to be made in agreement with individual
neighbors until the second half of the twenties.
Immediately after his release, Regent Aleksandar Karađorđević showed his inclination towards exceeding his constitutional powers and his
desire to take over the heading of the state politics. The first step was
to diminish Nikola Pašić’s political influence. Regent Aleksandar did not
entrust him with the mandate for the composition of the government,
but appointed him the head of the delegation at the Peace Conference in
Paris. Due to strong opposition to his work at the head of the Ministry of
Foreign Aﬀairs of the Kingdom of Serbia, which was extremely open during 1918, Pašić did not even become the first Yugoslav Minister of Foreign
Aﬀairs. This department was entrusted to Ante Trumbić, a Croat from Dalmatia, who was of proven Yugoslav orientation, so it was considered that
he would not give in to Italy in his work. Thus, Nikola Pašić’s influence in
Yugoslav foreign policy was significantly less than in Serbian foreign policy.
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in the focus of Yugoslav diplomacy, while the Baltic, Scandinavian and
Pyrenean regions were almost neglected. The attitude towards the United States was not significantly diﬀerent either, primarily due to the policy of distancing in relation to Europe. North American and South American states gradually entered the focus of Yugoslav diplomacy, primarily
due to the large diaspora that was not a loyal factor and often financially
and propagandistically supported the work of separatist, comitatus and
terrorist organizations. Since the Kingdom of Serbia did not have a large diaspora, Serbian diplomats, prior to 1918, did not have many opportunities to address these issues, and it took some time before Yugoslav
diplomats began to understand its significance for state interests. The
assassination of King Aleksandar in Marseilles was only the last warning,
one they could not ignore. The countries of the Middle East and Egypt
have over time been seen as potential markets for increasing Yugoslav
exports, especially during the Great Depression. In addition to episodic
activities, Yugoslav diplomacy was not overly active in those regions.
The key problem the Kingdom of SCS was facing since its creation has
been the Italy’s pretensions to the eastern shores of the Adriatic Sea,
the Balkan Peninsula and the Danube region. According to Milan Antić, a
close associate of Foreign Minister Momčilo Ninčić and later the Minister
of the Court, almost all Yugoslav foreign policy and diplomatic activities
were aimed at establishing tolerable relations with the expansive intentions of the Adriatic neighbor. Therefore, the defense against Italy was
in the main focus of the foreign policy of the Kingdom of SCS/Yugoslavia
during the entire interwar period. There were three directions in which
this policy was implemented. The first was to find an ally, and possibly an
ally among the other great powers. The logical choice was France, with
which Serbia has been building good relations since 1903. Its change of
policy in the Danube region, in 1920, facilitated the improvement of Yugoslav-French relations. Another important factor could have been played
by Great Britain, due to its naval supremacy in the Mediterranean. However, Yugoslav-British relations were initially burdened by the legacy of
Serbian-British relations, which only to some extent surpassed the consequences of the May coup of 1903. Another problem was the general lack

perience gained prior to 1918, and the foreign policy conceptions during
the 1920s were clearly influenced by earlier understandings and thinking.
Since the Kingdom of Serbia was on the oﬀensive against the Ottoman
Empire and on the defensive against the Habsburg monarchy, this line
of action was also reflected in the foreign policy of the Yugoslav state.
Therefore, the Kingdom of SCS was much more active on the Balkan Peninsula than in the Danube region. The main goal in both regions was to
prevent the creation of a dominant position of some of the great powers,
Italy in the first place, as a precondition for preserving the acquired positions. The Yugoslav state oﬃcials did not look kindly upon the initiatives
of their weak Balkan neighbours aimed on the regulation of multilateral
relationships in the region. They were ready to accept their initiatives bilaterally if they suited Yugoslav interests. On the other hand, Yugoslav
statesmen showed a much lower intensity of diplomatic activities in the
Danube region, which were often only a response to the initiatives of
other states. The only issue in which Yugoslav statesmen were willing to
engage all available resources was to prevent the restoration of the Habsburgs in Austria or Hungary. Although the majority of Serbs, who held
leading positions, thought that the monarchist state system was better
than the republican one, and advocated that kind especially in the Balkans, the issue of the restoration of the former Austro-Hungarian dynasty
was viewed from another angle. The potential return of Karl, or his son
Otto’s accession to the throne, was considered a great danger to the preservation of the territorial integrity of the Kingdom of SCS/Yugoslavia.
Therefore, Yugoslav statesmen were ready to take the initiative and use
all available means, including military force, to restore the monarchy in
Austria or Hungary. The issue of restoration enabled the creation of the
alliance of the Kingdom of SCS, Czechoslovakia and Romania, known as
the Little Entente. Yugoslav statesmen were also ready to negotiate with
the Italians on pursuing a unified policy on the same issue.
Outside these two regions, Yugoslav foreign policy was mostly directed towards the great powers, while other European and non-European
countries were almost invisible to the Ministry and the diplomatic service.
European countries, such as Poland and Belgium, were only occasionally
34

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY 1918–1990

to the Hungarian throne in the spring of 1921, influenced the change of
the French foreign policy concept. The Quai d’Orsay accepted the Little
Entente as an integral part of its anti-German ring, and has since begun
to support the strengthening of this alliance. The cooperation was strengthened by the decision of the Little Entente to support France at the
Genoa Conference in 1922, at the time when the Anglo-French war alliance ended. This opened the door for the improvement of Yugoslav-French
relations, which was primarily seen in the MFA from the point of view of
defense against Italian aggressive plans. The decision of King Aleksandar,
Nikola Pašić and Momčilo Ninčić to reject Lord Curzon’s oﬀer to use the
Yugoslav army to defend British interests in Asia Minor in 1922, and the
French occupation of the Ruhr area in 1923, which clearly declared nonrevision of peace treaties, strengthened Yugoslav-French cooperation.
The Kingdom of SCS could count on the support of the Quai d’Orsay against the revanchist policies of the regime of Admirals Miklós Horthy and
István Bethlen in Hungary, and the government of Aleksandar Cankov in
Bulgaria. Nevertheless, France’s key role in Yugoslav foreign policy was
to provide support against Italian expansion.
Relations with Great Britain, Germany and Soviet Russia after the First
World War were undefined. At the end of the Anglo-French alliance, Yugoslav statesmen rejected an oﬀer by Lloyd George and Lord Curzon to engage 100,000 troops in Asia Minor to help the Greek army, in return for
a non-refundable loan of £ 300,000,000. The attitude towards Germany
was primarily based on the French politics, although during the 1920s and
early 1930s there were disagreements among Yugoslav statesmen as to
which political line to choose. Soviet Russia, which was excluded from
international relations after the World War I, was primarily perceived as
an enemy due to the Bolshevik regime and the fate of the imperial family.
Therefore, the establishment of diplomatic relations, and possible work
on rapprochement, were the last option that could be resorted to in case
of extreme emergency. Among Yugoslav statesmen, Momčilo Ninčić was
the first to show readiness to work in that direction. He received Pašić’s
support at the end of 1925, but he could not win over King Aleksandar for
his ideas, so he did not dare to pursue it alone.

of interest of British foreign policy in continental problems in Europe. The
attitude of Yugoslav statesmen towards Germany was not unanimous,
especially during the 1920s, so a unified policy that would make it possible to use the conflict of German and Italian interests to protect Yugoslav
interests could not be pursued. The other direction was direct negotiations with Italy on open issues, problems at the bilateral and multilateral
level, and the possibilities of harmonizing foreign policies in certain directions. The two possible directions of cooperation were joint defense
against the renewed German (German-Austrian) danger and economic
cooperation between the two compatible economies. Negotiations were initiated on several occasions during the interwar period, but the results were often insuﬃcient because the Kingdom of SCS/Yugoslavia was
a weaker party that had to make more concessions in territorial, political
and economic terms. The third direction included all Yugoslav neighbors.
The Kingdom of SCS/Yugoslavia sought to prevent some of the Balkan
and Danube states from falling under Italian influence and to form a bloc
of states that would be tied to Italian aggressive plans. At the same time,
it tried to direct the formation of alliances with individual countries in the
two regions towards joint defense against Italy.
The Kingdom of SCS could not immediately count on French support
and help. The original plan of Quai d’Orsay was based on the formation of
a bloc of states in Central and Eastern Europe, which was to serve as part
of the anti-German bloc and the sanitary cordon towards Soviet Russia.
According to that idea, Hungary was to play the main role in the Danube
region, while the other members of the bloc were to be Poland, Czechoslovakia and Romania. The Kingdom of SCS did not appear in those plans
at all. Paris supported the Hungarian-Romanian rapprochement as one of
the initial steps in the realization of that plan, and it looked unfavorably
on Edvard Beneš’s talks with Yugoslav statesmen on the creation of the
anti-Hungarian and anti-Habsburg front in the Danube region. Therefore, until the end of 1920, the Quai d’Orsay was not in the mood for the
idea of forming the Little Entente. Only the final decision of Romania to
join the Kingdom of SCS and Czechoslovakia in forming a unified alliance, which was forced by the first attempt of Karl von Habsburg to return
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The Kingdom of the SCS, in relation to its neighbors, with the exception of Italy, had a more dominant position in political and military terms.
Therefore, the main goal in the Danube region and in the Balkans was
to preserve those positions. In addition to preventing the creation of
a sphere of interest of some of the great powers in these two regions,
Yugoslav statesmen did not want to accept their neighbors’ initiatives to
reorganize relations at the multilateral level unless the Kingdom of SCS/
Yugoslavia played a prominent, if not leading, role. They were especially
suspicious of plans that seemed to them to be an integral part of the
Italy’s foreign policy strategy.
Although there were some basic foreign policy guidelines that were
mostly agreed upon by statesmen, there were still significant diﬀerences
in the attitudes of individuals on certain issues. Since the formation of the
Kingdom of SCS, Regent Aleksandar has shown a tendency to strengthen
his power and influence on state policy, even outside the constitutional
framework. As early as the end of 1918, he was ready to engage in relations with certain great powers, in the first place with France. However,
he did not limit his aspirations to personal activities, but gradually began
to form his own circle of people in the Ministry of Foreign Aﬀairs. Since
the appointment of Momčilo Ninčić as Minister of Foreign Aﬀairs in January 1922, King Aleksandar has directly begun to lead foreign policy. In the
latter period, ministers, certain assistant ministers, as well as a number
of MPs were personally elected by the king. Among the diplomats, Miroslav Spalajković
ć and Boško Čolak-Antić played a particularly prominent role, thanks to the friendly relations with Petar and
Aleksandar Karađorđević. Aleksandar’s elected oﬃcials gradually became completely independent of the ministers and the Foreign Ministry. By
enforcing the January 6 dictatorship, he introduced diplomats and people who had no experience in that field (Petar Pešić, Albert Kramer, Grgur
Budislav Anđelinović and Jovan Đonović), and they were also personally
loyal to the king and often independent of the Minister of Foreign Aﬀairs.
In terms of foreign policy, King Aleksandar first engaged in relations with
the French in 1919; he wanted to visit Paris as early as December 1918, but
he gave up his intention after receiving the message that he would not

be accepted as the head of a friendly state because France had not yet
recognized the existence of the Kingdom of SCS. Then, through Ninčić
and Spalajković, he began to interfere in relations with Italy. Regarding
Germany and the USSR, he initially had a more behind-the-scenes role. He
was the initiator of the change in relations with Germany and Austria in
the second half of the 1920s, and was considered the greatest opponent
of recognizing the Bolshevik regime and establishing oﬃcial Yugoslav-Soviet diplomatic relations. In the first decade of the existence of the Yugoslav kingdom, he generally did not personally engage in relations with
neighboring countries, which did not mean that he was not informed or
did not give instructions to foreign ministers.
Another important factor in the foreign policy of the Kingdom of SCS
was the experienced Serbian politician Nikola Pašić, longtime Prime Minister and Minister of Foreign Aﬀairs. During the Peace Conference in Paris,
he concluded that, despite all public proclamations, the attitude of the
great powers had not changed in the least compared to 1878, and that
they subordinated all principles and declarations to their own interests.
He therefore believed that the new foreign policy must be based on anticipating the danger from Italy and the conflict he considered inevitable,
just as the former Serbian policy had to do with Austro-Hungary, however, this did not include only the Adriatic but the whole area. He believed
that direct agreements with the western neighbor should be avoided,
because the Kingdom of SCS would be a weaker partner. However, they
did not want to prolong the provisional situation at the bilateral level,
because Italy had significantly greater resources and capacities for the
development of military power and the conduct of world politics. Therefore, his idea was to regulate relations with Italy, with the mediation of
some other great power. During the Peace Conference in Paris, he advocated the tactic of “shielding” from the United States, and then advocated two directions of foreign policy in relation to the great powers.
The first was open cooperation with France, which could provide rapid
results in Yugoslav-Italian relations. The second was to prepare the ground with the public for reconciliation and rapprochement with Germany,
as a future counterweight to Italian pretensions. That is why he advised
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Momčilo Ninčić not to take too much engagement in a possible common
policy against the German states in his eﬀorts to regulate relations with
Italy. Analyzing the selfish attitude of the great powers at the Peace Conference in Paris, he concluded that the League of Nations will not be able
to ensure peace and prosperity in the post-war period. He considered
Albania an integral part of the so-called Adriatic issue, because it resulted
from the treaty that Britain, France and Italy signed in London in 1915.
In order to prevent the Italian penetration, he was ready to oﬀer a customs union or a defense alliance to Albania. He believed that the policy
under the slogan “Balkans to the Balkan peoples” should be continued
in the entire region. Thus, he wanted to achieve two goals: to get moral
support for resistance to all Italian aggressive intentions and to prepare
the ground for cooperation between the Balkan states after the change
of generations that experienced the wars of 1912-1918. However, he was
not ready to pursue this policy at any cost. Based on his predictions on
the historical experiences of the Serbian state, he had the most confidence in the Greeks, while he was much more cautious towards the Bulgarians – even during the government of Aleksandar Stamboliyski. Like
other Yugoslav statesmen, he wanted Turkey to stay out of Europe, but
he was not ready to embark on adventures in Asia Minor, especially not
for the benefit of British interests. His refusal to accept the British oﬀer
of money for the army, and the change of the Foreign Oﬃce’s policy towards the Balkans, in 1922, was especially the subject of Miroslav Spalajković’s criticism, the then ambassador to Paris and a close friend of King
Aleksandar. At that time, Nikola Pašić was more focused on preparing
the ground for the future establishment of friendly Yugoslav-German relations, as a counterweight to the danger from Italy, than on parrying
Italy’s plans with Yugoslav-British cooperation. That is why he advised
Momčilo Ninčić, in 1926, not to engage too much towards France and
Italy, oﬀering an alliance against the Germans, whom Pašić considered to
be the “people of the future” in Europe. Regarding the Danube region,
he was mostly engaged in issues related to the Little Entente. In addition,
he sought to influence the peaceful regulation of relations with Hungary,
to prevent policies of revisionism and the restoration of the Habsburgs.

It was believed that the return of one of the German dynasties to one
of the European thrones would have a domino eﬀect that would lead to
the restoration of most dynasties or the return of persons who resigned
from the throne. Due to this, he was an opponent of the restoration, not
only of the Habsburgs, but also of the monarchy in Greece.
As a man trusted by King Aleksandar, Momčilo Ninčić was able to develop his own foreign policy, which was subordinated to the ideas of the
monarch, but independent of the ideas of Prime Minister Pašić. The main
direction of his activities was the establishment of closer relations with
France and the contractual regulation of relations with Italy. In YugoslavFrench cooperation, Ninčić saw the mainstay against Italy’s aggressive
intentions in the Adriatic and the Danube region. He believed, however,
that it was possible to establish friendly relations with Italy, if the Kingdom of SCS, as a weaker side, made enough concessions, and thus to
harmonize the foreign policies of the two countries. The goal was to neutralize the greatest immediate danger and to have free hands to conduct
independent policy in the Danube region and the Balkans. He based his
conception on the regulation of contractual relations with Italy, with the
direct or indirect support of France, and the creation of a joint front of
the three countries against the renewal of the German danger. And right
in this last segment, he did not agree with Nikola Pašić. Ninčić was ready
only for economic cooperation with Germany, but he did not want to
work on political rapprochement, which was the goal of the Prime Minister. Although he carried out his activities in agreement with King Aleksandar, the two of them did not agree on the policy to be pursued towards the USSR. Ninčić tried to find a formula for establishing YugoslavSoviet relations, but he was not allowed to go too far in that direction so
as not to lose the King’s trust. The first step towards realizing his foreign
policy concept was the signing of the Pact of Friendship with Italy in 1924,
but he failed to realize his concept in full because he did not succeed in
convincing Benito Mussolini to accept the idea of a tripartite YugoslavItalian-French pact. The contractual regulation of relations enabled Ninčić to pursue a freer policy towards other neighboring countries in 1924
and 1925. In the Danube region, he relied on the Little Entente, although
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with the South Slavs, and especially the Serbs, about whose army he had
only good things to say. However, he gradually changed his views and
from the former socialists he started embracing the ideas of Italian nationalists, accepting the idea of moderate expansion in the eastern Adriatic
and cooperation only with the Serbs, whom he considered not to be vitally interested in Rijeka and Istria. After the March on Rome, Mussolini
publicly expressed his desire to resolve open issues with the Kingdom
of SCS at the Peace Conference in Lausanne. In the period November
1922-April 1923, he was preparing the ground for the regulation of bilateral relations, and he found an excellent interlocutor in Momčilo Ninčić.
The Yugoslav Minister of Foreign Aﬀairs considered that an opportunity
to regulate all disputed issues had been presented and he had similar
ideas as Mussolini. They both wanted the end result of their eﬀorts to
be the signing of a political pact that would harmonize the foreign policies of the Kingdom of SCS and Italy in the Danube region and on the
Balkan Peninsula. However, Ninčić faced two problems. The first was the
partial support of the government cabinet, because Pašić was interested
in regulating bilateral relations only to the extent that they could help
resolve Serb-Croat relations internally. The other was a large number of
Italian diplomats and fascists who advocated anti-Yugoslav policies, putting pressure on Mussolini not to go too far in reconciling the interests
of the two sides. Due to Ninčić’s complicated position, Mussolini sent General Alessandro Bodrero in September 1923 to directly negotiate with
King Aleksandar on resolving the territorial status of Rijeka, which was
a precondition for concluding a political agreement. Like his predecessors, Giovanni Giolitti and Carlo Sforza, he played the card of Yugoslavia’s
aspirations to prevent the revision of the peace treaties on which the international order was based, in order to obtain as many concessions for
Italy as possible. King Aleksandar accepted Mussolini’s initiative, because it enabled him to directly interfere in the creation of the Adriatic policy of the Kingdom of SCS. However, there was no complete agreement
among the three Yugoslav statesmen. Momčilo Ninčić, who by then had
already profiled himself in public as the biggest advocate of Italophile
politics, was ready to make the alliance, but without taking on obligati-

he left the initiative in that alliance to his Czechoslovak colleague Edvard
Beneš. Together with Pašić, he initiated a policy of reconciliation with
Hungary, because none of them could have full confidence in the alliance
with Romania. By supporting the French anti-German policy, which included the separation of Austria from Germany, Ninčić wanted to establish
better political and economic relations with his northwestern neighbor,
and it was the only country – a former enemy – that he oﬃcially visited
during his mandates. For the same reasons, they wanted to use the change in the foreign policy of Poland, in 1925, to establish closer YugoslavPolish relations, but they did not want to oblige the Kingdom of SCS too
much in that direction. The main goal of his Balkan policy was to ensure
the primary role of the Kingdom of SCS in the region. Ninčić was ready
to seek Rome’s support, but was determined to prevent the creation of
Italian or British sphere of influence in the Balkans. He implemented his
political conception by working to maintain the best possible relations
with Albania, as a prevention of Italian penetration, but he looked for a
way to regulate relations with Bulgaria and Greece. He showed the least interest in Turkey. Unlike his predecessors, he showed great zeal in
working in two fields. The first was the reorganization of the Ministry of
Foreign Aﬀairs in order to adapt the diplomatic and consular service to
modern trends, at the time, in international relations. The second was a
visible engagement in the League of Nations. He paved the road, which
was then continued by Vojislav Marinković and Bogoljub Jevtić.
Immediately after the end of the Peace Conference, Yugoslav and
Italian statesmen tried to contractually regulate the relations between
the two countries. However, the first two agreements signed in 1920 and
1922 did not satisfy either side. In addition to the political ones, economic
relations, position of minorities and open issues were also disputable.
The first Italian governments hesitated in regards to the policy towards
France and Great Britain, within the framework of which bilateral relations with the Kingdom of SCS were also discussed. The Yugoslav side held
talks of varying success with them. A significant turnaround occurred
with the rise of the fascists to power in Italy. As a journalist in the World
War I, Benito Mussolini advocated the necessity of future cooperation
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soon became clear that there was mutual mistrust, which made it diﬃcult to take advantage of the set guidelines, because they failed to apply
cooperation in the economic field as well, even though the two economies were compatible. The only direct positive consequence of the signed
treaty was that Yugoslav foreign policy had free hands in the Balkans and
the Danube region during 1924 and the first half of 1925.
A new danger for the international position of the Kingdom of SCS
was the signing of the Locarno Pact in October 1925, by which Great Britain, France, Germany and Italy mutually guaranteed the borders and the
international system determined by the Versailles Peace Treaty, but only
in Western Europe. At the same time, they excluded from the competence of the League of Nations the regulation of mutual disagreements, and
thus placed themselves above the existing system which was supposed
to prevent future wars. An important consequence was the oﬃcial recognition of the status of a great power to the Weimar Republic. The Locarno Pact had two important consequences for the international position of the Kingdom of SCS. The first was the unprotectedness of Eastern
Europe from the renewed German danger, which was understood by all
three members of the Little Entente. The second was the British initiative to establish a similar Locarno system in the Danube region and on the
Balkan Peninsula. Mussolini accepted the idea, and in February 1926 he
publicly promoted the Balkan-Danubian Locarno project. Ninčić believed
that Italy’s intention was to rule in both regions, with British support, to
isolate the influence of France and destroy the Little Entente. That is why
he left it to his Czechoslovak colleague, Edvard Beneš, to find, together
with the Foreign Oﬃce, a solution of the Locarno type in the Danube
region, which would thwart Mussolini’s intentions, and he himself worked to prevent the signing of a similar regional pact in the Balkans. King
Aleksandar, for his part, led politics on two tracks. The first was a direct
oﬀer to Mussolini to sign a new bilateral agreement that would have an
anti-German character in Central Europe and thus supplement the shortcomings of the Locarno Pact, from the standpoint of Yugoslav and Italian
interests. The second was negotiations with France and Czechoslovakia
on joint cooperation in case of war with Italy.

ons in cases of territorial expansion of the contracting parties. However,
he did not have too much confidence in the Italian side, so he took a cautious, patient and compliant attitude towards Mussolini’s “exuberant
temperament”. He wanted to secure a new political course by expanding
the base into a tripartite Yugoslav-Italian-French alliance pact, in which
he would leave Italy the main role in the political and economic regulation of relations between the newly created states in the Danube region
and the Balkans. Since Ninčić could not obtain the prior consent of the
Italian side, King Aleksandar, with the mediation of Miroslav Spalajković
and consultation with the Quai d’Orsay, decided to accept the signing of
the Pact of Friendship (the so-called Treaty of Rome), which was signed
on January 27, 1924. This set the basis that would define Yugoslav foreign
policy for the following five years, with the possibility of extend it .
King Aleksandar took a political course that represented a compromise between Ninčić’s desire for stronger ties with Italy and Pašić’s reserves towards the expediency of pursuing such a policy. He was ready to
reach an agreement for a 30-year period, which would definitely recognize common borders, Italian economic positions in Albania and bilateral
economic relations, with the ultimate goal of preventing further Italian
penetration into the Balkans. King Aleksanar did not rule out the possibility of concluding a customs union and a defensive military alliance to
defend the Adriatic Sea and the northern borders from the German danger. He even considered the idea of an enlarged Little Entente headed by
Italy. He hoped the result would be an end of Italian support to Croatian
separatists and revisionist policies of Hungary and Bulgaria, and giving
up on the occupation of Albania and territorial expansion in Dalmatia. He
believed that an autonomous Yugoslav-Italian entity could be formed to
preserve peace in the Balkans and the Danube region, independent of
French and British influences and interests. This conception was much
closer to Ninčić’s than Pašić’s views, with the diﬀerence that it led to the
exclusion of France from future foreign policy conceptions. King Aleksandar was convinced that he could personally persuade Benito Mussolini to
pursue such a policy, and this was the first unsuccessful oﬀer to organize
a direct meeting in order to define the details of future cooperation. It
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to bind the Kingdom of SCS too much to France and Italy by taking on defense obligations against Germany, because he was convinced that the
Germans were a “people of the future” who would inevitably unite into a
single state and then wage war against Italy. During his stays in Rome and
Paris, it became clear that Mussolini was against the tripartite pact, and
on the basis of previous meetings with Austin Chamberlain, that he did
not want to accept the contractual regulation of Yugoslav-French relations. It became increasingly clear to Momčilo Ninčić that he had to opt for
one of two options: friendship with Italy or seeking French guarantees in
order to protect the Kingdom of SCS “from such friendship”. The international situation further complicated his mission, because Great Britain had
close relations with Italy at that time, which was based on the personal
relationship between Chamberlain and Mussolini. In the east, the USSR
started its return to the international scene, and it could be expected that
in addition to the presence of France and Italy, a competition between
British and Soviet influence in the Balkans would soon begin because of
the strait. That is why Ninčić finally decided on the tactics of procrastination. With the French, he only initialed the Treaty of Friendship and a secret clause on consultations between the two General Staﬀs. He wanted
to achieve several goals. The contractual regulation of bilateral relations
with France has finally begun. At the same time, he gave Mussolini enough time to reconsider all the benefits of the simultaneous agreement
with Paris and Belgrade and to direct him towards that goal by gradually
improving Yugoslav-French relations. The ultimate goal was to sign a tripartite pact, which would free the Kingdom of SCS from Italian danger on
the basis of French guarantees, and at the same time have free hands to
pursue a Balkan and Danube policy supported by two European powers.
However, his assessments turned out to be wrong, because just as the
Yugoslav public enthusiastically accepted the initialing of the Treaty of
Friendship, considering it a renewal of the former Serbian-French alliance, Mussolini was revolted for the same reasons. Pašić was not satisfied
with the results of Ninčić’s trip, but that was not an obstacle for the continuation of the previous policy. Pašić’s last cabinet was overthrown in
April 1926, and King Aleksandar supported the Minister of Foreign Aﬀairs,

The signing of the Yugoslav-Italian pact, in January 1924, influenced
the Quai d’Orsay to work to improve French-Yugoslav relations in order
to counter Mussolini’s action. Yugoslav statesmen accepted the initiative,
but during the year they were careful not to disturb the newly established friendly relations with the Adriatic neighbor. However, the two sides
could not immediately reconcile common interests. The Kingdom of SCS
tried unsuccessfully to gain French support for its Balkan policy. On the
other hand, among Yugoslav statesmen, only Momčilo Ninčić accepted
the French idea of signing a tripartite pact as a concept for regulating relations at the wider international level. However, he did not want to take on too many obligations regarding France, so as not to provoke Italy,
and in agreement with King Aleksandar and Nikola Pašić, during 1924, he
delayed defining specific provisions that would regulate Yugoslav-French
relations. However, the disruption of relations with Italy in the second
half of 1925 put France again at the forefront of the foreign policy of the
Kingdom of SCS. At that moment, King Aleksandar decided to personally
engage on a bilateral level, and it was agreed to form a defensive alliance.
With the intervention of Secretary General of the Quai d’Orsay, Gilles LaRoche, this plan was abandoned at the end of the year, because they wanted to completely bind the Kingdom of SCS to France and separate it from
Italy. In addition to King Aleksandar’s initiative for a contractual agreement with Italy and preparations for defense against the Italian attack,
Momčilo Ninčić opened the third track in foreign policy in December 1925,
re-launching the initiative for signing a tripartite pact. Mussolini accepted
both Yugoslav initiatives in principle, oﬀering a military alliance, the division of Albania and the joint defense of the Danube region from the Germans on the basis of the Balkan-Danubian Locarno or Tripartite Pact.
Momčilo Ninčić stayed in Rome, Paris and Geneva from February 23 to
March 23, 1926, in order to reach an agreement with the Italians and the
French on the tripartite pact. This was the most important task he undertook as Minister of Foreign Aﬀairs, and King Aleksandar and Nikola Pašić
were aware of the weight and responsibility, and assured him before and
during the trip that a possible failure would not result in his resignation.
However, the Prime Minister warned the Minister of Foreign Aﬀairs not
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Theofan Stilian Noli, in June 1924, which was not friendly towards the
Kingdom of SCS. Although Yugoslav and Italian statesmen agreed to hold
a joint post, the Foreign Ministry worked secretly on the return of Ahmet Zogu. The coup d’état he carried out in December 1924 was another
great temptation for the policy of Yugoslav-Italian friendship. Although
he returned to power with the help of the Kingdom of SCS, Zogu has in
1925 gradually turned to Italy, which could provide much more generous
financial support and a wider scope of economic cooperation to his regime. At the same time, the Yugoslav services, which considered that their
work ended with his return to power, again showed a tendency towards
casual behavior, while Yugoslav statesmen were unwilling to pursue a
certain policy to the end and with their half-measures and decisions they
influenced the removal of Ahmet Zogu, as was previously the case with
other Albanian champions. The gradual strengthening of Italian influence
in Albania was contractually sanctioned by the signing of the First Treaty
of Tirana on November 26, 1926. This was a clear sign that Yugoslav foreign policy had failed in Albania, retaining its influence only in the ranks of
the Orthodox hierarchy, and that it had to prepare a new line of defense
for the Balkans. The Italian victory in this competition raised the question
of the relations between the two countries with Bulgaria and Greece.
The policy towards Albania had one important aspect from the point of view of internal policy and public safety in the Kingdom of SCS.
Namely, the goal of taking the strongest possible positions in the neighboring country was to prevent Albanian irredentism, and to prevent the
establishment of cooperation between the Kosovo Committee and the
Internal Macedonian Revolutionary Organization (VMRO), especially on
the territory of Vardar Macedonia. The so-called Macedonian question
was an apple of discord in Yugoslav-Bulgarian relations after 1918, as it
had previously been in Serbian-Bulgarian relations. It was strategically extremely important for the Kingdom of SCS to keep the Vardar Valley because of the lines of communication with the port of Thessaloniki, which
could be the only route for receiving help from its strong allies in case
of war. That is why Yugoslav statesmen, especially based on the Serbian
experience of 1915, were extremely distrustful of Bulgarian politics after

because he himself continued to participate in the Yugoslav-Italian negotiations. However, the signing of the Treaty of Tirana on November 26,
1926, by which Italy took serious steps not only in Albania but also in the
Balkans, marked the end of this policy. The Minister of Foreign Aﬀairs had
to bear all the burden of failure, in order to protect the reputation of King
Aleksandar, whose role was not negligible in bilateral relations with Italy.
Ninčić’s resignation, on December 6, 1926, marked the end of the first
phase of the policy of agreement with Italy and signaled the beginning of
the open rapprochement of the Kingdom of SCS and France.
The question of Albania was immediately raised in the Balkans, which
came from the provisions of the Treaty of London of 1915. As the Yugoslav delegation at the Paris Peace Conference failed to prevent the allocation of part of the eastern Adriatic coast with its islands to Italy, it
was crucial to minimize its maneuvering space in the region. The Italian
rights to occupy a part of the Albanian territories increased the danger of
them creating a dominant position of a great power in the Balkans, which
would inevitably, in the eyes of Yugoslav statesmen, create a situation
similar to that faced by Serbia regarding the Habsburg monarchy in the
first two decades. That is why in the Balkans, it was immediately focused on Albania, while other countries were in the background. Diplomatic and accompanying activities were conducted under the highest level
of secrecy, and most of the MFA oﬃcials were not familiar with the work
of colleagues who at the headquarters or in the field were engaged towards the neighbor. Security measures were taken primarily to prevent
the success of the Italian intelligence services in revealing the intentions
and goals of the Kingdom of SCS. Working against the Italians in Albania
also meant using various means, including organizing riots, Chetnik and
terrorist actions. These methods, as well as the gradual definition of the
international position and borders of the Albanian state, influenced the
diplomatic relations between the two neighbors to be established only
in March 1922. The Pact of Friendship, signed in Rome on January 1924,
was supposed to definitely harmonize Yugoslav and Italian foreign policy towards Albania. However, during the same year, this policy was put
to the test twice. The first was the establishment of the government of
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Greece had an ambivalent position in Yugoslav foreign policy. Serbia’s experience with the alliance, especially military commitments, did
not guarantee successful future cooperation. Among Serbian and then
Yugoslav politicians, Eleftherios Venizelos was trusted the most because
of his attitude during the World War I. Although the Yugoslav statesmen
considered the monarchist system to be the best for the Balkan states,
they still did not have the slightest confidence in the German dynasty
of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, which was on the Greek
throne. Immediately after 1918, there was a certain amount of disinterest
of statesmen in Greece, and Nikola Pašić was probably the only one who
believed that preserving the Serbian-Greek alliance must be the basis of
Yugoslav foreign policy in the Balkans. Only the Greek military catastrophe in Asia Minor, in 1922, somewhat changed the situation. Greek Foreign
Minister Nikolaos Politis arrived in Belgrade in November to talk to Pašić
and Ninčić on renewing the policy of allies. The Yugoslav interest was,
since the Kingdom of SCS could not prevent the return of the Turks to
the Balkans, to prevent the exploitation of the Greek defeat in Asia Minor
for the sake of obtaining large territorial concessions from Athens. The
goal was to prevent the renewal of the Turkish-Bulgarian alliance from
the period of the World War I, which could easily be extended to cooperation with Albania and Italy. The reliance on the Serbian-Greek alliance
in Yugoslav-Greek relations did not last long. The issue of the Free Zone
in the port of Thessaloniki was formally legally regulated by the convention of May 10, 1923, but it soon became obvious that Yugoslav and Greek
interests could not be easily reconciled and harmonized. On one hand,
the Kingdom of SCS wanted to ensure the greatest possible freedom
of import and transit of military transports, not only for itself, but also
for its allies from the Little Entente. On the other hand, the Greeks were afraid of the Slavic danger, that is, their expectation that both South
Slavic states wanted to expand territorially to the south by occupying Aegean Macedonia and Western Thrace. That is why the Greek government
used the Serbian-Bulgarian debates about the national aﬃliation of the
Slavs in Macedonia for its policy of gradual assimilation, relocation and
emigration of local residents. Unlike Yugoslav statesmen who retained

the defeats suﬀered in the wars of 1913 and 1915–1918. Even the leader of
the Bulgarian Agrarian People’s Union (BZNS), Aleksandar Stamboliyski,
who proved his Slavophile orientation with his attitude in the World War
I, was suspicious and his proposals were considered with distrust. Only
the assassination of his close associate Aleksandar Dimitrov by the VMRO
in 1921 was a clear signal to Yugoslav statesmen that they could approach the talks for Serbian-Bulgarian reconciliation and Yugoslav-Bulgarian
rapprochement with greater confidence. However, distrust was still maintained towards the contacts of the BZNS with the Croatian Republican
Peasant Party, which were based primarily on the similarities of agricultural and republican political programs. The main goal of the Yugoslav
foreign policy towards Bulgaria was to overcome the old debates and
the aspiration for the Bulgarians to accept the loss of Vardar Macedonia
as a factual situation. The secondary goal was, if Bulgarian revisionism
could not be avoided, to direct it towards their other neighbors – Romania, Greece and Turkey. Violent overthrow of the BZNS and the brutal
murder of Stamboliyski, in June 1923, convinced Yugoslav statesmen that
the political options that wanted to renew the policy of the former King
Ferdinand had returned to lead the state. Regarding his successor on the
throne of King Boris III, he was generally considered his father’s true son,
and they did not trust him either. The attitude of Yugoslav statesmen
and diplomats towards Bulgarians in the following period was characterized by sincere trust only in farmers who kept the political line of Stamboliyski, while they worked with other representatives of the Bulgarian
people on the basis of finding common interests.
The issue of Vardar Macedonia in Yugoslav-Bulgarian relations was
closely related to the issue of the position and national identity of the
Slavic population in Aegean Macedonia in Yugoslav-Greek relations. On
one hand, it was viewed from the strategic point of securing lines of communication with the port of Thessaloniki. On the other hand, any recognition of the Bulgarian identity to the Slavic population in Aegean Macedonia by the Greek government entailed the opening of the question of
who could claim the right to Vardar Macedonia on the ethnic principle
– Serbs or Bulgarians.
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the first time since 1918 revived the old ideas of moving down to the
south, to Thessaloniki. In this respect, King Aleksandar was much more
explicit in his conversations with the Italians than Momčilo Ninčić, which
in turn launched a new round of negotiations with the Greek side on
regulating bilateral economic, transport and military cooperation. The
eﬀorts of the Minister of Foreign Aﬀairs did not yield favorable results,
and the negotiations were interrupted on several occasions. The renunciation of the coup d’état of the Bulgarian emigrations in the spring of
1925, and the neutral attitude of the Kingdom of SCS in the Greek-Bulgarian conflict, at the end of October, paved the way for the Yugoslav-Bulgarian rapprochement.
At the end of 1925 and 1926, Momčilo Ninčić continued with the policy of alternating negotiations on both sides, wanting to use the fear of
both Sofia and Athens not to be left with two enemies on their borders.
His tactics were to take a firm stand on vital state interests, waiting for
one of the two sides to give in, while avoiding engaging the Kingdom of
SCS on one side against the other. An agreement with General Theodoros Pangalos was reached on the Free Zone in the port of Thessaloniki
and the exploitation of the Thessaloniki-Gevgelija railway in 1926, but the
Greek public was outraged by the concessions made, Pangalos was overthrown and the agreement discarded. In cooperation with Bulgaria, the
atmosphere was improved, and Yugoslav support was provided for resolving the international refugee loan. However, Ninčić did not achieve the
ultimate goal, because the government in Sofia did not want to provide
guarantees that it would end the activities of VMRO and publicly admit
that it would give up Vardar Macedonia. In the period from October 1925,
Yugoslav foreign policy had to take into account two other factors in the
Balkans. The first was the Turkey’s more active participation in regional
relations, and the second were initiatives to regulate regional relations at
the multilateral level.
Since 1918, the Kingdom of SCS has had an extremely reserved attitude
towards the war conflicts in Turkey, and Yugoslav statesmen initially had
only two goals: to avoid taking over the repayment of Ottoman pre-war
debts and to contribute to the return of Turks to the Balkans. That is why

some confidence in the Greek foreign policy, diplomatic and consular officials in Athens and Thessaloniki constantly warned that it was oriented
towards defense against Slavic danger.
In the period from the signing of the Treaty of Rome, in January 1924,
to the launch of the initiative for the creation of the Balkan Locarno, in
October 1925, the Kingdom of SCS mostly had freedom to create and
lead an independent Balkan policy free from strong Italian pressure. It
initially boiled down to regulating relations with Bulgaria and Greece,
maneuvering between agreements with one of the interested parties
because Yugoslav statesmen lost confidence in both countries. The increasingly obvious strengthening of the VMRO’s influence on political
life in Bulgaria, along with the comitatus actions in Southern Serbia and
the agreement with the Comintern on joint revolutionary activities, contributed to the colder attitude of the Yugoslav state leadership towards
its eastern neighbor. For the first time, the military leadership developed
a military plan for a preventive strike on Bulgarian territory, in the spring
of 1924, with the aim of breaking up that organization. At the same time,
Pašić’s government continued to finance, from the MFA budget, Bulgarian agricultural and communist emigrants who were planning a coup in
Bulgaria, which was originally planned for the fall of the same year. With
the formation of Ljubomir Davidović’s government, whose term lasted
from late July to early November, the new Foreign Minister Vojislav Marinković slowed the pace of Yugoslav-Italian rapprochement and took a
more irreconcilable stance towards Greece, favoring an agreement with
Bulgaria. The signing of the Protocol on the Protection of the Bulgarian
Minority in Greece (the so-called Politis-Kalfov Protocol) on September
29, 1924, which accepted the Bulgarian thesis on the national feeling of
the Slavic population in Macedonia, culminated in Yugoslav dissatisfaction with Greek policy, which brought to the non-extension of the Serbian-Greek treaty of alliance in November 1924. The Greek parliament
responded in early February 1925, by unanimously rejecting the ratification of the 1923 Free Zone Convention in the port of Thessaloniki. At the
same time, the ratification of the Politis-Kalfov Potocol was rejected. However, that was not enough to satisfy the Yugoslav statesmen, who for
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estimated that the Balkan states were afraid of the strength of the Yugoslav kingdom and their possible directions of action, so they consciously
pushed the restrictions on Yugoslav foreign policy through their proposals. Ninčić’s model of work was followed by statesmen in the following
years as well. It was based on two possibilities: cooperation with Bulgaria against non-Slavic states in the region or the fight against Bulgarian
revisionism in cooperation with other Balkan states. Another important
segment was to prevent the subordination of the region to the interests
of any great power, directly or through the League of Nations, which would impose itself as the initiator and protector of the established system.
Therefore, they believed that only the Yugoslav state could be the creator and leader of a new regional alliance that had to be formed within the
framework of the idea of “the Balkans to the Balkan peoples”. The third
important segment of the Balkan foreign policy concept was to avoid assuming any new obligations towards minorities, which could be imposed
by the provisions of a multilateral agreement in the region. During 1925
and 1926, Yugoslav foreign policy in the Balkans was focused on Bulgaria and Greece, Turkey was of secondary importance and was not taken
into serious consideration, and there was no confidence in cooperation
with Romania, especially after General Averescu came to power. Ninčić,
with Pašić’s support, paid all his attention to the initiatives of the great
powers to form a kind of Balkan Locarno, while he left similar proposals
on the Danube Locarno to Edvard Beneš to prevent the influence of the
great powers in that region. The launch of Mussolini’s project of the Balkan-Danubian Pact was especially sensitive for Yugoslav foreign policy,
so Ninčić and Pašić tried to win over the Quai d’Orsay for their views,
without provoking the Foreign Oﬃce. The relationship with the British
was the key factor that influenced the cautious attitude of Yugoslav statesmen and diplomats towards Turkey, which had close cooperation with
the USSR regarding the Mosul issue. The first phase of negotiations on
the reorganization of relations between the Balkan states, in 1925-1926,
was unsuccessful for two reasons: Yugoslavia’s inability to impose its will
on Bulgaria or Greece, and the conflicting interests of France, on one
hand, and Italy and Great Britain, on the other.

they refused to accept all British, Greek, Turkish and Bulgarian oﬀers for
the Yugoslav army to be engaged on the side of one of the warring parties. The victory of the nationalists under the leadership of Mustafa Kemal
Pasha did not change the situation much. The Kingdom of SCS refused to
sign the peace treaties of Sèvres in 1920 and of Lausanne in 1923 due to
the division of Ottoman state debts into the successor states of the empire. These two states were formally legally in a war conflict until October
28, 1925, when peace was symbolically concluded on the Republic Day,
mutual recognition was made and a treaty of friendship was signed. The
work on establishing oﬃcial diplomatic relations lasted until mid-1926.
This change in Yugoslav foreign policy was mostly influenced by two factors. The first were Mussolini’s expansionist plans that went beyond the
Balkan Peninsula and included Asia Minor. Yugoslav statesmen realized
that they could build bilateral relations with Turkey on the basis of joint
defense against Italian aggression. By changing the strategy, they wanted to avoid the possibility of creating a Balkan-Danubian Locarno, which
Mussolini promoted in parallel with the idea of territorial expansion in
Asia Minor, and which would be directed against the Yugoslav state and
the Little Entente. Another factor was the interruption of Yugoslav-Greek
negotiations after the fall of General Pangalos from power.
During 1925, several initiatives were launched to regulate relations
between the Balkan states at the multilateral level. The first was initiated by Greece, after the termination of negotiations with the Kingdom of
SCS. The second series of initiatives was launched by the great powers,
Britain, France and Italy, under the influence of the signing of the Locarno Pact in the last months of 1925. Momčilo Ninčić did not look favorably
on any of these proposals. During the year, basic foreign policy guidelines were defined regarding the renewal of the Balkan Alliance or the
creation of a new type of association of regional states. These guidelines
did not change significantly in Yugoslav foreign policy until the outbreak of World War II. Yugoslav statesmen did not accept others’ initiatives
for regulating the international relations in the Balkans. The first important segment was the preservation of acquired positions in the region,
so they did not want to follow the initiatives of other countries. They
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tente in 1927. The Yugoslav state leadership could conclude that the alliance would be preserved, only after the fall of Averescu from power.
The key problem of the Little Entente was the fact that neither of the
three states wanted to commit to providing military assistance and enter
into open war in case one of the other two member states was attacked
by the great power with which it bordered. The Kingdom of SCS could
not count on a joint defense against Italy, Romania against the USSR, and
Czechoslovakia against Germany. Due to that, the alliance had primarily
an anti-Hungarian character. However, there was no complete trust in
that segment either, and all three members looked unfavorably on the
cases when one of them tried to get closer to Hungary on its own. At the
time of the dissolution of the Anglo-French alliance, the Little Entente decided to work closely with France at the Genoa Conference in 1922. It was
decided that close cooperation on the political and, if possible, military
field should be established; however, they showed a tendency not to allow the economic domination of some of the great powers in the Danube
region. With regard to other great powers, there was no single position
as to who posed the greatest threat to the region – Italy or Germany.
Yugoslav foreign policy towards Austria and Hungary, former bearers
of the Habsburg monarchy and former enemies, diﬀered significantly.
The Austrian state came out of the war with significant territorial losses,
economically weak and with a diminished international position and prestige. Since it did not have the capacity to renew its military force on its
own, it did not pose a serious threat to the Kingdom of SCS. Also, Vienna’s policy towards minorities was directed towards Italy, so Yugoslav
statesmen did not have to worry about that issue at the bilateral level
either. That is why a policy of benevolent neutrality was pursued towards
Austria. No active diplomatic action was conducted, and the wish of the
Yugoslav statesmen was to preserve the independent Austrian state, as
a guarantee that the Habsburgs would not be restored or that Anschluss
with Germany would be performed. This attitude changed in the late
twenties, when there was an increasingly visible influence of Italy on the
political scene and the creation of Austrian state policy. Yugoslav policy
was no exception, as the other two members of the Little Entente were

Since the end of the World War I, Yugoslav foreign policy has been
focused on the Balkan Peninsula and Italy, while the issue of the Danube
region was of secondary importance. Diplomatic activities were initiated
only in response to the appearance of certain threats in the region, so the
Kingdom of SCS followed the events more than it influenced their creation. Yugoslav foreign policy had three goals in the region: to prevent
the restoration of the Habsburgs, Hungarian revisionism, and creation of
dominant positions by some of the great powers. The main instrument
of the work was the cooperation within the Little Entente. Regarding the
great powers, the least bad option was to strengthen the influence of
France, because it could not rely on Great Britain during the twenties.
The Kingdom of SCS, Czechoslovakia and Romania formed the Little
Entente in 1920–1921, as a direct response to the attempts to restore the
Habsburgs, as well as Hungarian revisionism and revanchism. The originally defensive character was changed into a military alliance by January
1922. The relations between the three members were not ideal. During
the 1920s, the Kingdom of SCS had much more trust in Czechoslovakia,
which showed readiness to provide a certain degree of help and support
in case of a Yugoslav-Italian war conflict. At the multilateral level, Romania initially showed some reservations about the formation of the Little
Entente, and was late in making decisions in relation to the other two
members. Problems in Yugoslav-Romanian relations were generated on
several grounds: mutual pretensions to Banat, the position of minorities
and Orthodox churches in the two countries, pro-Italian episodes in Romanian foreign policy, and Romania’s hostile attitude towards attempts
at Yugoslav-Bulgarian rapprochement. The Yugoslav military leadership,
for its part, did not have much confidence in the quality of the Romanian
army, so the Kingdom of SCS did not value its ally much in case of a largescale war. The greatest crisis in Yugoslav-Romanian relations, which also
aﬀected the internal stability of the Little Entente, was during the government of General Alexandru Averescu, in 1926-1927. His pro-Italian foreign
policy, based on the cooperation of two “Latin sisters” against the Slavic
danger, and Mussolini’s decision to accept and guarantee the inviolability
of the Romanian-Soviet border, were a great temptation to the Little En45
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However, this attempt ended in failure as well, because of Mussolini’s
initiative to create a Danube-Balkan Locarno, launched in February 1926,
in which Yugoslav-Hungarian rapprochement was only an instrument for
breaking up the Little Entente. The definitive end of Bethlen’s initiative
was Mussolini’s abandonment of the reorganization of relations in the
Danube region at the multilateral level and the provision of direct support to the irredentism and revisionism of Hungarian foreign policy.
After the resignation of Momčilo Ninčić as Minister of Foreign Aﬀairs,
representative Miloš Trifunović and then the new Minister Ninko Perić
tried to repair the consequences of signing of the First Treaty of Tirana,
and the main activities were directed towards Albania. Perić tried unsuccessfully to prevent the establishment of closer cooperation between
Italy and Hungary. The new Minister of Foreign Aﬀairs, who left a deeper
mark in the management of foreign policy, was Vojislav Marinković. He
took over the ministry in April 1927. His conceptions diﬀered from those
of his predecessor, although the two consulted on foreign policy issues
at important moments. Marinković abandoned the policy of rapid diplomatic success, because he was convinced that the Kingdom of SCS must
primarily preserve internal unity, strengthen the military force and create a secure base in the financial field. He wanted to gradually strengthen
the international reputation of the Karađorđević dynasty and the state.
He gave up the policy of friendship with Italy, and used negotiations with
Italian statesmen as a means to remove secondary issues from the agenda and come to the key problem in bilateral relations – preserving Albania’s independence. He acted more openly in the direction of cooperation with France, and signed the Convention on Arbitration and the Secret Technical-Military Agreement on November 11, 1927. He believed that
Mussolini’s main goal was to overthrow the French system of collective
safety, and he tried to conclude a defense alliance with the Quai d’Orsay.
Marinković, unlike his predecessor, tried to gradually involve the British
in the regulation of Yugoslav-Italian relations. Based on the experience
of Serbs from the World War I, he knew that we should not directly ask
the Foreign Oﬃce for any services because it would cause a countereffect. That is why he ordered the deputies, and especially Milan Rakić, to

convinced that it was easier to reach an agreement with Vienna than with
Budapest on overcoming open issues and reaching an agreement on mutual cooperation, at least in the economic field. During the negotiations
on the formation of the Central European Locarno, which was initiated
by Beneš in 1926, the first step in negotiations was with Chancellor Rudolf Ramek. A similar pattern was repeated in the following decade.
Yugoslav policy towards Hungary was much more prudent. The Bolshevik revolution, the establishment of the Horthy-Bethlehem regime
and two attempts to return Karl von Habsburg to the Hungarian throne
indicated the instability of the internal situation, which could have influenced adventurous moves in foreign policy towards revision or revanchism. The Hungarian military force, as well as the development of its
military industry and the existing transport network, were assessed by
the Yugoslav military leadership as the greatest danger after the Italian
one. Various scandals with the cover-up of railway compositions that were to be handed over to the successor states of the Habsburg monarchy,
smuggling of weapons, counterfeiting of French francs and Czechoslovak crowns, etc. were a clear indication that the ruling circles in Budapest
did not shy away from using insidious means to achieve their own goals.
A special problem for Yugoslav foreign policy was the Italian support to
Hungary, and the closeness of British and Hungarian aristocratic circles,
which had an influence on the foreign policy of the two countries. That
is why Yugoslav statesmen had to pursue a prudent policy towards their
northern neighbor. After the signing of the Treaty of Rome, while Ninčić was preoccupied with leading Balkan politics, Pašić devoted himself
to trying to regulate open issues and rapprochement with Hungary. His
two initiatives and several rounds of negotiations, conducted in 1924 and
1925, ended in failure. István Bethlen’s initiative for rapprochement with
the Kingdom of SCS, in January 1926, had more chances of success because a personal union was oﬀered with King Aleksandar at the head, which
would definitely remove the Habsburg issue from the agenda. Ninčić was
ready to hand over the Szeged Triangle as a concession, as a pledge not
only for better bilateral relations, but also for the creation of the Central
European Locarno, in which the Little Entente would have a leading role.
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inform their British colleagues about the course of negotiations and the
problems that are on the agenda. The tactic was to apply the advice they
received from the British, until they realized in the Foreign Oﬃce that the
Yugoslavs were pursuing a consistent foreign policy based on rational
calculations. He continued his active participation in the work of the League of Nations, which was started by Ninčić, because the Yugoslav statesmen realized that through the Geneva institution, indirect support could be obtained from the international community, in the first place from
France and Great Britain, for the regulation of Yugoslav-Italian relations.
He changed his attitude toward the USSR. In 1924 and 1927, he wanted to
establish diplomatic relations and rapprochement, while in 1931, in Warsaw, he negotiated with Józef Piłsudski and August Zaleski the creation
of a cordon sanitaire for the Soviets, which would extend from the Baltic
Sea to the Aegean Sea. He claimed that Russia does not belong to Europe
but to Asia, and that it has no right to interfere in European aﬀairs. The
change in attitude may have been an expression of a desire to avoid a
conflict with King Aleksandar on the matter. In relation to Ninčić, he did
not significantly change the Balkan policy of the Kingdom of SCS. Marinković did not have too much trust in other Balkan countries either, although he put more trust in the Bulgarians. He thought that it was possible
to achieve a personal union with Bulgaria and Albania, which would reduce Greece to its ethnographic borders and expel Turkey from Europe. He
saw Yugoslav-Bulgarian cooperation as the first step towards achieving
the unity of the Balkan states, because he was convinced that the League
of Balkans could be renewed only with the participation of Bulgaria and
not without it or against it. Unlike Ninčić, he became much more involved
in the politics of the Danube region and took initiatives within the Little
Entente. Due to that, Yugoslav policy in the region became much more
active. One of the aggravating circumstances in conducting foreign policy was his health condition, due to which he was absent from his job for
a longer period every year.
Unlike Ninčić, Marinković showed more independence in relation to
the crown in conducting foreign policy. Due to the firm attitude towards
Italy, the issue of his removal was considered, after the January 6 dicta-

ć, who as the prime minister wanted
to have direct control over all departments, and started a conflict with
Marinković by appointing the Court Minister Bogoljub Jevtić as First Assistant Minister of Foreign Aﬀairs, Miroslav Spalajković also undermined
the minister’s positions with King Aleksandar, using intrigues. In the end,
there was a strong disagreement between Marinković and the king on
the issue of relations with France and Germany. The Minister of Foreign
Aﬀairs believed that the Kingdom of SCS could not pursue a policy of sincere friendship with the Weimar Republic because it was in the line with
France in all key issues. He showed his position publicly when he strongly
stood up against Curtius-Schober’s plan for a German-Austrian customs
union and sided with France in 1931, which contradicted the policy of the
king who worked on establishing good relations with Germany in the second half of the 1920s. Marinković resigned the position of Minister of
Foreign Aﬀairs and Prime Minister the following year, because he could
not implement the idea of liberalization of the regime established by the
September Constitution. The ministry was then taken over by Bogoljub
Jevtić, who returned to Ninčić’s practice of executing the King’s orders in
all important foreign policy issues.
The first Italian attempt to surround the Kingdom of SCS from the
northern and the southern side failed, in 1926–1927, with a change in the
policy of General Pangalos and the General Averescu’s fall from power.
Nevertheless, Yugoslav foreign policy lost competition with Italian diplomacy in Hungary and Albania. Italy launched a second attempt to encircle
the Kingdom of the SCS and break up the French system, in late 1927 and
early 1928, drawing Poland, Hungary, Turkey, Greece and Albania to its
side. Marinković did not change his strategy, convinced that he only needed to give Mussolini enough time for him to show his real intentions to
the British. In order to make the Foreign Oﬃce as interested as possible,
which was not interested in continental states and problems, Minister
of Foreign Aﬀairs was since early 1928 one of the main supporters in the
government of the idea to take the new international loan in the City of
London. After a year of pursuing a peaceful policy, with a cold-blooded
stance in several incidents with the Balkan states, Marinković managed
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to win over Austin Chamberlain, who changed his stance in mid-1928 and
no longer accepted the Italian interpretation that the essence of the problem in bilateral relations was the conflict of Italian and Yugoslav imperialism in the Balkans, which the Kingdom of SCS, as a weaker side, had to
lose. Since Italy responded to the Yugoslav-French agreement by signing
the so-called Second Treaty of Tirana in 1927, by which it completely put
Albania under its control, only the tactics was changed. The Nettuno Conventions were ratified in August 1928, depriving the Italian side of its main
trump card, which claimed that the Kingdom of SCS was the main generator of problems on a bilateral level. Then, a vague wording about the
extension or cancellation of the Treaty of Rome was used, and Marinković started negotiations about its extension or even expansion, with the
goal to have Mussolini show, through his counter-proposals to the British, what his real intentions were. However, he had to take into account
the mutual influence of Yugoslav-French and Yugoslav-Italian relations,
so as not to lead to the termination of the agreement with France and at
the same time not to allow Italy to take a more ruthless attitude towards
the Kingdom of SCS. King Aleksandar especially insisted that consultations be held with the Quai d’Orsay on this issue, believing that Mussolini
would oﬀer an alliance that would be directed against all other countries,
in order to avoid the loss of French support in the event of a non-contractual situation with Italy. In 1929, the Yugoslav state leadership realized
that Yugoslav-French relations were weak due to Paris’ desire to improve
relations with Rome. Marinković was sure that he had definitely succeeded in winning the British over to his side in September 1930, so he began
a key phase of negotiations with the Italians and managed to bring them
to a key point, in January 1931, either to make an agreement or to go
apart. He then tried to oﬀer cooperation on a broader anti-German basis
in response to a proposal by the German-Austrian customs union, but failed to convince his Italian counterpart Dino Grandi of the opportunism of
the plan. In 1931 and 1932, in parallel, much more important negotiations
were held between King Aleksandar and Benito Mussolini, through the
mediator, Count Guido Malagola Cappi, which Marinković found out about only in March 1932. However, no success was achieved on either of the

two tracks, and in the end Mussolini gave up the agreement, convinced
that the Kingdom of Yugoslavia was on the verge of disintegration due
to the internal situation. It was also the end of the second phase of the
policy of agreement with Italy.
In the period from 1927 to 1933, work on the internal consolidation of
the Little Entente was done, after the renewal of Romania’s Francophile
foreign policy, but also as a response to political and economic challenges in Europe. The three member states worked to strengthen ties in
three fields: political, economic and military. The multilateral agreements
gradually introduced the unification of the foreign policy of the three
members, and in the end, they agreed that neither of them would sign
agreements with a third party without the prior approval of the other
two members. The internal organization was modeled after the League
of Nations, with the formation of a Permanent Council whose tasks and
responsibilities were modeled after the General Secretariat in Geneva.
However, neither Marinković nor Jevtić were ready to accept Beneš’s
ideas from 1928, 1932 and 1933 to transform the Little Entente into an
alliance with a pan-European orientation that would interfere in issues
and conflicts that had no points of contact with the interests of the three
member states. These Yugoslav foreign ministers sought to preserve the
alliance’s regional character. At the military level, they worked on the joint development of military plans in case of a conflict with one of the
neighboring countries, but also in case of a general European conflict. Also, they worked on the exchange of intelligence on the development of
armed forces and military industry in Hungary and Bulgaria, and prepared
the ground for the unification of weapons of the three member states
in order to make it easier to provide assistance in case of war. The smallest progress has been made in the economic field. There were two basic
ideas: that the member states set the mutual exchange on a basis that
would satisfy all three parties and to create the cooperation of the Little
Entente with Hungary and Austria. However, Yugoslavia, Czechoslovakia
and Romania failed to reconcile their economic interests, and a gap was
widening between Belgrade and Bucharest, on one hand, and Prague, on
the other. At the bilateral level, the Kingdom of SCS/Yugoslavia has star48
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behind it. Due to that, the Yugoslav MFA was extremely restrained during
the organization of the first two Balkan conferences, in 1930 and 1931.
At the bilateral level, Marinković was committed to regulating relations with Greece and Bulgaria. Initially, he pointed his attention to rapprochement with the eastern neighbor, with the support and engagement of King Aleksandar, because this move was caused by the pro-Italian orientation of Romania in 1927. Therefore, he left the negotiations
with Venizelos to the diplomats and his representative Ilija Šumenković,
and in the final phase, King Aleksandar personally got involved. However, an agreement was first reached with Venizelos on the basis of which
the issue of the exploitation of the Free Zone in Thessaloniki was regulated in 1928; and Marinković gave up on the agreement with Sofia in 1931.
Despite the agreement reached in Thessaloniki, Yugoslav statesmen and
diplomats did not have much confidence in the attitude and loyalty of
the Greeks, especially after their agreement with Turkey in 1930, which
in Belgrade was presumed to have been an integral part of the Italian diplomatic action aimed to encircle Yugoslavia. Marinković did not want to
allow the Balkan states to impose their will or undermine the reputation
of the Kingdom of SCS/Yugoslavia. Due to that, on several occasions, he
reacted harshly to the provocations of his neighbors: he severed diplomatic relations with Albania due to the so-called Đurašković aﬀair in 1927,
the border with Bulgaria was closed after the assassination of General
Mihailo Kovačević by VMRO in 1927, he launched a broad diplomatic action to prevent the oﬃcial recognition of Ahmed Bey Zogu as king of the
Albanians in 1928, he was ready to end his oﬃcial visit to Athens because
Venizelos tried to interfere in the internal aﬀairs of Yugoslavia in 1931.
ć and Jevtić feared that
he could break oﬀ diplomatic relations with Bulgaria, in 1930-1931, due to
the new assassinations of the VMRO after the opening of the common
border.
After the resignation of Vojislav Marinković, King Aleksandar sovereignly managed foreign policy. He wanted to regulate relations with
France, Germany, Balkan states, and remained opposed to establishing
diplomatic relations with the Soviet Union. Since Yugoslavia’s last attac-

ted to get closer to Romania, which renewed Francophile foreign policy
and cooperation with the Little Entente in mid-1928, and gradually distanced itself from Czechoslovakia, which had been increasingly negative
towards the January 6 dictatorship since 1930.
The Little Entente took a tougher stance towards Hungary from 1928,
beginning with the Sentgothard aﬀair of smuggling Italian weapons,
when it showed that it was ready to react beyond the decisions of the Council of the League of Nations in order to defend its interests. When the
question of the restoration of the Habsburgs was brought up again due
to the coming of age of Otto von Habsburg in 1931, Vojislav Marinković
was ready to use military force to prevent such a development, but Demetre Ghica made excuses with a vague wording regarding the decisions
made in Štrbské Pleso in 1930. A significant change has also been made
in relation to the great powers. Influenced by Briand’s proposal to form a
European federation in 1930 and Tardieu’s plan for an economic Danube
federation in 1932, the foreign ministers of the Little Entente concluded
that they had to defend themselves against French plans aimed at imposing their will on the smaller allies, believing that they saw them as their
colonies at the Quai d’Orsay. Due to the great economic crisis, other great powers also had plans for the economic renewal of the region, which
aimed to impose their domination, which is why the Little Entente was
against every single proposal. However, the biggest challenge in that regard was Mussolini’s proposal of the Quadruple Pact, which meant that
the four great powers would solve all European problems, regardless of
whether or not they interfered in their state interests. The Little Entente resisted this plan most resolutely, cooperating with the Quai d’Orsay
and the Foreign Oﬃce so that the final version of the pact would lose its
original purpose.
Unlike the engagement within the Little Entente, Vojislav Marinković
showed much less enthusiasm to resolve Balkan issues at the multilateral
level. He was especially skeptical about the organization of Balkan conferences, which were initiated by Greek politicians with the support of
French and British political circles, who looked favorably on the internal
situation in Yugoslavia, because he believed that Italian diplomacy was
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hment to France was a loan in 1931, and Louis Barthou’s foreign policy
conception of Moscow’s stronger involvement in European relations in
1934 was not in line with King Aleksandar’s ideas, he decided to work on
maintaining relations with Paris and strengthening ties with Berlin. Therefore, there was further disagreement between Yugoslavia and Czechoslovakia, and Belgrade increasingly relied on cooperation with Bucharest
within the Little Entente. The importance of Germany for Yugoslav foreign policy also increased due to the establishment of close cooperation
between Italy, Austria and Hungary in 1934. Since the unsteady Little Entente could not resist the new challenge coming from the direction of
Rome, the Yugoslav state leadership wanted to use the conflict of German and Italian interests in the Danube region to ensure the preservation
of state interests in the region, by maneuvering between the two sides.
King Aleksandar concluded, in 1933 and 1934, that the Anschluss was a
better option than the formally independent Austrian state, which was
under the growing influence of Rome.
The attitude towards the Balkan states changed in 1933. From January, King Aleksandar got personally engaged in negotiations, firstly with
Romania, and later with Bulgaria. His trip to Romania, Bulgaria, Turkey
and Greece, in September-October, aimed to reach an agreement with
the Balkan states on harmonizing their interests and renewing the Balkan alliance. Since Albania was already under full Italian control, and within the framework of Yugoslav foreign policy, the renewal of the alliance
was the main goal in defending the region from Italy, the King did not
even try to reach an agreement with Ahmed Zogu. King Aleksandar did
not have much confidence in the readiness of the Greeks to engage militarily in joint defense, while he had a reserved attitude towards the Turks.
In direct conversations with King Boris, he oﬀered him two options – to
join a regional alliance or to regulate, in parallel, only the bilateral relations. However, King Aleksandar was not satisfied with Bogoljub Jevtić’s
concession to the pressure of Greek, Turkish and Romanian statesmen,
which eventually gave the Balkan Entente an anti-Bulgarian character,
in February 1934, because it violated his idea of multilateral or bilateral
agreement with Bulgaria.

The foreign policy pursued by King Aleksandar violently ended with
his assassination in Marseilles, in October 1934, by a member of the
VMRO. Prince Pavle Karađorđević, who soon imposed himself as a key
person in the Regency that was supposed to lead the country until the
coming of age of King Peter II, did not immediately begin to change the
direction of foreign policy. Yugoslavia experienced great disappointment due to the pressure it was exposed by the Quai d’Orsay and the
Foreign Oﬃce not to file a lawsuit before the League of Nations to establish responsibility and punish Italy for its incitement and assistance in
carrying out the Marseille assassination. The final outcome of the lawsuit against Hungary was extremely unsatisfactory, and the whole issue
was removed from the agenda at the beginning of 1935. A new phase in
Yugoslav foreign policy began with the formation of the government of
Milan Stojadinović, in which, at the urging of the Court, he accepted to
lead the department of the Ministry of Foreign Aﬀairs. Prince Pavle and
Milan Stojadinović agreed to create new directions of foreign policy during 1935-1938.
The key change occurred due to the position of great powers during
the second half of the 1930s. France retreated in front of the Third Reich, trying to reach an agreement with Italy on a common anti-German
policy, which posed a danger to the defense of Yugoslav interests. The
turning point for Yugoslav foreign policy was the absence of a French reaction to the remilitarization of the Rhineland in March 1936. During the
Abyssinian crisis and the war, 1935-1936, Great Britain showed that it was
the only great power that was ready to oppose the aggressive plans of
Italy. German-Italian interests had not yet been harmonized in the Danube region, although Rome was retreating in Austria under pressure from
Berlin. Because of all that, the basic change in Yugoslav foreign policy
was the shift of support from Paris to London. With regard to Berlin and
Rome, Yugoslav foreign policy continued the earlier tactic of maneuvering between the two sides and exploiting their conflicting interests to
preserve their own positions and interests. During this period, the third
phase of the policy of cooperation with Italy was initiated, which led to
the signing of an agreement in March 1937, which was supposed to be
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the territorial division of Albania, in January 1939, was the last straw and
led to his fall from power in early February.
Then Prince Pavle took over the state policy into his own hands. The
penultimate Minister of Foreign Aﬀairs, Aleksandar Cincar-Marković
(1939–1941), was also the only professional diplomat at the head of that
department. The beginning of the Second World War introduced some
additional changes in the foreign policy of Yugoslavia. The state leadership avoided getting involved in the war, keeping the formulation from
Stojadinović’s period that they do not want to repeat the experience of
Serbia from the Great War, but to wait for further developments and for
Italy to first decide on one of the two warring sides. The policy of neutrality, with a benevolent attitude towards Great Britain and France, was
the basis of foreign policy in this period. That is why Yugoslav statesmen
rejected the idea of creating an anti-German front in the Balkans, led by
Italy, and they were only interested in creating a neutral bloc consisting
of the Balkan Entente and Bulgaria. Informal talks on mutual recognition
and the establishment of diplomatic relations with the USSR began in
the fall of 1939, and oﬃcially ended after the Winter War in the spring of
1940. The great blow for the Yugoslav state and military leadership was
the collapse of France in the summer of the same year. It was essentially
impossible to continue pursuing a policy of neutrality, because Great Britain remained the only enemy of the German-Italian bloc, while the USSR did not provide real support and assistance to Yugoslavia. Increasing
German pressure on Southeast Europe gradually dragged the countries
in the region into the orbit of the Third Reich. The Yugoslav state resisted
as much as it could, but the desire of the Germans to end the Italian-Greek war as soon as possible for the sake of opening the Eastern Front forced Yugoslavia to finally decide on one side. Accession to the Tripartite
Pact, on March 25, 1941, led to the overthrow of the deputy regime two
days later. Although the government of Dušan Simović tried to maintain
a neutral position, the April War determined the fate of the Kingdom of
Yugoslavia in 1941.

the basis for harmonizing the interests and foreign policies of the two
Adriatic neighbors.
Under pressure from the two great powers, with the Foreign Oﬃce’s
relative lack of interest in the region, Yugoslavia increasingly withdrew
from the Danube region and closed in on the Balkans. During the Anschluss
of Austria, in March 1938, it did not react because the interested great powers did not do that either. During the Sudeten crisis, Yugoslavia and Romania refused to come to the aid of Czechoslovakia in case of a German
attack, and thus the main weakness of the Little Entente came to the fore.
The alliance was essentially destroyed by the signing of the Munich Agreement on September 30, 1938, and legally formally disappeared with the
German occupation of the Czech lands in March 1939. Yugoslavia delayed
the recognition of the independent Slovak state, and eventually recognized its existence as an international entity with limited sovereignty.
In the Balkans, the forcibly interrupted policy of King Aleksandar of
strengthening the Balkan Entente and parallel rapprochement with Bulgaria was renewed. The main change that occurred was active cooperation with Turkey. For fifteen years, this country was not the focus of
Yugoslav foreign policy because Serbs did not agree with its return to
Europe from the beginning. However, within the Balkan Entente, Turkey
was the only one that proved ready to cooperate with Yugoslavia militarily in case of an attack by some of the great powers. Also, both countries
had the same fears of aggressive Italian plans towards the Balkans and
Asia Minor, so they easily found a common interest. The resumption of
negotiations with Bulgaria soon led to the signing of an agreement, in
January 1937, which was to be the basis for harmonizing the interests of
the two South Slavic states. Milan Stojadinović went a step further and
wanted to make the “Anschluss” with Bulgaria as the ultimate goal. Therefore, he wanted to use the change in the international control system
of the Straits to set a precedent within the Balkan Entente and carry out
a peaceful revision of international agreements, as the first step towards
the subsequent change of borders and Bulgaria’s territorial exit to the
Aegean Sea. However, in terms of the Balkans, Stojadinović went ahead
of Prince Pavle’s idea, so his agreement with Count Galeazzo Ciano on
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СПОЉ НА ПОЛИТИKА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ
1945–1990

које са собом носи инкорпорирање у програме војне и економске помоћи западних сила. Све то није било изводљиво у кратком року, нити
у складу са уобичајеним шаблонима на којима се заснивала политика
држава сличног цивилизацијског, културолошког и геополитичког одређења. У том смислу, социјалистичка Југославија се убрајала у државе које су се несумњиво могле похвалити изузетно бурном, богатом,
а у много чему и крајње неуобичајеном спољнополитичком историјом. Иако је та историја стално била подложна радикалним обртима и тешко разумљивој динамици, она се, ипак, може свести на три
кључна раздобља: период отвореног савезништва са Истоком, период тесног везивања за Запад и, на крају, период све ширег отварања
према светском југу и деловања у оквиру Покрета несврстаних земаља. Прво раздобље је најкраће трајало и било је ограничено само на
неколико првих послератних година, док је последње раздобље било најдуже и представљало епилог непрекидних спољнополитичких
лутања Југославије и њеног трагања за оптималном међународном
стратегијом, која је требало да буде алтернатива блоковској политици европских држава.
Полазећи од изложене периодизације, може се извести закључак да је процес обликовања југословенске спољне политике био првенствено условљен негативним искуствима произашлим из сукоба
са великим силама и позитивним искуствима произашлим из бољег
упознавања са конкретним правцем политичког деловања земаља Југоисточне Азије, које су се прве определиле за несврстану политику.
Први контакти и упознавање са главним протагонистима несврстане политике за Тита су представљали својеврсно откриће једне нове
спољнополитичке опције чијој опојности просто није могао одолети.
До тог момента Југославија је перманентно била у орбити једног од
два супротстављена блока. И у једном и у другом друштву Тито се
осећао нелагодно и сада је коначно открио једноставну формулу којом би његов проблем могао бити дефинитивно решен. Та формула,
коју је Нехру већ одавно испробао у пракси и уверио се у њену делотворност, по први пут је, уз Титову асистенцију, извезена и у Европу.

Почетком 90-их година прошлог века са светске позорнице нестала је држава чија је спољна политика током целокупног раздобља које је уследило после Другог светског рата, с обзиром на преовладавајуће светске стандарде, деловала као неуобичајени спој свакојаких
апсурда и својеврсних политичких анахронизама. Није припадала ни
Истоку ни Западу, а сарађивала је и са Истоком и са Западом или,
прецизније речено, идеологија јој није дозвољавала да се прикључи
Западу, а милијарде долара и западне економске концесије нису јој
дозвољавале да се прикључи Истоку. Излаз из таквог замршеног колоплета нашла је у нечему што није ни Исток ни Запад – у несврстаности. Томе је претходило бурно раздобље спољнополитичких лутања
и трагања за оптималном стратегијом која би јој у датом моменту
обезбедила максималан степен самосталности и националне независности.
Наиме, током тог раздобља вођа југословенских комуниста Јосип
Броз Тито морао je наћи прави одговор на питање: како се ослободити константног политичког притиска моћних светских сила и сачувати независност земље у постојећем биполарном светском поретку?
Марксистичка и лењинистичка теорија ту му нису биле од велике помоћи. Начело социјалистичког интернационализма упућивало га је на
придруживање блоку источноевропских држава и подређивање правилима понашања која је диктирала прва земља социјализма, земља
у којој је Тито после 1948. године видео главну опасност за опстанак
актуелног југословенског режима, па и за сопствени опстанак. С друге
стране, трајна конфронтација са блоком идеолошки блиских држава,
а сарадња са Западом, у ближој или даљој будућности, такође је неминовно водила демонтирању постојећег режима.
Сигнал који је стално упозоравао на опасност приморао је Тита и
његове сараднике да одлучно пресеку пупчану врпцу која их на спољнополитичком плану везивала за лењинистичко-стаљинистичку доктрину, али да при томе не оду у другу крајност и упетљају се у замке
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Важну подршку СССР-а у борби за признање и јачање међународне позиције „нове Југославије” Тито је обезбедио још крајем рата,
септембра 1944, када је по први пут боравио у Москви као будући
лидер Југославије. Савезништво и тесна сарадња две државе и две
комунистичке партије потврђени су и нормирани током другог Титовог путовања у Москву, априла 1945. године, потписивањем Уговора
о пријатељству, узајамној помоћи и послератној сарадњи Југославије
и СССР-а. Пошто су слични уговори између СССР-а и осталих источноевропских држава, као и међу самим источноевропским државама,
потписани током 1945, 1946. и 1947. године, практично је формиран
блок социјалистичких држава под совјетском контролом. О важној
позицији коју је у том блоку имала Југославија говори свакако чињеница да је управо Београд изабран за седиште Kоминформа, новоформиране асоцијације источноевропских држава. На првом састанку те асоцијације, одржаном септембра 1947, управо је југословенским комунистима додељена главна улога у критици одређених
девијација у европском комунистичком покрету и указана прилика
да изнесе сопствена искуства као позитиван пример социјалистичке
трансформације. Посебан вид признања југословенским комунистима представљало је и то што је Београд изабран не само за седиште
Kоминформа него и за седиште његовог часописа За чврсти мир и
народну демократију.
Тито је био задовољан што је Југославија била „прва до СССР-а” и
зато се није противио томе да она истовремено буде и један од совјетских сателита. Али он је очигледно очекивао да Југославија неће бити обичан, него привилегован сателит (неки западни аутори су
Тита видели као владара који је претендовао да постане „независни
вицекраљ Југоисточне Европе” под совјетском врховном влашћу). У
својим настојањима да избори за Југославију место гравитационог
центра социјалистичког лагера и комунистичког покрета на Балкану, Тито није видео стратегију која би нарушавала односе државне
и партијске субординације Југославије и СССР-а. Делујући као „десна
рука” СССР-а, Југославија је, у том смислу, само доприносила јачању
улоге социјалистичког лагера на међународном плану и реализацији

ПЕРИОД САВЕЗНИШТВА СА СОВЈЕТСKИМ САВЕЗОМ
Југославија је дочекала крај рата као социјалистичка република на
челу са Kомунистичком партијом чврсто ослоњеном на СССР. Јосип
Броз и његови следбеници успоставили су систем који се заснивао на
личном искуству стеченом током вишегодишњег деловања у илегалности и у самом рату, полазећи од решења која су већ била примењена у совјетском друштву и у совјетском уставу из 1936 („Стаљинов
устав”), али и од премиса целокупне дотадашње марксистичко-лењинистичке теорије. Југословенски комунисти су испољавали висок
степен самопоуздања и вере у сопствене могућности, уверени да су
победоносни исход социјалистичке револуције у земљи обезбедили
сопственим деловањем, а не захваљујући доласку совјетских тенкова на територију Југославије. Југословенска комунистичка партија је у
односу на друге партије источноевропских држава била далеко снажнија, монолитнија, успешнија и утицајнија у својој земљи.
Ипак, Југославија је у сваком погледу била најоданији савезник Москве. Предњачила је у примени совјетског модела у пракси, и у том
смислу се могла сматрати „најсателитскијом” државом у лагеру, па
у неким питањима и „стаљинистичкијом од самог Стаљина”. С друге
стране, СССР је уважавао Југославију. Она је код Стаљина имала фаворизовану и привилеговану позицију у односу на остале источноевропске државе. Југославија се у тој констелацији наметнула као „прва
до СССР-а”, земља која је после Совјетског Савеза отишла најдаље у
изградњи социјалистичког система. Безгранична опчињеност југословенских комуниста политиком СССР-а и енергична совјетска подршка
Југославији могу се објаснити, пре свега, чињеницом да су две земље
у великој мери биле упућене једна на другу: међународна позиција
Југославије и стабилизовање унутрашњег режима зависили су од међународне позиције и подршке Совјетског Савеза, али је исто тако
и јачање социјалистичког лагера, као кључни стратешки интерес Совјетског Савеза, зависило од јачања социјалистичке Југославије, која
је у Москви третирана као бедем совјетске међународне политике и
главно упориште супротстављању пенетрацији Запада на Балкану.
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глобалних совјетских планова. Међутим, преузимање овако значајне
мисије од стране Тита подразумевало је партнерске односе између
Југославије и СССР-а и неку врсту поделе рада у том контексту. У том
смислу врло су охрабрујуће деловали поменути југословенско–совјетски разговори током неуобичајено учесталих Титових сусрета са
Стаљином у Москви, непосредно уочи и по завршетку Другог светског
рата. У трогодишњем интервалу Тито је чак у три наврата посетио Москву – септембра 1944, априла 1945. и маја 1946 (када је и последњи
пут срео Стаљина). Ови разговори су представљали добру прилику за
исцрпну размену гледишта и делимично усаглашавање ставова у вези
с кључним политичким и војним питањима. Истовремено, то је била и
прилика да се у благој форми испоље и одређене несагласности око
појединих садржајних одредница и детерминанти будуће билатералне сарадње.
Јачање Титових амбиција и аспирација и Стаљиново подозрење с
тим у вези нису озбиљније доводили у питање југословенско-совјетске односе током првих послератних година. Дозвољаваљајући Титу
да преузме улогу „млађег партнера”, Стаљин није оштро реаговао на
одређене потезе југословенског руководства који су одступали од
актуелног курса спољне политике Совјетског Савеза. На пример, није било озбиљнијих реакција Москве у вези с територијалним ревандикацијама Југославије на рачун Аустрије и Италије, иако је то компликовало односе СССР-а са западним силама. Сличан је био случај
и са југословенском подршком партизанском покрету у Грчкој и са
одступањем југословенског става по питању поделе Палестине од
става совјетске делегације приликом гласања у Генералној скупштини УН. Ситни спорови око понашања Црвене армије током завршних
ратних операција у Југославији и понашања совјетских цивилних и војних стручњака у Југославији такође нису доводили у питање изузетно
присне југословенско-совјетске односе.
Међутим, аспирације Југославије да преузме лидерску позицију
међу социјалистичким земљама на Балкану довеле су до озбиљних
компликација на релацији Београд–Москва. Додуше, о питању балканске федерације у којој би Југославија имала одлучујућу улогу Стаљин

није исказивао ни отворено позитиван ни негативан став. Оно што није могао опростити Титу био је начин на који је лидер југословенских
комуниста приступио том питању. Титова неспремност да информише совјетско руководство и да се с тим руководством консултује око
кључних корака у правцу повезивања Југославије, Бугарске и Албаније, представљали су манифестацију политике која се косила са хегемонистичким аспирацијама Kремља и доводила у питање неприкосновену Стаљнову позицију у социјалистичком лагеру. Чини се да Стаљину
није сметала сама идеја о формирању балканске федерације, него начин на који је Тито покушао да реализује ту идеју. Титова склоност да
унесе некакав минимум сопствене самоиницијативе у социјалистички
лагер, односно, у конкретном случају, да доноси важне политичке одлуке, а не информише Стаљина о њима, нити се консултује с њиме –
био је грех који му Стаљин никако није могао опростити.
До наглог заоштравања у југословенско-совјетским односима долази у другој половина 1947. и почетком 1948, када руководства комунистичких партија Југославије, Бугарске и Албаније предузимају
одређене кораке у правцу формирања заједничке федерације без
консултовања са Стаљином. Пошто је управо у ово време отпочело
снажно интегрисање западних држава у склопу програма установљених Маршаловим планом и Трумановом доктрином, совјетски званичници су предузели мере за обезбеђивање стриктне монолитности
у комунистичком покрету и сопствене водеће улоге у том склопу. Стога је Стаљин, фебруара 1948, позвао представнике Југославије и Бугарске у Москву и упозорио их на неприхватљивост праксе да се без
информисања СССР-а доносе важне одлуке. Прихватајући Стаљинову
аргументацију том приликом, Југославија и Бугарска су са Совјетским
Савезом потписале посебан протокол у коме су се обавезале на узајамно консултовање у вези са свим важнијим одлукама из сфере међународних односа.
Међутим, неспремност југословенског руководства да прихвати
гвоздену дисциплину коју је наметао Стаљин и подреди се у потпуности његовим директивама, дошла је до изражаја одмах по повратку
југословенске делегације из Москве. На састанцима најужег руковод55
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позиције и пружали велики отпор свему ономе што се тицало решавања међународних проблема са којима се тада суочавала Југославија. У том смислу имали су негативан став у вези са решавањем питања
југословенских северозападних граница према Италији и Аустрији на
Мировној конфереренцији у Паризу. Сматрали су да се кроз супротстављање југословенским захтевима, посредно, бране интереси прозападних режима у Италији и Грчкој и паралише совјетска пенетрација на тим просторима преко Југославије, која је ту имала изузетан
геополитички значај. Западне силе су процењивале да би решавање
тршћанског питања у корист Југославије водило мешању те земље и
Совјетског Савеза у унутрашња збивања у Италији и јачању позиција италијанских комуниста, али и генералном ширењу југословенскосовјетског утицаја на Медитерану. Kриза у односима Југославије са
Западом се све више продубљвала, не само због тршћанског питања
него и због југословенске подршке грчким партизанима и снагама које су се бориле против прозападног режима у Атини. То је било време
и када долази до америчке блокаде југословенских златних резерви
депонованих у америчким банкама, обарања америчких авиона над
територијом Југославије, политичких процеса у Југославији против
Драже Михаиловића, Алојзија Степинца и грађанских опозиционара и западног саботирања предаје ратних злочинаца југословенским
властима.

ства негативно је оцењено то што СССР не уважава интересе Југославије, намеће јој своје ставове и врши притисак. Због свега тога донета
је одлука да се Југославија у јачању своје армије и стабилизацији економских прилика мора ослонити на сопствене снаге.
Иако се радило о изузетно поверљивим састанцима партијског врха Југославије, Стаљин је својим каналима дошао до информација о
ставовима које су на њима заступали Тито и његови најближи сарадници. Једна од првих казнених мера које је предузео било је повлачење совјетских војних и цивилних стручњака из Југославије. Пошто је
Титова реакција на ту меру била незадовољавајућа, уследило је оштро
писмо из Москве препуно оптужби на рачун Тита и његове политике.
То писмо, као и касније усвојена Резолуција Информбироа, практично су стављали Тита пред свршен чин. Свестан да би цена помирења
са Совјетским Савезом била не само потпуно губљење елементарних
атрибута независности Југославије него и његова лична политичка, а
највероватније и физичка ликвидација, Тито је одбио сваку помисао
попуштања Стаљину. Та његова одлука представљала је увод у драматичан сукоб Југославије са Совјетским Савезом и земљама Информбироа, који је трајао све до Стаљинове смрти, али чије су последице
трајно утицале на физиономију југословенско-совјетских односа током наредних деценија.
Југословенско-совјетски сукоб изузетно је искомпликовао међународну позицију Југославије, јер се одиграо у време када се Титов
режим оштро конфронтирао са Западом. Наиме, претходно тесно
везивање Југославије за СССР наишло је на изузетно негативан пријем и оштру реакцију Запада. Упоредо са све уочљивијим расцепом
у бившем савезу антифашистичких сила и упоредо са појавом првих
манифестација хладноратовских тенденција – испољавање антијугословенске политике на Западу све више је добијало на интензитету и
све више попримало обрисе латентно присутне константе у глобалној
стратегији западних сила током првих година послератног раздобља.
Процењујући да је Југославија део интересне зоне СССР-а у Источној
Европи, али и на Балкану и Медитерану, САД и њихови савезници су
се енергично ангажовали на слабљењу југословенске међународне

СУKОБ СА ИНФОРМБИРООМ И ТЕСНА САРАДЊА СА ЗАПАДОМ
На самом почетку сукоба Тита и Стаљина, током 1948. и 1949. године, Југославија се практично суочавала са потпуном изолацијом у међународној заједници. То је било време када у свету није било земље
коју је она могла сматрати као пријатељску. Међународна позиција
Југославије, и у политичком и у економском смислу – није могла бити
гора и опаснија по њен интегритет и независност. Па ипак, без обзира
на и данас актуелну дилему да ли је то фамозно историјско „не” Стаљину изречено јер је Тито био свестан да би у случају да каже „да”,
то морао платити политичком каријером, а можда и животом, или се
ту стварно радило о националном интересу и поносу – како год – Ју56
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успешан исход југословенског осамостаљивања од Совјетског Савеза
неминовно је водио слабљењу унутрашње кохезије комунистичке групације држава и представљао охрабрујући пример за сличан наступ и
осталих њених чланица. Тиме су створени услови за расцеп до тада
монолитног комунистичког покрета, и то тако што би га подривале
управо оне снаге које је требало да чине његово главно упориште.
Супротстављајући се Стаљину, Тито је у западном свету постепено
добијао ореол „националисте”, што је представљало ознаку за лидере комунистичких држава који су нарушавали монолитност комунистичког блока, одбацујући круто тумачење начела „социјалистичког
интернационализма” и самим тим изражавајући своју неспремност
да се уклопе у поредак који су диктирали совјетски властодршци. Тито и његови сарадници су били свесни основних политичких премиса које су давале тон строго прагматичним западним калкулацијама
поводом актуелног југословенског сукоба са Информбироом, али су
били свесни и нужности радикалне промене спољнополитичког курса
Југославије, која би јој обезбедила шири маневарски простор за деловање у сфери међународних односа и у кључним форумима Уједињених нација. Интерес Југославије за успостављање тесних економских
и војних односа са Западом произилазио је из немогућности да се на
други начин одупре притиску Совјетског Савеза и источноевропских
земаља и сачува своју националну независност. Југославија ту једноставно није имала другог избора. Својеврстан апсурд је било управо
то што је даљи опстанак комунистичког режима у Београду директно зависио од подршке водећих капиталистичких сила. Потпуни прекид економских односа Југославије са источноевропским земљама и
опасна блокада коју су јој оне наметнуле претили су тренутним економским колапсом и тоталним распадом југословенског привредног
система, и иначе тешко погођеног ратним разарањима. Ситуација у
којој се Југославија нашла била је крајње опасна по њен интегритет и
независност. Значајна финансијска, економска и војна помоћ западних сила омогућила је Југославији да делимично санира катастрофалну економску ситуацију и обезбеди неопходан степен борбене готовости своје армије.

гославија је постала први дисидент у комунистичком блоку, што јој је
касније отворило врата за улазак у високо светско друштво и омогућило да у међународним односима игра далеко значајнију улогу него
што је то било реално, с обзиром на величину њене територије и њену
стварну економску и војну моћ.
Свесно опасности које је са собом носила тотална економска блокада и оштар притисак СССР-а и његових савезника, југословенско
руководство је било приморано да постепено иде на суштинску корекцију кључних одредница актуелне платформе спољне политике.
У том контексту посебно место имао је императив побољшања до
тада крајње заоштрених односа са Западом. Тако је, на прелазу између 40-их и 50-их година, дошло до радикалног обрта у спољнополитичкој оријентацији Југославије. Готово преко ноћи, дојучерашњи
присни пријатељи, узори и заштитници наједном су постали мрски
непријатељи, а дотадашњи непријатељи сада су се наметнули као
савезници и важни економски партнери. Нагло приближавање Југославије Западу представљало је феномен какав никад није виђен
у хладноратовски обојеној међународној заједници. Наиме, у Европи подељеној без остатка на блокове до тада није забележен случај
да једна држава комунистичког опредељења сарађује искључиво са
државама потпуно супротне („западне”) идеолошко-политичке оријентације.
Па ипак, ма колико све то деловало парадоксално и апсурдно, у
основи је лежао врло прагматичан и рационалан интерес обе стране
да обезбеде што шире платформе свестране политичке, економске и
војне сарадње.
Интерес Запада за развијање сарадње са Југославијом произилазио је из његове војно-политичке стратегије „контејнмента”, односно, сузбијања совјетског утицаја у свету. Финансијском и војном подршком Југославији западне силе постизале су бар два своја глобална циља. На тај начин слабиле су моћ социјалистичког лагера, одвајањем од њега једне државе комунистичког опредељења лоциране на
изузетно важном геостратешком правцу и простору. С друге стране,
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Наравно, овакви потпуно различити интереси и полазишта којима
су се руководили Југославија и Запад у својој сарадњи, условљавали
су и различиту визију самог садржаја и приоритета те сарадње. Западне силе, нарочито САД, коришћење своје економске помоћи условљавале су таквом инвестиционом политиком Југославије која би водила рачуна о економској оправданости и ефикасности улагања, а не о
задовољавању војностратешких, социјалних, престижних или других
неекономских потреба и циљева. Оне су се при томе руководиле императивом реструктурисања југословенске привреде од тешке и војне индустрије ка лакој индустрији, односно, производњи потрошних
добара и хране. То је био пут да се Југославија каналише на изградњу
извозно оријентисане привреде, способне за самостално отплаћивање страних дугова, али, истовремено, отворене за пенетрацију стране робе и капитала.
За Југославију је оваква концепција развоја значила одустајање од
амбициозног инвестиционог програма, чији је циљ био стварање самодовољне привреде, са нагласком на тешку и војну индустрију, независне од постојећих кретања на светском тржишту. Југословенско
руководство је, у то време, спроводило програм аутархичног економског развоја и изграђивало једну затворену привреду, која је све
морала да производи сама и која је извозила само случајне вишкове
роба, и то по директиви партијског врха. Међутим, таква концепција
подразумевала је и убрзану индустријализацију, која се, опет, морала
ослањати на увоз опреме са Запада – на западне кредите (али и на
бесповратну помоћ у храни и испоруке оружја). Стога се Југославија
нашла у позицији да је, ипак, морала извозити на Запад, јер је то био
једини начин да дође до неопходних девизних средстава за отплату
дугова и набавку сировина.
Тако је југословенска економска политика стално западала у једну
својеврсну противуречност, манифестовану кроз раскорак револуционарних идеала и прагматичних развојних императива. Тај унутрашњи југословенски раскорак између жељеног и остварљивог знатно
је отежавао сарадњу са западним државама и склапање адекватних
економских аранжмана.

Пошто су се током овог периода увериле у озбиљност сукоба Београда и Москве, али и у значајне политичке бенефите који се из њега
могу извући – западне силе су испољавале све већу спремност за ширу и свестранију сарадњу са Југославијом уз пружање све обимније и
све квалитетније помоћи Титовом режиму. Током раздобља од 1952.
до 1955. године две стране су успоставиле врло присне, малтене савезничке односе. Никада до тада, али ни од тада, западне силе нису испољавале толику кооперативност и дарежљивост према Југославији
и њеном руководству.
Само на основу раније склопљеног Трипартититног економског
аранжмана Сједињених Држава, Велике Британије и Француске – Југославија је током овог периода примила бесповратну помоћ у износу
од преко 500 милиона долара. Преко новоформираног Трипартитног
војног комитета – Југославији су испоручивани огромни контигенти
оружја и ратног материјала, од оног застарелог и амортизованог до
најсавременијих модела млазних авиона, радарских система и превозних средстава. Од посебног, готово егзистенцијалног значаја за
Југославију била је редовна помоћ Сједињених Држава у пшеници, нарочито када је у питању било санирање катастрофалних последица
суша, које су се периодично јављале сваке две године: прво 1950, па
1952. и, на крају, 1954. Радило се о огромним контигентима пшенице
који су покривали готово трећину укупне југословенске производње
тог артикла.
Па, ипак, током целог овог раздобља, које је генерално било у знаку сталног квантитативног и квалитативног раста нивоа економске и
војне сарадње Југославије и Запада – повремено је долазило до крупних несугласица, које су ту сарадњу озбиљно ограничавале и отежавале. Те несугласице су нарочито долазиле до изражаја у склопу потпуно различитог става две стране у вези с главним приоритетима и
садржајним одредницама њихове војне сарадње.
Југословенско руководство је ту сарадњу покушавало да каналише
на обезбеђивање претпоставки за реализацију што ширег и што квалитетнијег програма војне помоћи западних сила Југославији, који ће
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остављале могућност Југославији да се у свакој појединачној ситуацији нарушавања међународног мира постави у складу са одлуком
своје владе, јасно је било да би та иста влада била доведена пред
свршен чин конкретним правцем војног деловања Грчке и Турске у
склопу НАТО-а.
Ипак, време је показало да је Југославија склапањем Балканског савеза постигла све оно чиме се руководила, а није ништа изгубила. До
хипотетичког ратног обрта није дошло, али је дошло је до јачања међународне позиције Југославије и све веће кооперативности западних
сила у контексту реализације Програма економске и војне помоћи.
Други проблем, који је такође озбиљно детерминисао односе
Југославије са Западом током овог раздобља (и то у изузетно негативном смислу) – било је нерешено Тршћанско питање. Оно је у великој мери превазилазило оквире билатерале и представљало извор
читавог низа негативних обрта у сфери економске и војне сарадње
Југославије и западних сила. Ове силе, а нарочито Сједињене Државе, подржавале су захтеве Италије, предочавајући југословенском руководству могућност да Југославији, због њене некооперативности,
буде обустављена даља економска и војна помоћ. Наиме, у то време
Сједињене Државе су биле заокупљене реализацијом пројекта Европске одбрамбене заједнице, која не би била могућа без пристанка италијанске владе. Американци су страховали да би незадовољавајући
епилог Тршћанске кризе довео до пада и иначе нестабилне актуелне
италијанске владе и успостављања нове владе, која не би имала позитиван став према том пројекту.
Свесно привремености овакве ситуације, југословенско руководство је стално пролонгирало решавање Тршћанског питања, нудећи
решења за која је унапред знало да не могу бити прихваћена. Kада је,
коначно, септембра 1954. пројекат Европске одбрамбене заједнице
доживео дебакл због противљења Француске, Југославија је искористила слабљење међународне позиције Италије, а јачање сопственог
значаја у склопу западне концепције „периферне одбране”, оствареног склапањем Балканског савеза са Грчком и Турском. Западне силе

омогућити успешну модернизацију и реорганизацију Југословенске
армије, а самим тим и ојачати њену одбрамбену способност у случају
евентуалне агресије Совјетског Савеза и његових сателита на Југославију. Сједињене Државе и њени савезници су, пак, смисао војне сарадње са Југославијом видели искључиво у њеном тесном везивању за
одбрамбену стратегију НАТО-а и у њеном директном укључивању у
југоисточно крило те војне алијансе на подручју Балкана и Медитерана. Спремност Југославије да у већој или мањој мери прилагоди своје
војне планове одбрамбеном програму НАТО-а представљала је једну од кључних детерминанти и предуслова за добијање економске и
војне помоћи Запада. Од односа Југославије према НАТО-у зависио је
однос западних сила према Југославији.
Ни једна ни друга страна, међутим, о овом питању није отворено
износила свој став, нити се конкретно изјашњавала.
Иако је тешко наћи записник било ког значајнијег сусрета југословенских руководилаца са западним представницима на коме Југославији није била предочена потреба успостављања тешње сарадње са
НАТО-м, ипак овај захтев никада није изречен у ултимативној форми.
Западне силе су биле свесне да реализација тог циља није могућна у
кратком року, нити на начин примењен код осталих чланица ове алијансе. Стога су инсистирале на таквим модалитетима војне сарадње
који ће Југославију индиректно учинити потпуно зависном од НАТО-а
и на крају је довести у ситуацију да му се и формално прикључи.
Југословенско руководство је, пак, било свесно интенције војне
кооперативности западних сила, али и нужности тесне сарадње са
њима. У намери да задовоље њихове војне захтеве, а истовремено
задрже одрешене руке око избора конкретних облика садејства са
НАТО-м, Тито и његови сарадници су се определили за компромисно
решење, прихватљиво и за једну и за другу страну: склопили су војни савез са две чланице НАТО-а – Грчком и Турском, који Југославију
није формално везивао за војне акције западне алијансе, али који се
практично сводио на управо ову опцију. Наиме, иако су одређене одредбе Уговора о савезничким односима Грчке, Турске и Југославије
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је јасно да је циљ његове посете повратак Југославије у комунистички
табор држава и признавање руководеће улоге СССР-а у том контексту. Совјетски лидер је ову тезу аргументовао ставом да „свака рота
(чета) мора имати на свом челу командира”: „Ако нема командира,
нема ни чете. Треба се организовати, на челу са Совјетским Савезом,
у јак социјалистички лагер који ће једини бити способан да се брани
од империјализма.”
Титу и његовим сарадницима, пак, никако није била прихватљива
оваква совјетска аргументација. После победоносног исхода седмогодишњег драматичног сукоба Тита са лидерима најјаче светске комунистичке партије – било је илузорно очекивати да ће југословенски
комунисти због помирљивог и срдачног наступа властодржаца из Москве поново себе довести у позицију „млађег брата” у комунистичком
покрету и одустати од својих настојања да воде независну политику
у односу на супротстављене блокове. Суочени са одлучним наступом
својих домаћина, Совјети су одустали од своје платформе заједничког документа који је требало да буде усвојен на крају самита. Тако
су у Београдској декларацији стриктно и прецизно фиксирана начела југословенско-совјетских односа на којима је одлучно инсистирала
југословенска делегација: поштовање националне независности и самосталности, потпуна равноправност партнера и право сваке комунистичке партије на сопствени пут у социјализам у складу са специфичним околностима у којима се он изграђује.
После сусрета Тито–Брежњев у Београду 1955. године, током наредних година, низали су се Титови сусрети са овим совјетским лидером и његовим најближим сарадницима. Јуна 1956. уследила је Титова посета Москви; јула 1956. у посету Југославији дошао је потпредседник совјетске владе Анастас Микојан; од 19. до 27. септембра 1956.
у Београду је боравио Никита Хрушчов у пратњи највишег совјетског
руководства, да би нешто касније, 5. октобра, заједно са Титом отпутовао на одмор на Kрим. Непосредно уочи совјетске војне интервенције у Мађарској, Хрушчов је, у ноћи између 2. и 3. новембра 1956,
накратко стигао на Брионе и детаљно размотрио са Титом све аспек-

су октобра 1954. прихватиле југословенску формулу зоналне поделе
Слободне територије Трста и извршиле притисак на Италију да потпише Меморандум о сагласности, чиме је овај извор трвења Југославије
са Западом дефинитивно уклоњен.
ПОЛИТИKА НЕСВРСТАНОСТИ
Иако је Југославија средином 50-их година успела да стабилизује
своје односе са западним силама и постави их на релативно солидну
политичку платформу, ти односи су и даље били скопчани са бројним
искушењима и крупним изазовима. Оно што је озбиљно ограничавало сарадњу Југославије са Западом био је стално присутан страх југословенског руководства да би дугорочно пролонгирање једностране
сарадње искључиво са западним државама, неминовно, у ближој или
даљој будућности, морало водити демонтирању актуелног политичког режима и јачању утицаја Титових политичких противника. Стога је
у Београду са великом дозом олакшања примљена вест о спремности
новог совјетског руководства да приступи нормализацији односа са
Југославијом. До оваквог обрта у совјетској политици је дошло у време које је наступило после Стаљинове смрти, када се до одређеног
степена демократизује совјетско друштва.
Kулминацију процеса нормализације југословенско-совјетских односа представљала је посета совјетске државно-партијске делегације Југославији од 26. маја до 2. јуна 1955. Та посета се одиграла само
десетак дана после оснивања Варшавског пакта, у који су се укључиле све европске социјалистичке земље (наравно, осим Југославије).
Совјетску делегацију предводио је Никита Хрушчов, први секретар
ЦK KПСС, а уз њега су били тадашњи највиши совјетски руководиоци:
Николај Булгањин, Анастас Микојан, Алексеј Громико и Дмитриј Шепилов.
Главно питање о коме је вођена дискусија у Београду, а и главно
извориште несугласица, било је питање начела на којима ће се убудуће заснивати односи Југославије и СССР-а. Већ на основу говора који
је Хрушчов одржао одмах по доласку на Земунски аеродром, постало
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фактор, способан да сасвим успешно парира блоковима. У том смислу, Тито је у формирању Покрета несврстаности видео егзистенцијалну претпоставку очувања националне независности и опстанка актуелног режима у земљи. Стога је пред њим био тежак задатак да своје
будуће потенцијалне савезнике из Азије и Африке – који су следили
несврстану политику – убеди да без институционализовања оваквог
њиховог индивидуалног спољнополитичког опредељења није могућна
његова ефикасна реализација у широј сфери међународних односа.
Да би поменути задатак успешно разрешио, Тито је кренуо у својврсну дипломатску офанзиву, усредсређену на бројне контакте са лидерима афроазијских несврстаних земаља. Први контакти ове врсте
остварени су током Титовог маратонског, прекоокеанског путовања
у Индију и Бурму крајем 1954. и почетком 1955. Тада се Тито по први
пут срео са индијским премијером Нехруом и бурманским лидером
У Нуом, а потом, по повратку са пута, и са египатским председником
Насером. Ово путовање свакако је представљало преломни догађај у
процесу обликовања нове југословенске међународне стратегије, али
и преломни догађај у процесу институционализације сарадње ванблоковских држава, односно формирања Покрета несврстаности. Први
лични контакти Тита са Нехруом и кратки сусрет са Насером омогућили су боље међусобно упознавање, па и зближавање тројице главних протагониста несврстане политике. Захваљујући тим контактима,
одмах после овог Титовог путовања, дошло је до њихових учесталих
сусрета и постепеног усклађивања ставова о кључним међународним
питањима.
Тито је у Индији по први пут открио велике предности вођења једне самосталне ванблоковске политике, каква у Европи, подељеној
без остатка на блокове, никада до тада није виђена. За Тита је оваква
политичка опција представљала својеврсно откриће, чијој опојности
није могао одолети. До тада је Југославија више или мање стално била везана за један од блокова. Нехруова спољнополитичка формула
нудила је могућност разрешења овог проблема и трасирања премиса
једне потпуно нове међународне стратегије, адекватне политичким
амбицијама југословенског руководства.

те ове бруталне интервенције, која је уследила само неколико сати
после повратка совјетског лидера у Москву.
Међутим, поменути учестали југословенско-совјетски самити током 1956. године нису резултирали приснијим везивањем Југославије
за СССР. Они су искључиво били у функцији југословенског настојања
да се у највећој могућој мери обезбеди истовремено висок ступањ
политичке и економске сарадње са оба сукобљена блока. То је било
време када отпочиње једно ново раздобље у односима Југославије и
Запада с једне, и Југославије и Совјетског Савеза с друге стране, чије
се главне садржајне одреднице нису битније мењале све до распада
југословенске државе почетком 90-их година. Наиме, то је било време кад се постепено обликовала нова платформа спољне политике Југославије, која се заснивала на успостављању стриктно балансираних
односа са Истоком и Западом и на тесном савезништву са новоослобођеним афроазијским и латиноамеричким несврстаним земљама.
Прву компоненту југословенске спољне политике није било могућно реализовати без целовите реализације оне друге. Наиме, југословенска политика лавирања међу блоковима често је резултирала нежељеним ефектом – истовременом конфронтацијом са обема
сукобљеним странама. То је нарочито дошло до изражаја управо на
прелазу између 50-их и 60-их година, када се Југославија суочила са
реалном опасношћу да буде изложена општој међународној изолацији, одбачена и од Истока и од Запада, и од Европе и од Америке.
Београдским званичницима било је јасно да у Европи, која је „без
остатка” била подељена на блокове, није могућно самостално водити
ванблоковску политику. Таква политика је могла бити реална само уз
подршку неког ко ће представљати моћан међународни фактор, који
је очигледно требало тражити негде ван европског простора.
По логици система елиминације, тај савезник су једино могле бити
новоослобођене афроазијске државе. Појединачно, те земље нису могле играти неку значајнију улогу у међународним односима, али окупљене у једну широку, међународну асоцијацију, оне су потенцијално
могле, заједно са Југославијом, да прерасту у значајан међународни
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Што се самог Нехруа тиче, не може се рећи да је и он, у разговору
са Титом, обогатио своја сазнања овако спектакуларним и значајним
емпиријским садржајем. Међутим, с обзиром на то да је Тито био први председник једне европске државе који је посетио Индију од њеног стицања националне независности – Нехруу се указала прилика
да из прве руке чује пуно значајних детаља у вези с политичком ситуацијом у Европи, који му до тада нису били познати. Поред тога, то
је била прилика и да боље упозна политику једне европске државе
која је прошла сличан пут у борби за националну независност и која
је имала сличне интересе и аспирације у међународној заједници као
Индија. Управо та свест о идентичности искустава Југославије и Индије у међународним односима упућиваће ове две земље убудуће на
тесну сарадњу.
Убрзо после Титовог путовања у Индију и Бурму, уследио је састанак Тита, Нехруа и Насера на Брионима, јула 1956. Ово је био први
мултилатерални састанак несврстаних земаља, на коме је, у форми
заједничког коминикеа, усвојен први мултилатерални документ тих
земаља. Тај сусрет је већ значио прекорачење регионалних оквира сарадње. У заједничкој декларацији посебно се инсистирало на начелу
„мирољубиве и активне коегзистенције”, које је представљало кључну одредницу несврстане спољнополитичке оријентације ових држава, али и кључну одредницу на којој ће се касније заснивати деловање
широке међународне асоцијације ванблоковских држава – Покрета
несврстаности. Тито, Нехру и Насер су у Брионској декларацији несврстану политику окарактерисали као једину реалну алтернативу
актуелној блоковској политици силе, истичући становиште да њихове
државе воде политику која је допринела „смањењу међународне затегнутости и развијању равноправних односа између земаља”.
Међутим, током раздобља које је наступило после Брионског самита, међународна позиција Југославије се поново искомпликовала
због озбиљних југословенских несугласица са званичницима из Москве управо због настојања Тита и његових сарадника да воде избалансирану политику према блоковима, супротстављајући се било каквој опцији тешњег укључивања Југославије у Источни блок.

Супротност између кључних југословенских спољнополитичких
постулата и совјетске перцепције начела на којима би морали да се
заснивају односи између социјалистичких земаља долазила је до изражаја, али у блажој форми, већ током свих поменутих Титових учесталих сусрета са Хрушчовом, средином 50-их година. Распуштање
Kоминформа тачно уочи Титовог доласка у СССР, јуна 1956. године, и
спектакуларни совјетски економски аранжмани закључени са југословенском владом требало је да створе атмосферу поверења и срдачности током разговора у Москви и подстакну Тита да се врати у круг
идеолошки блиских држава, који је он после сукоба са Стаљином на
драматичан начин напустио.
Међутим, с обзиром на то да се радило о једнопартијским комунистичким државама, за пуну обнову односа и успостављање свестране
сарадње на дужи рок била је неопходна и пуна обнова међупартијских
односа и веза. У том контексту поново се актуелизовало питање начела на којима би требало да се заснивају односи међу комунистичким
партијама, односно државама. Совјетска страна је, инсистирајући на
успостављању присне сарадње СKЈ и KПСС, индиректно дала на знање
да ће од исхода решавања овог питања зависити у целини будући односи Југославије и СССР-а и карактер даље билатералне сарадње.
Југословенско руководство, поучено негативним искуствима из
скорашње прошлости, а свесно опасности које носе са собом тесни
партијски односи са СССР-ом, приступило је разговорима на ову осетљиву тему с крајњим опрезом и оградама. Наглашавало је потребу
очувања права сваке комунистичке партије на сопствени пут у социјализам у складу са специфичним околностима у којима се он изграђује. У том смислу супротстављало се пракси наметања ставова једне партије другој или мешања у њене унутрашње ствари. Совјетски
ставови нису се, упркос процесу дестаљинизације и прокламоване
демократизације друштва, битно променили у односу на ранији период. Иако је Kоминформ распуштен, совјетски политичари се нису
одрекли императива парирања капиталистичким земљама кроз постојање међународног форума комунистичких земаља који би имао
свој руководећи центар. Стога су инсистирали на формирању нове
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појасни основне смернице југословенске политике и на примеру Југославије покаже колико је опасно тесно се везивати за неку од суперсила. Што се пак тиче Титовог настојања да убеди своје саговорнике
у сврсисходност формирања покрета који би се супротставио и парирао хегемонизму тих сила, ту је ефекат Титовог наступа био далеко
мањи. Он се морао задовољити чињеницом да је кроз личне контакте
са лидерима земаља које је посетио створио врло солидну платформу
за присне билатералне односе, што само по себи ни у ком случају није
било за потцењивање.
Своју дипломатску офанзиву у правцу институционализације сарадње ванблоковских земаља Тито је наставио у самој Организацији
уједињених нација, предводећи југословенску делегацију на Петнаестом јубиларном заседању Генералне скупштине УН. На овом заседању, по први пут као компактна и јединствена група, наступило је пет
несврстаних земаља: Индија, Индонезија, Египат, Гана и Југославија.
Заједнички предлог резолуције ових земаља, у коме се инсистира на
хитном директном сусрету лидера двеју суперсила ради разрешења
актуелне светске кризе, био је резултат бројних састанака Тита, Нехруа, Насера, Сукарна и Нкрумаха у седишту УН и усаглашавања њихових ставова о кључним међународним питањима.
Додуше, поменута резолуција, популарно названа „Иницијатива петорице”, није усвојена због противљања совјетског и америчког председника. Међутим, одлучност креатора те резолуције да истрају у својим захтевима које су већ покренули у УН резултирала је одржавањем
првог самита ванблоковских земаља наредне године у Београду.
Тај самит инициран је током треће Титове прекоокеанске турнеје и
двомесечне посете земљама Азије и Африке, у пролеће 1961. Том приликом Тито је посетио Гану, Того, Либерију, Гвинеју, Мали, Мароко,
Тунис и УАР. У разговорима са шефовима држава ових земаља Тито
је покретао и развијао идеју о потреби присније сарадње, односно заједничких акција несврстаних земаља. Иако се ни у једном од тих разговора није отворено постављао конкретан план о одржавању прве
конференције несврстаних, све је било усмерено у том правцу.

комунистичке асоцијације, коју би било спремно да прихвати и југословенско руководство.
С обзиром на потпуно супротна гледишта и узајамно инкомпатибилне ставове о основама на којима би требало да почивају будући
међупартијски односи, неопходно је било изнаћи општеприхватљив
компромис и у први план ставити питања лишена идеолошке садржине. Иако су обе стране покушале да делују у том правцу, убрзо се
показало да међупартијске супротности представљају непремостив
јаз успостављању међудржавне сарадње и да актуелно совјетско руководство није спремно да толерише југословенско одбијање да се
врати у социјалистички лагер. Стога, после неуспешних југословенско-совјетских преговора током 1956. године о платформи будућих
међупартијских односа и совјетске војне интервенције у Мађарској, ,
током 1957. и 1958. године, долази до поновног југословенско-совјетског сукоба. Он је у много чему подсећао на онај ранији, са Стаљином,
1948. године. Иако овај пут заоштравање односа Југославије са социјалистичким лагером није праћено и оружаним претњама, карактеристичним за Стаљиново време, реторика и резони у међусобној комуникацији су остали такорећи исти.
До овог сукоба је дошло због упорног југословенског одбијања да
се укључи у социјалистички лагер и усвајањања Програма СKЈ који је
пропагирао политику која је у великој мери била у оштрој колизији
са оном коју су спроводили и заговарали званичници из Москве. Овај
сукоб негативно је утицао на односе Југославије са многим земаљама Трећег света, па делимично и на односе са Египтом и Индијом – с
обзиром на велику зависност тих земаља од економске помоћи Совјетског Савеза и њихове неспремности да се због Југославије замере
свом дародавцу.
Да би неутралисао тај негативан тренд у односима са потенцијалним будућим савезницима, Тито је крајем 1958. и почетком 1959. кренуо на своју другу маратонску прекоокенаску турнеју у земље Азијe и
Африке. Посетио је чак седам ванблоковских земаља: Бурму, Индију,
Индонезију, Египат, Судан, Етиопију и Цејлон. Избегавајући отворен
напад на совјетско руководство, Тито је успео да својим домаћинима
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земаља. На том скупу је усвојена посебна политичка декларација у
којој су прецизно дефинисани принципи и начела несврстане политике као алтернативе политици блокова. Међутим, супротно преовладавајућем ставу у домаћој и страној литератури, па и мишљењу
шире јавности, Београдска конференција није била оснивачка конференција Покрета несврстаности. Формално посматрано, у Београду
није формиран тај покрет. Најутицајнији афроазијски државници, Нехру, Насер и Сукарно, супротставили су се тој Титовој иницијативи.
Страховали су да би новоформирани покрет лако могао да прерасте
у трећи блок, што би његове чланице довело у отворену конфронтацију и са Истоком и са Западом и што би им озбиљно искомпликовало односе са великим силама, од којих су оне у то време примале
обимну економску, финансијску и војну помоћ. Због отпора већине
учесника овој југословенској иницијативи, Београдска конференција
се свела на једну протестну политичку манифестацију групе држава
уперену против колонијализма и хладноратовских тенденција и ништа више од тога.
Са жељом да одигра улогу оснивача покрета држава које је обједињавало једино њихово сиромаштво и ванблоковска политика, Југославија је на самиту у Београду предњачила у оштрим квалификацијама на рачун блока „богатих” западних држава. Преузимајући улогу
заштитника обесправљеног дела света, Јосип Броз је покушао да се
наметне као лидер у борби за радикалну измену постојећег система
међународних односа, који је, по њему, био главни извор сиромаштва и неконтролисане експлоатације земаља Трећег света од стране
колонијалних и неоколонијалних сила. Пошто су улогу стожера таквог
„превазиђеног и анахроног система” имале Сједињене Државе, Тито
је окосницу свог говора усмерио на критику њихове политике.
Због југословенског наступа на Београдском самиту дошло је до
озбиљног погоршања југословенско-америчких односа, чиме су доведене у питање основне претпоставке даље реализације кључних премиса новопрокламоване југословенске политике мирољубиве коегзистенције. Последица таквог обрта било је обустављање америчког
програма помоћи Југославији и усвајање рестриктивних амандмана

На крају пута по азијским и афричким земљама, прилком боравка у
Kаиру и разговора са председником Насером, Тито је први пут изнео
конкретан предлог о сазивању једне широке конференције шефова
држава и влада несврстаних земаља, а Насер је без резерве одобравао Титову иницијативу о потреби окупљања несврстаних. На крају
разговора Тито и Насер су се договорили да сачине текст писма упућеног ванблоковским државама које се позивају у Kаиро на припремни састанак за одржавање конференције шефова држава или влада. У
том писму били би објашњени разлози за одржавање конференције,
критерији за учешће, тачан датум одржавања и дневни ред.
Иницијативи Југославије и УАР се одмах придружио и индонежански председник Ахмед Сукарно, један од главних заговорника формирања покрета афроазијских држава, додуше искључиво на регионалној основи. Иако су писма-позиви за учешће на припремном састанку ванблоковских држава потписана само од стране Тита и Насера,
Сукарно је, захваљујући свом брзом придруживању њиховој акцији,
такође стекао третман иницијатора тог скупа. У релативно кратком
року, међу првим државницима којима је упућен позив да присуствују
припремном састанку у Kаиру, одазвао се и премијер Нехру. Готово
истовремено то је учинила влада Авганистана, а потом и влада Гане.
Тиме су већ у самом почетку обезбеђени услови да се по први пут
у савременој дипломатској историји одржи један самит држава које
нису припадале блоковима, а чије окупљање није било искључиво регионалног карактера.
Пошто је Београдски самит, одржан септембра 1961, представљао
логични продужетак акције несврстаних у правцу посредовања између конфронтираних суперсила (у ОУН), на њему су усвојена два важна документа која су се тицала управо ове проблематике: Изјава о
опасности рата и апел за мир и Писмо Хрушчову и Kенедију (новом
америчком председнику), у коме се од њих тражи да се хитно састану
и компромисом разреше новонасталу експлозивну ситуацију насталу
после подизања Берлинског зида.
Београдска конференција је несумњиво представљала један врло
репрезентативан скуп, на коме је учествовало чак 25 ванблоковских
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од стране Kонгреса у склопу нормирања сфере будућих билатералних трговинских односа.
Југословенско руководство је, поучено негативним искуством са
Београдске конференције, почетком 60-их година морало приступити
конципирању нове платформе односа са САД, која би била прилагођена дугорочном интересу Југославије за проширењем сарадње са СССРом и успостављањем тесних односа са ванблоковским државама. Међутим, укључивање Југославије у покрет ванблоковских држава није
више смело бити у функцији интереса и спољнополитичких настојања
једне од блоковски конфронтираних страна, већ мудро избалансирано и политички одмерено. Нарушавање тог императива, попут оног на
Београдској конференцији, није се више смело поновити.
Прво искушење са којим се у овом контексту суочила Југославија
уследило је већ током октобра 1962. године, када је дошло до драматичног заоштравања у односима САД и СССР-а око Kубе. Овакав
драматичан сукоб између две суперсиле никада до тада није забележен у послератној историји међународне заједнице. Повод за његово
избијање било је совјетско инсталирање нуклеарних ракета на Kуби.
Американци су то оценили као озбиљну претњу својој безбедности и
повреду интересне сфере и стога приступили потпуној блокади Kубе.
У ситуацији када се свет суочавао са реалном опасношћу општег нуклеарног рата, југословенско руководство је морало водити рачуна
да се не замери ниједној од сукобљених страна, а да истовремено
покаже одлучност да делује у духу једног од основних принципа несврстаности – активног учешћа у решавању међународних спорова.
Тито и његови сарадници, свесни тежине и деликатности новонастале
ситуације, углавном су успели да пронађу прави пут и праву меру свог
ангажовања ради смиривања тензија и мирољубивог превазилажења
кризе. Сарађујући тесно са осталим несврстаним земљама, Југославија је значајно допринела успеху у посредовању Уједињених нација међу сукобљеним странама и налажењу обострано прихватљивог компромиса за превазилажење Kубанске кризе.
Kако је Југославија, ипак, одиграла позитивну улогу у општим настојањима за превазилажење највеће кризе у историји Хладног рата, у

Стејт департменту се постепено стишавало незадовољство због њене
склоности да заузима оштре ставове у вези с међународном стратегијом западних сила и испољава висок степен разумевања за наступ
земаља Источног блока. Без повољних америчких кредита Југославија је тешко могла реализовати предвиђене амбициозне развојне пројекте. Нови значајни кредитори, од којих се евентуално могло очекивати да ће изаћи у сусрет југословенским захтевима (осим САД),
једино су убудуће могли бити Међународна банка и Совјетски Савез,
који је почетком 1956. већ склопио спектакуларне кредитне аранжмане са Југославијом, али их није спровео у живот због накнадног сукоба са југословенским руководством током 1958. године. У периоду
који је уследио, Југославија је успела да обезбеди солидну кредитну
масу, и то са обе стране. Совјетски Савез је имао мање значајну улогу
од Међународне банке, али се та улога никако не сме потцењивати
с обзиром на његов удео у укупном југословенском инвестиционом
програму.
Услови да се обезбеди кооперативнији прилаз СССР-а кредитним
захтевима Југославије у великој мери су остварени после Титове посете СССР-у децембра 1962. године. То је био први Титов сусрет са
Хрушчовом још од давне 1956. Током боравка у СССР-у Тито је успео
да са Хрушчовом изнађе компромисну формулу будуће државне и
партијске сарадње, упркос инкомпатибилним ставовима двојице државника о опортуности, односно оправданости вођења ванблоковске
политике и њиховим различитим ставовима о праву појединих земаља на самосталан пут у социјализам. Та обострано прихватљива формула сводила се на потенцирање свега онога што две земље повезује,
а стављање у други план свега онога што их одваја. Хрушчов је, бар
декларативно, одустао од захтева да се Југославија врати у лагер и од
става да треба да изграђује социјализам на начелима која су важила
унутар тог лагера. Југословенске комунисте више није називао „ревизионистима”, већ је стално истицао да је Југославија социјалистичка
земља, која својом мирољубивом спољном политиком даје значајан
допринос међународној безбедности. Тито је, пак, одао признање
Хрушчовљевој „државничкој далековидости” и „храброј политици”
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реализовани управо у јесен 1963, када је лидер југословенских комуниста, после своје маратонске турнеје по латиноамеричким државама, допутовао у САД и сусрео се са америчким председником Џоном
Kенедијем у Вашингтону.
Титова посета и исцрпни разговори које је водио том приликом са
председником Kенедијем допринели су делимичном премошћавању
до тада снажно изражених идеолошких баријера и политичких несугласица које су оптерећивале односе двеју држава и озбиљно доводиле у питање њихову даљу сарадњу. Ова Титова посета је уједно била и прва Титова званична посета САД. Та посета припремана је пуних
шест година и у више наврата била заказивана, а потом и отказивана због жестоког отпора југословенске политичке емиграције и дела
америчке јавности. То је уједно била и прва посета Америци лидера
једне социјалистичке земље и председника једне комунистичке партије. И, на крају, својеврстан је куриозитет је био и то што је Тито био
последњи државник који се сусрео са Kенедијем, с обзиром на то да је
амерички председник већ наредног месеца трагично страдао у атентату у Даласу. Мада је тим атентатом Kенедијева политичка каријера
трагично прекинута, политичке премисе његовог договора са Титом
дошле су до изражаја током периода који је уследио, попримивши карактер кључних детерминанти југословенско-америчке сарадње.
Тако је после Титове посете САД Југославија у великој мери успела
да избалансира односе са Истоком и Западом. Све присније везе са
западним силама успостављале су се упоредо са све енергичнијим настојањима југословенског руководства да такав тренд не иде на штету
сарадње са блоком просовјетских држава. Тито и његови сарадници
су били свесни да једнострано везивање за било коју од двеју суперсила води губљењу тешко стечених атрибута националне независности и постепеном урушавању кључних премиса на којима се заснивао
актуелни политички режим. Мада су се званични ставови Београда о
свим важнијим међународним питањима такорећи поклапали са ставовима Совјетског Савеза, с југословенске стране је стално одбацивана могућност радикалне промене спољнополитичког курса и повратка у социјалистички лагер. Таква међународна стратегија делимично

совјетског руководства ради мирољубивог разрешења Kубанске кризе. Потенцирао је сличност у ставовима двеју земаља о свим важним
међународним питањима и испољавао је своје одушевљење „темпом
развоја и стваралачким замахом” целокупног совјетског друштва.
Иако је Титова посета СССР-у формално третирана као одлазак на одмор, она је имала далекосежне последице по будуће односе двеју држава, али и утицај на будући спољнополитички курс Југославије.
У време разговора Тита и Хрушчова двојица државника нису ни у
најмањој мери променили ставове о суштини политике коју води друга страна, али из прагматичних разлога нису на томе инсистирали.
Приоритет су дали обостраном интересу да се превазиђу дугогодишњи спорови и да се предузму енергични кораци у правцу успостављања присне сарадње. Тито се при томе руководио животним интересом Југославије да интензивира трговинску размену са СССР-ом
и уговори одговарајуће кредитне аранжмане са совјетским руководством. Хрушчов се, са своје стране, више руководио политичким и
великодржавним циљевима. Био је свестан да уколико тесно веже
Југославију за СССР, може створити повољније услове за совјетску пенетрацију у несврстаном свету у коме је Тито имао неоспорно велики
утицај. Поред тога, совјетски званичници су у заједничком пропагирању братства, пролетерске солидарности, хуманих идеала и осталих
марксистичких поштапалица, које су редовно пратиле присне југословенско-совјетске односе, видели могућност јачања свог утицаја на
југословенске грађане и делове партијског апарата који се и даље с
усхићењем односио према свему ономе што се дешавало у првој земљи социјализма.
Мада у сложеном троуглу Југославија–САД–СССР ниједна страна
није била спремна да прихвати одреднице политичког курса преосталих двеју, током 1963. у билатералним односима дошло је до видног
напретка. Стварању повољније климе за унапређење југословенскоамеричке сарадње знатно је доприносило и актуелно ублажавање антагонизама између Москве и Вашингтона.
У том склопу су и дугогодишњи напори америчке администрације и
југословенских званичника да организују Титову посету САД коначно
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Изостанак консензуса у Kаиру о овом питању довео је до вишегодишњег одлагања одржавања наредног самита несврстаних, престанка њиховог организованог деловања у међународним односима
и одгађања формирања њихове заједничке асоцијације. Наступило је
раздобље често означавано као „криза континуитета” или, прецизније „криза несврстаности”.
Београдски и Kаирски самит су сазвани независно један од другога, међу њима није постојала никаква формална и организациона
веза. Очигледно је било да југословенски званичници нису успели да
убеде своје потенцијалне савезнике у сврсисходност формирања једне широке међународне асоцијације која би окупила све ванблоковске државе. Ствари су се додатно искомпликовале у време опасног
заоштравања у међународним односима после Вијетнамског рата
1965. године, а потом после Арапско-израелског рата 1967. године. Та
два рата су представљала тежак испит за главне протагонисте несврстане политике, који они нису успели да положе.
Додуше, не може се рећи да Тито није деловао у сасвим супротном
правцу. Наиме, одмах по избијању Вијетнамског рата (марта 1965), југословенско руководство је покушало да активира несврстане земље
да се наметну као посредници између зараћених страна и иницијатори компромисног решења које би омогућило хитно окончање рата.
Тим поводом, у Београду је марта 1965. одржан састанак петнаест несврстаних земаља, на коме је усвојен посебан апел у коме су наведене конкретне мере које би водиле разрешењу вијетнамске кризе. Тај
апел не само што није остварио свој циљ него је изазвао бујицу незадовољства и огорчење обеју зараћених страна. Иако Југославија није
били једини потписник овог документа, сво то огорчење је некако каналисано управо ка њој (као домаћину скупа), што јој је касније практично везало руке у склопу настојања за разрешавања ове кризе.
Иницијатива за институционализацију сарадње ванблоковских
држава посебно је доведена у питање после катастрофалног пораза
Египта, кључног Титовог потенцијалног савезника из редова арапског
света, у рату са Израелом јуна 1967. Председник Насер је тим пово-

је наишла на позитиван пријем код обеју блоковски супротстављених
страна. У Kремљу су испољавали наду да ће Тито из идеолошких, економских и војних разлога током времена, без обзира на званичне изјаве о трајном опредељењу Југославије за несврстаност, бити принуђен да се директно укључи у војни савез источноевропских држава.
Американци су пак процењивали да Тито неће никада више довести
себе у позицију са каквом се суочио у време сукоба са Стаљином. Сматрали су да подршком режима у Београду индиректно спречавају ширење војног утицаја Совјетског Савеза на стратешки изузетно важном
простору Југоисточне Европе и Медитерана, а истовремено подстичу
и друге социјалистичке земље да следе југословенски пример.
Форсирање уравнотежене сарадње са Истоком и Западом подразумевало је истовремено и успостављање тесних односа и савезништва са ванблоковским државама. Овим полазиштима руководили су
се Тито и његови сарадници током припрема и приликом свог наступа
на Другом самиту несврстаних у Kаиру октобра 1964.
На Kонференцији лидера несврстаних земаља у Kаиру разрешена
је до тада стално присутна дилема о сврсисходности формирања Покрета несврстаности. Нагло повећање броја држава које су се определиле за несврстану политику (упоредо са интезивирањем процеса
деколонизације) и њихово прерастање у моћну гласачку машинерију
у Уједињеним нацијама актуелизовали су потребу њиховог организованог и континуираног заједничког деловања, како у самој светској
организацији тако и у широј сфери међународних односа. Међутим,
током самита у Kаиру појавио се нови проблем, без чијег разрешења
није било могућно ићи даље. Дошло је до све оштријег спорења појединих учесника конференције око питања које државе би требало
да конкретно чине чланство у том покрету. Самит у Kаиру морао је
да разреши дилеме: да ли прихватити Титов концепт универзализма
или Сукарнов концепт регионализма; да ли ићи на окупљање свих ванблоковских држава, независно од њиховог географског одређења,
или формирати један регионални покрет искључиво од држава које
су припадале афроазијском простору.
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дом отворено исказивао своје разочарање политиком несврставања,
због које је, по њему, Египат постао жрва изаелске агресије. Сматрао
је да до таквог дебакла не би дошло да је Египат претходно закључио
војни савез са СССР-ом, јер Израел у том случају не би могао да рачуна
на оволику америчку војну и политичку подршку.
Па ипак, упркос овим негативним трендовима, крајем 60-их и почетком 70-их година коначно су завршена непрекидна спољнополитичка лутања Југославије и њено непрекидно трагање за оптималном
стратегијом међународне политике. У том смислу, 1970. и 1971. године
почиње раздобље када ће клатно југословенске несврстане политике коначно заузети свој равнотежни положај, у коме ће се практично
задржати све до распада југословенске државе почетком 90-их година. Током те две деценије Југославија је заузела избалансиран став
према блоковима и стриктно се придржавала до тада мрског начела
еквидистанце. Оваквом обрту допринела су два важна међународна
догађаја: војна интервенција пет земаља чланица Варшавског пакта у
Чехословачкој августа 1968. и поменути самит несврстаних у Лусаки
септембра 1970.
Војна интервенција у Чехословачкој је деловала врло поучно на
југословенско руководство да дефинитивно одустане од своје дотадашње крајње неизбалансиране несврстане политике у корист Совјетског Савеза, а против Сједињених Држава. Наиме, до тада је југословенска несврстаност, додуше, подразумевала неукључивање у
блокове, али се истовремено сводила на безрезервну подршку блоку
просовјетских држава (практично сви ставови Југославије о кључним
међународним питањима били су врло слични ставовима Совјетског
Савеза или потпуно идентични с њима). Стога је у време интервенције
у Чехословачкој једино Југославија, и на Истоку и на Западу, третирана као својеврсна „сива зона” у Европи, за коју се више није тачно знало да ли припада „фамилији просовјетских, социјалистичких држава”
или не. Оваква политика довела је Југославију у позицију да озбиљно
страхује од потенцијалне опасности да доживи репризу чешких догађаја на београдским улицама.

Погоршање односа између Вашингтона и Београда почело је да
долази до изражаја још у време првих фаза ескалације Вијетнамског
рата, током 1965. године. Идентичне квалификације Београда и Москве на рачун „америчког империјализма” и „злочиначке политике”
у Вијетнаму доприносиле су истовремено приближавању Југославије
социјалистичком лагер и наглом удаљавању Југославије од Сједињених Држава. У духу такве југословенске политике био је и радикалан
заокрет у југословенском избору новог војностратешког партнера
и конципирању система преоружања директно везаног за војне набавке из СССР-а. Заоштравању у југословенско-америчким односима
додатно је допринело избијање Арапско-израелског рата почетком
јуна 1967. Током времена које је непосредно претходило том рату, а
нарочито после њега, југословенско руководство је безрезервно подржавало политику арапских земаља, а оштро осуђивало политику
Израела. Нико у Београду није био спреман да се суочи и са чињеницом да су арапске земље у великој мери испровоцирале агресију
Израела, негирајући право овој држави на опстанак и припремајући
се да је ликвидирају. Титу и његовим сарадницима нису много сметале упорно понављане претње арапских лидера да ће блискоисточну
кризу разрешити „бацањем Израела у море” и оружаним обрачуном
са Јеврејима. Оптужујући Сједињене Америчке Државе као подстрекача и инспиратора израелске агресије, Тито је улазио у све отворенију конфронтацију са овом силом од чије је економске и финансијске
помоћи зависио успех опоравка југословенске привреде, конципиран
управо прокламованим курсом програма привредне реформе.
С друге стране, блискоисточна политика Југославије је довела у
питање и актуелни југословенски спољнополитички курс према блоку
социјалистичких држава. Наиме, у жељи да директно утиче на интензивирање подршке угроженим арапским земљама од стране социјалистичких земаља и Совјетског Савеза, Југославија се силом прилика
укључила у систем периодичног окупљања источноевропских земаља. Kолика је то жртва била за званичнике из Београда можда најбоље говори чињеница да је њихово вишегодишње упорно одбијање
да присуствују оваквим лагерским „саветовањима” представљало је68
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дан од главних извора сукобљавања са совјетским руководством. То
је долазило до изражаја током свих претходних Титових сусрета са
Леонидом Брежњевом (који је после смене Хрушчова, октобра 1964,
преузео лидерство у Совјетском Савезу).
Нагло југословенско-совјетско приближавање после Арапско-израелског рата 1967. године најбоље се може сагледати у склопу чињенице да је то било време када се Тито чак пет пута сусрео са високим
совјетским званичницима и Брежњевом. Први сусрет је уприличен непосредно после избијања овог рата, 9. јуна 1967, у оквиру поменутог
Титовог укључивања у саветовање лидера социјалистичких земаља у
Москви поводом израелске агресије. Други пут су се Тито и Брежњев
састали у Будимпешти, током другог самита социјалистичких земаља
посвећеног кризи на Блиском истоку, јула 1967. Потом се Тито сусрео
са совјетским руководиоцима приликом саветовања социјалистичких земаља око усвајања заједничког економског програма помоћи
арапским земљама, у Београду, 6. септембра 1967. Прилика за даље
успостављање присне југословенско-совјетске сарадње указала се у
склопу разговора Тита и Брежњева у Москви новембра 1967, током
свечаности поводом 50-годишњице Октобарске револуције, и априла
наредне године, када Тито одлази у пријатељску посету Москви.
Међутим, како су се низали ови сусрети са совјетским званичницима, све више су се увећавали стратешки изазови у погледу будућих
модалитета југословенске спољнополитичке активности. Тесна сарадња са социјалистичким земљама, а све оштрија конфронтација са
западним силама доводили су у питање очување основних атрибута
југословенске националне независности и суштинских премиса политике несврстаности. У том смислу војна интервенција у Чехословачкој
августа 1968. представљала је догађај који је снажно утицао на нагли
заокрет у склопу дотадашње просовјетске југословенске оријентације и на поновну Титову оријентацију на уравнотежен курс према оба
блока и обе суперсиле. Страх југословенских званичника од репризе чехословачких догађаја на београдским улицама императивно је
налагао одлучно дистанцирање и оштру осуду политике земаља про-

совјетског блока, уз истовремено успостављање приснијих односа са
њиховим противницима.
Други догађај који је допринео снажној реафирмацији југословенског интереса за вођење избалансиране политике према блоковима
био је самит несврстаних у Лусаки (Замбији), који је одржан септембра 1970. Тим скупом превазиђена је криза континуитета несврстаности и створени су услови за формирање првих сталних тела, која су
омогућила организовано и континуирано заједничко деловање несврстаних земаља. Тиме је коначно остварена дугогодишња Титова
идеја о неопходности формирања Покрета несврстаности. После конференције у Лусаки наступио је период који је често називан „златно
доба несврстаности”. Такав назив се чини оправданим јер је то било
време када долази до наглог гранања институционалних механизама сарадње ванблоковских земаља и њиховог све учесталијег и све
офанзивнијег наступа у сфери међународних односа.
Реафирмација југословенске политике еквидистанце почетком 70их година уживала је снажну подршку нове америчке администрације,
коју је предводио председник Ричард Никсон. После самита несврстаних у Лусаки долази до дуго ишчекиваног догађаја – прве посете једног америчког председника Југославији. Разговори Тита и Никсона,
вођени почетком октобра 1970. у Београду, у великој мери су били рефлексија ојачане улоге Југославије у свету несврстаних (Тито је после
Никсонове посете често говорио: „Никсона је Лусака довела у Југославију!“). Директан лични контакт двојице председника утицао је на
отклањање бројних несугласица које су до тада оптерећивале односе
њихових земаља и на изграђивање обострано прихватљиве платформе политичке и економске сарадње. То што су обе стране постигле
оно због чега су приступиле овим разговорима представљало је најсигурнију гаранцију реализације договорених активности на међународном плану. У том контексту, посебну тежину имала је и недвосмислено изражена спремност председника Никсона да убудуће са већим
уважавањем третира новоформирани Покрет несврстаности као важан фактор међународних односа, али и Титова наглашена одлучност
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прецизно формулисана начела будућих односа Југославије и САД, као
што је то био случај и са документом који су 1955. потписали Хрушчов
и Тито у Београду после вишегодишњег југословенско-совјетског сукоба, по узору на Београдску декларацију, овај документ је касније
често помињан као – Вашингтонска декларација.
Вашингтонска и Београдска декларација су представљале платформе на којима су се заснивали односи Југославије са двема суперсилама током наредне деценије, односно током 70-их година, али и
током раздобља које је касније уследило. Додуше, и САД и СССР су и
даље на све начине покушавали да Југославију, колико је то било могућно, што више подреде својим политичким циљевима и глобалним
приоритетима својих војних алијанси.
Што се тиче СССР-а, оваква стратегија дошла је до изражаја већ током званичне посете Брежњева Југославији крајем септембра 1971. То
је био први сусрет Тита и совјетског лидера после дуге паузе, која је
уследила после ескалације југословенско-совјетског сукоба поводом
војне интервенције у Чехословачкој.
С обзиром на то да је претходно четворогодишње раздобље било
у знаку размене оштрих оптужби Београда и Москве поводом овог
догађаја и Титове бојазни да је могућа реприза чехословачких догађаја на београдским улицама – Брежњев је током разговора са Титом
упорно упозоравао на непримерену антисовјетску кампању југословенске штампе и неких високих југословенских функционера, која је,
по њему, представљала непремостиву препреку успостављању нормалне сарадње двеју држава и партија. Узрок југословенско-совјетских несугласица видео је у томе што у Југославији „неке снаге настоје да рашире осећање страха од Совјетског Савеза” и зато „много
говоре о самосталности, о немешању, о суверенитету”. Чинило му
се невероватним да после интервенције у Чехословачкој неко може
да преноси овакве гласине и инсистира на немешању у унутрашње
послове других држава. „Ја нисам био никада узбуђенији него онда
када сам чуо да у Југославији мисле да Совјетски Савез мисли да нападне на Југославију. То широко шета по вашој земљи. Kо то може да

да стриктно спроводи све премисе политике несврстаности и да се
прихвати улоге посредника између САД и египатског руководства у
изналажењу мирољубивог решења за превазилажење кризе на Блиском истоку. Титу је, с америчке стране, обећана неопходна економска и финансијска помоћ, без које није било могућно санирати тешку
економску ситуацију, која је озбиљно дестабилизовала земљу споља и
изнутра. Поред тога, Никсонова посета је допринела побољшању међународног положаја Југославије и јачању њене безбедности. Никсон
је био први амерички председник који је јавно и званично потврдио да
САД прихвата и у потпуности подржава Југославију онакву каква јесте:
несврстану и социјалистичку, односно да поштуе њено право да самостално бира пут изградње своје унутрашње и спољне политике.
Током узвратне Титове посете Сједињеним Америчким Државама,
крајем октобра и почетком новембра 1971. године, двојица председника су конкретизовали кораке које треба учинити да би се предупредила стална смена успона и падова у југословенско-америчким односима и да би се ти односи поставили на стабилнију основу. Сагласили
су се да треба успоставити праксу која би укључила редовне модалитете будуће сарадње. Ослобођени идеолошких оптерећења, а руковођени обостраним прагматичним интересима и циљевима, апсолвирали су потребу континуираних консултација на нивоу званичних
представника двеју влада, али и потребу интензивне размене посета
државних руководилаца и сталних контаката двојице председника. У
том контексту потенцирана је и неопходност унапређења билатералне економске сарадње, проширења трговине, заједничких улагања,
индустријске кооперације, сарадње на трећим тржиштима и израде
дугорочног програма научне, образовне и културне сарадње. Све ово
је, у извесном смислу, кодификовано у оквиру Заједничког коминикеа, који је имао трајнији, шири и дугорочнији карактер него што је то
обично случај са овом врстом докумената. Чињеница да су амерички
председници били склони да таква документа потписују само у изузетним приликама, сама по себи, говори колика је била „политичка
тежина” Kоминикеа. Пошто је овај документ представљао дугорочну платформу будућих односа Југославије и САД и пошто су у њему
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Иако нису успели да у потпуности усагласе своје ставове ни о једном значајнијем питању, и Тито и Брежњев су генерално били задовољни резултатима и епилогом разговора. Брежњев је успео да у
заједничком коминикеу (који је био предмет великог интересовања
светске јавности) буду наглашени они елементи који фаворизују партијску сарадњу двеју држава и на којима је увек инсистирала совјетска страна. Тито је пак био задовољан јер је сматрао да ова начела,
ипак, ни на који начин битније не угрожавају суверенитет Југославије, нити њен самостални пут у социјализам, док реафирмација начела
за која се он залагао (суверенитет, равноправност, немешање, право
сваке државе да у складу са својим условима самостално изграђује
свој друштвени систем) – обезбеђује сигурност Југославији од евентуалног совјетског уплитања у њену унутрашњу и спољну политику. За
Тита је несумњиво посебну сатисфакцију представљала и чињеница да
је Брежњев био тај који је први морао да учини корак ка међусобном
помирењу после сукоба поводом чехословачких догађаја и због тога
допутује у Београд. Тај потез је у много чему подсећао на гест који је
1955. учинио Хрушчов ради нормализације југословенско-совјетских
односа после Титовог сукоба са Информбироом.
Једном речју, југословенски и совјетски комунисти су се сложили
да морају једни друге прихватити онаквим какви јесу и дати приоритет свему ономе што их зближава, а потиснути у други план све оно
што их раздваја и води међусобним конфликтима. Разговори у Београду су југословенско-совјетске односе поново вратили и усмерили
на пут помирења. У том правцу деловали су и наредни југословенскосовјетски самити: сусрет Тита и Брежњева у Москви почетком јуна
1972. и разговори двојице државника током Титове пријатељске посете Kијеву средином новембра 1973. године.
Средином 70-их година Покрет несврстаности се наметнуо као
важан међународни фактор и респектабилан партнер великих сила.
Наиме, то је било време које је уследило после формирања све разгранатије мреже институционалних механизама заједничког и синхронизованог деловања несврстаних земаља. Те земље су прерасле

растура? Значи, постоје снаге које желе да нас посвађају, а ми се подајемо тим снагама и стварамо око себе нездраву атмосферу”. Док је
ово говорио, Брежњев је почео да пада у ватру, ударао је руком о сто,
гестикулирао, а судећи по каснијем Титовом сведочењу, „са сузама у
очима” напоменуо: „Ја сам спреман да жртвујем и породицу и себе
ако би до таквог нечега могло доћи. Прије сам спреман да жртвујем
све што ми је најдраже него да до тога дође”. Свестан крупних унутрашњих проблема са којима се Тито суочавао и његовог конфликта са појединим републичким лидерима, Брежњев је отворено Титу
нудио совјетску помоћ у сузбијању нарастајућег национализма у Југославији и опасности опште дезинтеграције земље. С друге стране,
упозоравао га је да је несврстаност потпуни промашај и опција која
нема никакву будућност у савременом свету. „Нехру је умро, Насер је
умро, остао си само Ти. Значи, немаш велике перспективе да одржиш
на окупу несврстане.”
Иако је Тито вешто избегавао директан конфликт са Брежњевом,
није био спреман да унедоглед трпи његове зеједљиве примедбе на
рачун политике Југославије и нејединства њеног руководства. Иронично се захвалио Брежњеву на његовим критичким опсервацијама
напоменувши: „Мало нас је изгрдио. Али ми смо навикли на то. Примамо то као од нашег пријатеља.” Да би отклонио сваку сумњу у погледу своје личне заинтересованости за совјетску војну подршку око
сузбијања кризе у Југославији, Тито је са великом дозом оптимизма
говорио о достигнућима и перспективи југословенског система самоуправљања и демократског разрешења националног питања. Негирао
је постојање разорних центрифугалних сила и сопствену немоћ да земљу изведе из све теже економске кризе: „Говорити о некаквој дезинтеграцији је највећа глупост. Наша земља је чврста и јединствена.”
Помоћ коју је нудио Брежњев покушао је да каналише на подршку у
области билатералне привредне сарадње, на проширење робне размене, стварање услова за обезбеђивање виших облика сарадње кроз
реализацију шире кооперације и специјализације међу совјетским и
југословенским привредним субјектима, као и у склопу обимнијих
кредитних аранжмана.
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у моћну гласачку машину у Уједињеним нацијама и под њиховим утицајем усвајан је велики број декларација и резолуција у овој организацији, као и нацрти и елаборати посебних мировних решења у вези с
читавим низом акутних међународних проблема и криза. Југославија
је у свему томе често играла изузетно важну улогу. У то време, поред
осталога, покушавала је да акције ових земаља каналише у правцу
борбе за радикалну трансформацију постојећег система међународних економских односа и, у том контексту, у правцу решавања нагомиланих економских проблема земаља у развоју. Ова стратегија имала је пуну подршку свих несврстаних земаља током самита у Алжиру,
септембра 1973. На иницијативу Југославије, на том самиту донесена
је одлука да се од генералног секретара УН затражи да сазове ванредно заседање Генералне скупштине посвећено искључиво економској проблематици.
У складу с том иницијативом несврстаних, у пролеће 1974. године,
одржано је Шесто специјално заседање Генералне скупштине УН. То
је било прво заседање овог тела посвећено искључиво економским
проблемима (наиме, свих пет претходних заседања било је посвећено искључиво политичким питањима). Kооперативност западних сила
у вези са захтевима несврстаних земаља дошла је до изражаја усвајањем Декларације о успостављању новог међународног економског
поретка и Програма акције којим су предвиђене конкрене мере којима би се инструментализовао овај пројекат.
Југославија је, као посебно експонирана држава по питању успостављања новог међународног економског поретка, сматрала да је
да овај концепт реалан јер изражава интересе не само земаља у развоју него и развијених земаља. Полазило се од једноставне економске рачунице. У склопу актуелног међународног економског поретка апсорпциона моћ тржишта Трећег света и платежна моћ земаља
у развоју стално су се сужавале, стално су опадале. С друге стране,
производња развијених земаља стално је расла, стално се повећавла
у духу закона проширене репродукције. Дакле, раскорак између понуде и потражње на светском тржишту се стално увећавао (понуда

је стално расла, тражња стално падала), што је, по рачуници југословенских економиста, морало довести до катастрофалне економске
кризе са несагледивим последицама по свет. Kрунски доказ за исправност оваквог резоновања југословенски званичници су видели у
енергетској и монетарној кризи која је управо у ово време (1973. и
1974. године), после четири узастопна повећања цена сирове нафте –
озбиљно потресала западни свет. Та криза је у много чему подсећала
на кризу из 1929. године, која је довела до краха тадашњег међународног економског поретка.
Независно од тога колико су оваква југословенска полазишта била економски утемељена, у другој половини 70-их година, поред до
тада присутне конфронтације Исток–Запад, у први план све више је
избијала конфронтација Север–Југ. Та конфронтација у неким својим
сегментима је постала најопаснији извор затегнутости у међународним односима. Инсистирање несврстаних земаља на равномернијој
расподели светског богатства и ублажавању све већег јаза који је делио богати Север од сиромашног Југа, наишло је на изузетно негативан пријем индустријски развијених земаља. Иако су западне силе у
првом моменту испољиле одређену дозу кооперативности у том контексту, даље форсирање радикалних економских захвата на глобалном плану од стране несврстаних земаља резултирало је обликовањем стратегије развијених земаља која је била не само конзервативно-егоистична и одбранашка него и изразито агресивна и ратоборна
према свим протагонистима суштинске трансформације постојећег
система међународних економских односа.
Пошто је Југославија била једна од земаља које су посебно енергично заговарале ову идеју, званичници у Вашингтону су са све већом дозом подозривости преиспитивали њену несврстану политику. У Стејт
департменту је став Југославије да је постојећи систем међународних
економских односа скројен по мери најбогатијих капиталистичких земаља, и да зато репродукује односе доминације и експлоатације иманентне самом бићу капитализма, тумачен као типичан идеологизирани поглед комунистичких доктринара, који не могу у потпуности да се
72

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY 1918–1990

лики западни кредити присутни у земљи, а Југословени су одлучни да
буду слободни и несврстани”.
Прагматизам у перцепцији пожељног курса спољнополитичке стратегије, у склопу настојања да се отклоне актуелне несугласице у југословенско-америчким односима, био је све присутнији и у Београду.
Тито и његови сарадници били су свесни да без побољшања односа
са САД није могућно водити избалансирану и уравнотежену несврстану политику, нити реализовати актуелне економске приоритете
на унутрашњем плану. Без америчких кредита и америчке подршке у
светским финансијским институцијама тешко је било реализовати амбициозне инвестиционе пројекте. С друге стране, југословенско руководство није било равнодушно ни на све отвореније политичке и субверзивне акције информбирооваца у Југославији и гранање њихове
мреже ван југословенске територије. Ради успостављања какве-такве
равнотеже у војној сарадњи са Истоком и Западом, Југославија је морала побољшати своје односе са Пентагоном и обезбедити испоруку
адекватне војне опреме из САД. Задржавање једностране зависности
од испоруке наоружања и обуке војних кадрова у Совјетском Савезу
носило је у себи озбиљне ризике и косило се са интенцијом прокламоване независне несврстане политике.
Имајући у виду да Сједињене Државе остају један од кључних југословенских спољнополитичких партнера, југословенски политичари су били генерално сагласни да под хитно треба предузети мере за
побољшање односа са овом силом и у ту сврху покренути иницијативе за организовање што чешћих личних контаката руководећих личности двеју земаља. Пошто је и у Вашингтону превагнуо сличан став,
средином 1974. и почетком 1975. године долази до све чешће размене посета делегација из САД и Југославије и све чешћих директних
сусрета и разговора високих званичника двеју земаља. Посебан значај у том контексту имала је посета америчког државног секретара
и саветника за националну безбедност Хенрија Kисинџера Београду
4. новембра 1974. и посета председника југословенске владе Џемала
Биједића Вашингтону од 19. до 21. марта 1975.

ослободе и дистанцирају од совјетске пропаганде. С обзиром на то да
су званичници из Вашингтона све више форсирали тезу о „сврстаности несврстаних” и њиховом укључивању у „трећи блок”, који је своју
политичку и економску оштрицу уперио против развијених западних
земаља – са све већим негодовањем су пратили политичке иницијативе Југославије, као једне од најутицајнијих држава у том покрету.
Стејт департмент је средином 70-их година оправдавао политику
директне, чак милитантне конфронтације са несврстанима, прибегавајући отворено политици силе, притиска и уцене, покушавајући на
све начине да маргинализује, ослаби и политички дискредитује Покрет несврстаности. Стога су из Београда упућиване оштре критике
на рачун „америчког империјализма” као генератора државних удара и дестабилизације политичких режима у појединим несврстаним
земљама или земљама које су у својству посматрача учествовале на
самитима несврстаних (државни удар у Чилеу 11. септембра 1973. и
на Kипру 15. јула 1974. године; сукоб око суверенитета на Панамском
каналу током 70-их година). Маневри америчке Шесте флоте и италијанских оружаних снага у северном Јадрану крајем марта 1974. године, организовани управо у моменту када је обнављена Тршћанска
криза, додатно су допринели заоштравању југословенско-америчких
односа. Посебно оштра реакција Тита и његових сарадника била је
узрокована и претњама америчког председника Џералда Форда да ће
применити оружану силу према несврстаним земљама – извозницама
нафте ако оне наставе са политиком повећања цена сирове нафте.
Па ипак, и са југословенске и са америчке стране, и даље је био изражен интерес да се несугласице у што краћем року отклоне, а идеолошки анимозитети неутралишу.
У Вашингтону је оцењено да амерички „основни национални интереси захтевају да Југославија остане ван Варшавског пакта, и да је
овај циљ, сам по себи, довољан разлог за Сједињене Државе да одржавају добре односе са Југославијом”. У бројним извештајима Стејт
департмента стално је истицано да је „Југославија и даље прозападно
оријентисана у својим трговинским интересима; још увек су веома ве73
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Резултат овако живе дипломатске активности и унапређења политичке сарадње Југославије и САД била је званична посета Џералда
Форда Београду августа 1975.
Посета америчког председника Југославији уприличена је управо у
време одржавања Kонферернције о европској безбедности и сарадњи
(KЕБС) у Хелсинкију, на којој је Југославија, наступајући у оквиру Групе седам европских несврстаних и неутралних држава (Kипар, Малта,
Шведска, Финска, Аустрија и Швајцарска) у великој мери допринела
да се ова конференција ослободи блоковских оквира и да се кроз
демократски дијалог свих учесника приступи решавању најважнијих
међународних проблема. Тито и остали југословенски представници,
који су иначе врло активно учествовали на овој конфереренцији, били су главни протагонисти идеје о неопходности обезбеђивања институционалних услова који би омогућили континуирано одржавање
KЕБС-а, односно, прерастање KЕБС-а у стални институционални механизам, који би трајно и организовано деловао са циљем реализације
усвојених Хелсиншких начела и циљева током периодичних састанака
и самита учесника овог скупа. Одлука о коначном решењу тог питања
одложена је за први састанак ове врсте, који је требало да представља неку врсту наставка Хелсиншке конференције, а требало је да се
одржи у Београду 1977. године. Одлуком да Београд буде домаћин
једног овако репрезентативног и важног европског скупа одато је посебно признање Југославији, не само због њених конструктивних иницијатива на KЕБС-у него и због њене посредничке улогу у моментима
када се чинило да ће се тешко стићи до обострано прихватљивих компромиса између супротстављених блоковских групација
Оваква улога Југославије на KЕБС-у и евидентан респект који су
испољавали учесници тог скупа према Титу и његовим сарадницима
несумњиво су позитивно утицали на наступ Џералда Форда током поменуте посете Београду и разговора са југословенским председником. Форд је стално истицао позитиван утицај хелсиншког концепта
на решавање кључних међународних проблема и своје очекивање да
ће Југославија као домаћин наредног скупа снажно допринети стварању позитивне атмосфере међу земљама учесницама.

Оно што такође била важна тема разговора Тито-Форд у Београду и што су југословенски комунисти сматрали озбиљном опасношћу
по очување југословенске независности и несврстане позиције – био
је нови прилаз двеју суперсила превазилажењу њихових дотадашњих оштрих антагонизама. Тај прилаз се сводио на настојање САД
и СССР-а да кроз директне међусобне преговоре (а без учешћа осталих инволвираних држава) приступе решавању свих светских проблема и кризних жаришта. Биполарни или ограничени детант САД и
СССР-а сводио се на својеврсни монопол двеју силе у међународним
односима, базиран на позицији силе и међусобном признању и уважавању интереса, утицајних сфера, равнотеже нуклеарног наоружања и договарања, што се све заједно приближавало њиховом концепту међународног поретка који почива на равнотежи и консензусу
силе и легитимитета најмоћнијих. Такав систем равнотеже снага у
свету био је у директној колизији са концептом несврставања, али
и у колизији са југословенским настојањима да у решавању кључних
међународних проблема учествују све државе равноправно. Званичници из Београда су страховали од могућег договора између САД и
СССР-а на рачун Југославије, који би ишао у прилог совјетским хегемонистичким аспирацијама према Југославији и могао охрабрити
Совјете да у Југославији, у духу Брежњевљеве „доктрине о ограниченом суверенитету”, примене сценарио сличан оном у Чехословачкој
1968. године.
Стога је за југословенске политичаре од посебног значаја било то
што је Форд у Београду у више наврата врло експлицитно потврдио
амерички интерес за очување независне и несврстане Југославије и
њене важне улоге у реализацији политике мирољубиве коегзистенције у међународним односима. У том смислу су у заједничком саопштењу реафирмисани принципи билатералне сарадње, које су у форми
посебне платформе (Вашингтонска декларација) усвојили Тито и Никсон 1971. године и који су чинили основу сарадње двеју држава током
прве половине 70-их година. На самом крају саопштења подвучено
је да су „принципи изложени у овој Заједничкој изјави основа односа
Југославије и Сједињених Америчких Држава” и да „они представља74
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ју чврсту базу на којој ће се пријатељски односи две земље убудуће
развијати”.
Тито је директни контакт са Фордом искористио да појасни Американцима позицију Југославије у Покрету несврстаности и убеди их
да је југословенска спољна политика и даље комплементарна са глобалним интересима САД. Захваљујући томе, омекшао је став Форда
у вези с већом америчком подршком југословенским захтевима око
војних набавки и приватних америчких инвестиција за југословенске
развојне пројекте, али и америчке подршке у светским финансијским
институцијама за одобравање повољних кредита. И оно што је најважније, обезбеђени су услови за опште побољшање билатерланих
односа и приснију политичку сарадњу две земље, која је претходних
година била озбиљно доведена у питање.
С друге стране, када је реч о Сједињеним Државама, може се рећи
да се председник Форд из прве руке уверио да ће Југославија водити рачуна о интересима САД на предстојећем министарском састанку
несврстаних земаља у Лими, који је требало да се одржи непосредно
уочи реализације нове Kисинџерове посредничке мисије на Блиском
истоку. Титова спремност да посредује између САД и несврстаних земаља око блискоисточне кризе и око отклањања несугласица у склопу
све оштрије конфронтације Север–Југ – представљали су важне елементе због којих је амерички председник могао позитивно оценити
биланс својих разговора са југословенским званичницима. Поред тога, кроз лични контакт са Титом и отворену дискусију, Форд се могао
уверити у спремност Југославије да сачува своју независност у односу
на СССР и да се одупре тенденцијама у Покрету несврстаности које су
ишле у прилог претварању тог покрета у привезак Источног блока.
Генерално посматрано, током раздобља које је уследило после сусрета Тито–Форд, дакле током друге половине 70-их година, може се
рећи да је Југославија значајно ојачала своју међународну позицију и
обезбедила повољнији контекст за реализацију свих кључних премиса своје несврстане политике. Тим пре што је то уједно било време
када долази до наглог институционалног гранања и ширења Покре-

та несврстаности и наглог повећавања броја његових чланица. То се
најбоље могло уочити током Пете конференције лидера несврстаних
земаља у Kоломбу (Шри Ланки), августа 1976. С обзиром на то да је
на овом самиту забележен не само до тада највећи број пуноправних
учесника него и највеће до тада присуство латиноамеричких и европских земаља у својству посматрача и гостију – југословенски званичници су успели у својим вишегодишњим настојањима да се Покрет
ослободи афроазијског регионализма и поприми обрисе широке,
универзалне асоцијације.
Други догађај који је у ово време, такође, био од великог значаја за реализацију кључних премиса југословенске стратегије успостављања стриктно избалансираних односа са Истоком и Западом,
били су разговори Тита и Брежњева у Београду новембра 1976. До
посете совјетског лидера дошло је после одржавања Самита несврстаних у Kоломбу, али и само неколико месеци после одржавања
Kонференције комунистичких и радничких партија Европе у Берлину
(јун 1976), на којој је, после дуготрајних и бурних припремних разговора са совјетским руководиоцима, узела учешће и југословенска
делегација. Јосип Броз, који је предводио југословенску делегацију,
успео је да убеди остале учеснике да се у Завршни коминике конференције укључе као базни принципи односа међу социјалистичким земљама: поштовање независности, равноправности и самосталности,
немешање у унутрашње послове других држава и одговорност сваке
комунистичке партије појединачно за изграђивање социјалистичког
система пред својом радничком класом и народом, као и формулација да је несврстаност „важан фактор антиимперијалистичке борбе
и прогресивног развоја међународне заједнице”. На тим принципима и полазиштима Тито је инсистирао током поменутих разговора са
Брежњевом 1976, а потом су они реафирмисани и током Титове званичне посете СССР-у од 16. до 23. августа 1977. Унапређење сарадње
са Совјетским Савезом је представљало један од кључних приоритета
југословенске спољнополитичке активности, не само због очувања
адекватног баланса у односима са суперсилама него и због чињенице
да је Совјетски Савез током друге половине 70-их година био кључ75

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY 1918–1990

ни спољнотрговински партнер Југославије (током 1977. године обим
робне размене премашивао је цифру од две милијарде и 700 милиона
долара).
Непосредно после Титове посете СССР-у југословенски председник је, по први пут, посетио Kину. Само недељу дана после сусрета са
Брежњевом коначно је своју богату политичку каријеру допунио дугоишчекиваним сусретом са лидером ове најмоћније и најмногољудније азијске државе, која је скоро пуне три деценије испољавала потпуну
незаинтересованост за ову врсту самита и било какав облик присније
сарадње са Југославијом. Овакав однос Мао Цедунга и његових следбеника према Југославији био је условљен њиховом крајње негативном оценом југословенског система друштвеног самоуправљања и
југословенске несврстане политике. И једно и друго је тумачено као
потпуна ревизија марксизма и оријентација на политику иманентну
политици капиталистичких држава. Kинези су заговарали доктрину о
„два империјализма” – совјетском и америчком, и о неминовности
сукоба „прогресивних снага” са овим „старим снагама”. Из овога је,
опет, произилазио закључак о неминовности међународне класне
борбе и бесмислености доктрине мирољубиве коегзистенције, што је
имплицирало неминовност избијања светског рата као јединог средства борбе против међународног поретка заснованог на неједнакости и доминацији богатих земаља.
Значајан заокрет Kине у погледу успостављања сарадње са Југославијом средином 70-их година могао се објаснити радикалним
унутрашњим и спољнополитичким заокретом те земље, који је уследио после смрти дотадашњег ауторитарног лидера Мао Цедунга и
доласка на власт много либералније настројеног новог руководства,
предвођеног новим шефом KП и премијером Хуа Гуофенгом. Одређену симболику у том контексту је представљало то што је Јосип
Броз био први европски државник, лидер једне социјалистичке државе, који је дошао у посету Kини. С обзиром на то да се ново кинеско руководство определило за одржавање стриктне еквидистанце
према блоковима и за принципе у односима међу државама идентич-

не с онима које су имали Југославија и Покрет несврстаности – Тито и
Хуа Гуофенг су у Kини постигли сагласност и испољили висок степен
разумевања око будуће платформе билатералних односа и заједничког наступа у сфери међународних односа. То је било време када се
Kина декларисала као „земља у развоју” и искрени савезник несврстаних земаља у склопу њихових настојања да се радикално трансформише постојећи систем међународних односа. С друге стране,
нови кинески прилаз начелима на којима би требало да се заснивају
односи у међународном радничком покрету – принципу независности и равноправности, међусобном уважавању и немешању у унутрашње послове других партија – такође се уклапао у програмска начела
којима су се руководили југословенски комунисти. Спроводећи крупне реформе свог политичког и економског система, ново кинеско
руководство се залагало за децентрализацију у привреди и постизање одређеног баланса између тржишних закона и система државног
планирања, уважавање закона вредности и појединих премиса робне
производње уз отварање према светском тржишту, а делимично и
страном капиталу и приватној иницијативи. Како су се ове одреднице
могле у одређеној мери сагледати и у склопу реформи које су давале тон привредним токовима у Југославији – разумљиво је било интересовање кинеских привредника за овај тип економских решења
заступљених у „југословенском моделу.” Током целог дотадашњег
раздобља до озбиљног раскола и спорења између Југославије и Kине
долазило је управо због дијаметрално супротних полазишта југословенских и кинеских комуниста о свим овим питањима унутрашње и
спољне политику.
Непосредно после Титовог повратка из Kине у Београду је, у складу
са одлукама претходног скупа у Хелсинкију, одржана Kонференција о
европској безбедности и сарадњи. Њен зададатак је био да размотри
спровођење у живот начела Завршног акта усвојеног на KЕБС-у у Хелсинкију и постигне евентулани договор око обезбеђивања континуираног и дугорочног деловања земаља учесница на реализацији одговарајуће мировне платформе, на којој би се заснивали будући односи
међу европским државама. Упркос чињеници да се београдски саста76
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То је било време када се актуелно стање у међународним односима озбиљно искомпликовало и заоштрило, што се манифестовало у
троструком виду: пре свега, заоштравањем односа између суперсила, затим заоштравањем односа између великих сила и несврстаних
земаља и, на крају, споровима и сукобима између самих несврстаних
земаља. То је уједно било и време када долази до појачаних притисака и продора блоковских групација и двеју суперсила на афроазијском
и латиноамеричком простору, упоредо са њиховим настојањима да
одвоје поједине несврстане земље од Покрета несврстаности и да на
тај начин постепено маргинализују међународни значај тог покрета.
Током овог периода ни несврстане земље нису се устезале од решавања међусобних спорова путем оружане силе и агресије. Супротно
начелима на којима се заснивало њихово чланство у Покрету, оне су
све чешће водиле бруталне међусобне ратове. У појединим регионима света још увек нису били искорењени остаци колонијалног система. Затегнутост у међународним односима у великој мери је јачала
продужавањем постојећих криза, које су биле својеврстан индикатор
општег стања односа у свету. Израел је наставио агресију на Либан.
На југу Африке земље тзв. „прве линије фронта” (Ангола, Мозамбик,
Замбија) и даље су биле изложене нападима и претњама расиста Јужне Африке и Родезије. Ако би се анализирала само три кључна међународна проблема – детант, разоружање и успостављање новог међународног економског поретка, сам по себи би се наметао закључак
да ни о једном од ових питања није постигнут стварни напредак и да
се у блоковским оквирима ниједан од тих горућих проблема и није
могао решити.
Иако су САД и СССР и даље избегавали директне међусобне спорове и конфронтацију и наставили са преговорима где је то било нужно
(или где је то био узајамни интерес) – застој детанта је био све видљивији. Томе је, првенствено, доприносио различит прилаз и стратегија двеју суперсила према супротстављеним кључним актерима
бројних кризних жаришта у свету. Други важан извор заоштравања
у односима између САД и СССР-а била је њихова беспоштедна борба
за ширење утицаја на простору Трећег света, уз упорна настојања да у

нак одржавао у време када је процес детанта увелико био на издисају
(октобар 1977 – март 1978), захваљујући енергичном деловању групе
несврстаних и неутралних држава спречено је да се овај скуп претвори у полигон блоковског надметања и делимично је реализована
његова главна преокупација – да се настави са мултилатералним процесом спровођења континуитета KЕБС-а. То је био први састанак ове
врсте на коме је јасно промовисан континуитет целокупног процеса
очувања европске безбедности и сарадње. Иако су цео скуп и његов
завршни акт имали углавном само декларативни и манифестациони
карактер, лишен неког суштинског оперативног оквира програмског
домашаја – састанак у Београду обезбедио је даље постојање KЕБС-а
и његову каснију еволуцију ка организационој наследници – ОЕБС-у
(Организацији за европску безбедност и сарадњу). У сваком случају,
што се Југославије тиче, овај догађај представљао је само још једну
важну епизоду у њеним вишедеценијским настојањима да захваљујући својој лидерској позицији у Покрету несврстаности обезбеди свој
тријумфалан повратак у Европу, уживајући ту заиста респектабилну
позицију у односу на сукобљене блоковске силе и утицајне неутралне
државе.
Изузетно интензивна југословенска спољнополитичка активност
током друге половине 70-их година – која ће током наредне деценије,
после Титове смрти, изгубити сав свој ранији жар и сву своју продорност – била је, на самом крају ове деценије, употпуњена и Титовом званичном посетом САД (почетком марта 1978), пријатељском посетом
СССР-у (средином маја 1979) и Титовим наступом на Kонференцији лидера несврстаних земаља у Хавани (септембра 1979). Овакав Титов
респектабилан политички ангажман – у време када се југословенски
председник суочавао са озбиљним здраственим проблемима који ће
убрзо резултирати фаталним последицама по њега – у неку руку одражавао је кључне одреднице платформе на којој се већ деценијама
заснивала југословенска спољнополитичка оријентација. Радило се о
стриктно избалансираном односу према суперсилама, односно према супротстављеним блоковима, и широком отварању и присном савезништву са несврстаним земљама.
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Најистакнутији и најауторитативнији опонент оваквом гледишту
био је Јосип Броз. Схватајући да се ради о питању даљег опстанка Покрета несврстаности, Тито је, пркосећи савету својих лекара, одлучио
да крене на своје последње велико путовање, „да спасе што се спасти
може”. Отворено је у Хавани ушао у дуел са кубанским председником, предочавајући учесницима самита далекосежне последице прихватања концепта који је заговарао Kастро. Бројни светски медији су
током одржавања самита у Хавани интензивно извештавали о својеврсном, како су то они називали – „исцрпљујућем бокс-мечу” између
брадатог Kастра и оронулог Тита, који се завршио убедљивом победом овог другог. Огромна већина учесника самита прихватила је Титов одлучни захтев да Покрет, ако жели да опстане, мора да и даље
буде заснован на својим изворним принципима, усвојеним на првим
самитима несврстаних, и да Покрет мора стриктно да задржи своју
ванблоковску и независну позицију. За огромну већину учесника Шесте конференције, Тито није био само шеф југословенске делегације
већ много више од тога: симбол историјских визија политике и Покрета несврстаности. Резолуција о специјалном признању, која му је
додељена на овој конференцији, у смислу како је то у њој и било формулисано – представљала је „израз дубоке захвалности због његовог
доприноса формулисању принципа и циљева Покрета, за његове неуморне напоре за очување и јачање јединства и солидарности несврстаних земаља и за његов лични допринос успостављању равноправнијег, праведнијег и мирољубивог светског поретка”.
Ехо Титове поруке, или опоруке из Хаване, осећао се у наступима
већине лидера несврстаних земаља током свих њихових наредних
самита, који су одржавани током раздобља које је уследило после
његове смрти маја 1980. Већина тих лидера, као и већина лидера из
целог света, присуствовала је, само пола године после самита у Хавани, на сахрани југословенског председника у Београду. Чињеница да
до тада никада није забележено присуство толиког броја државника
на једном месту поводом било ког другог догађаја, сама по себи говорила је о угледу који је уживао југословенски председник у свету и
огромном респекту који је у то време уживала држава коју је водио.

максималној мери искористе проблеме земаља у развоју како би потиснуле супротну страну са тог простора. То је посебно било уочљиво
на Блиском истоку, где су Сједињене Државе, у склопу своје мировне
иницијативе и напора у правцу постизања египатско-израелског споразума – успеле да за себе тесно вежу Египат, али су истовремено дошле у оштру конфронтацију са осталим арапским земљама, директно
или индиректно инволвираним у та збивања. До озбиљних америчкосовјетских несугласица је дошло и после војне агресије Вијетнама на
Kампучију почетком 1979. године и совјетске отворене подршке оваквом насилном акту и новоуспостављеном провијетнамском режиму
Хенга Самрина. Обе ове земље биле су јужни суседи Совјетског Савеза
и потенцијално су могле снажно утицати на општу констелацију снага у
зони Индијског океана. Нове варнице у америчко-совјетским односима су се јавиле после свргавања са власти шаха Резе Пахлавија у Ирану почетком 1979. и бурних унутрашњих превирања у Авганистану.
Овакав међународни контекст допринео је томе да је крајем 70их година Покрет несврстаности почео да се суочава са озбиљним
политичким изазовима и недоумицама како се поставити према оваквим кризним жариштима и блоковском „одмеравању снага”. Наиме, управо током овог раздобља постепено је долазило до све израженије и све оштрије унутрашње поларизације Покрета око идеје о
„природном савезништву” несврстаних са социјалистичким лагером,
чији је главни заговорник био кубански лидер Фидел Kастро. На Самиту у Хавани, септембра 1979, група несврстаних земаља, предвођена
Kубом, инсистирала је на томе да је неприхватљиво даље изједначавање и истовремена осуда политике оба блока, НАТО-а и Варшавског
пакта, јер је, по мишљењу тих држава, први блок перманентни генератор свих међународних криза, а други – стожер мира и безбедности у
свету. Самим тим, у духу оваквог резоновања, Покрет несврстаности
треба да тежи да се што више приближи просовјетском блоку и ступи у отворено савезништво с њим. Из овакве логике произилазио је
закључак о постојању поделе унутар Покрета несврстаности на „прогресивне” и „конзервативне”, односно на „радикалне” и „умерене”
земље.
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но је и са могућношћу значајног реформисања и демократизације југословенског друштва у целини. Од момента када је Југославија упала у фамозну „дужничку замку”, западне силе су могле издејствовати
одређен степен либерализације југословенске привреде, али и шире
либерализације политичког и друштвеног живота у земљи.
Званичници из Москве су, пак, прилику да ојачају свој утицај у Југославији видели у све оштријем заоштравању међурепубличког сукобљавања у Југославији и јачању центрифугалних сила у том контексту.
Брежњев и други совјетски руководиоци све чешће су се отворено
обраћали Титу, а касније и његовим наследницима, да им помогну
да разреше ову ситуацију, наравно, утапањем Југославије у социјалистички лагер и применом „доктрине ограниченог суверенитета” на
Југославију. Иако су се југословенски комунисти осећали немоћни да
заустави ескалацију међунационалног сукоба, ни у једном моменту
нису били спремни да прихвате ову понуду совјетских званичника,
пропагирану у духу начела „социјалистичког интернационализма”,
јер су били свесни да би тиме практично био демонтиран актуелни режим. Стога је током целог овог раздобља, мада у благој форми, долазило до повремених спорова у југословенско-совјетским односима.
Титово одсуство на светској политичкој сцени током 80-их година
оставило је посебно снажан траг у склопу укупног заједничког глобалног домашаја акција чланица Покрета несврстаности и земаља у развоју уопште. Неуспех самита несврстаних у Њу Делхију 1983, а потом
и у Харареу 1986, довели су ову „асоцијацију сиромашних и обесправљених народа” на руб пропасти. Београдски самит 1989, захваљујући иницијативама југословенских званичника, међутим, значајно је
допринео ревитализацији Покрета несврстаности и кроз свеобухватан програм његове модернизације и осавремењивања омогућио да
тај покрет преброди опасну кризу са којом се до тада суочавао. Међутим, спасоносну формулу за ревитализацију југословенске федерације исти ти званичници нису могли пронаћи. У том смислу, готово у
истом моменту, Југославија на међународном плану доживљава својеврстан спољнополитички тријумф (гледано у склопу поменуте свет-

Само неколико месеци после самита у Хавани, после совјетске војне интервенције у Авганистану, децембра 1979, отпочиње ера „Другог
хладног рата” и време драматичног заоштравања америчко-совјетских односа, које је практично трајало целу декаду и било окончано
сензационалним рушењем Берлинског зида 1989. године. Током 80-их
година, као, уосталом, и током претходне деценије, Сједињене Америчке Државе и Совјетски Савез су, упркос декларативној подршци југословенском опредељењу за несврстаност и пуном очувању југословенске независности, на све начине покушавале да што више Југославију вежу за сопствену војну алијансу и сопствену глобалну одбрамбену стратегију. При томе, ове две суперсиле су примењивале сасвим
различите стратегије притиска на Југославију, с обзиром на различиту
понуду којом су могле привући југословенско руководство.
Имајући у виду све оштрију економску кризу у Југославији, САД
су се користиле својим предоминантним утицајем на кључне светске
финансијске институције – Међународни монетарни фонд и Међународну банку за развој, без чијих кредита би југословенска привреда
у најкраћем року доживела тотални колапс. Током раздобља које је
уследило после смрти Јосипа Броза, Американци су процењивали да
ће Титовим одласком југословенски режим изгубити највећи део заштите који је уживао као резултат његове „недодирљиве репутације
и етничке непристрасности”, полазећи при томе од става да нико од
његових могућих наследника није имао такву репутацију. Сматрали су
да је у постојећој ситуацији тешко конципирати било какву конкретну западну стратегију која би могла зауставити Титове наследнике од
упуштања у самоуништавајућу борбу за наслеђе или „зауставити југословенске конститутивне народе од грађанског рата, ако они тако хоће”. Међутим, у западним метрополама је, истовремено, испољавана
и нада да ти исти народи још увек не показују отворено склоност да
се упусте у овакву ризичну и опасну авантуру и да би стога вешто темпирана и пажљиво осмишљена и оркестрирана западна подршка Југославији могла допринети консолидацији и преживљавању потенцијално одрживог посттитовског руководства и тиме очувати стабилан
регионалан, континенталан и глобалан однос снага. Све то повезива79
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ске асоцијације чији је била творац и стожер) и тотални дебакл и колапс (на унутрашњем плану и у склопу сопственог укључивања у шире
глобалне процесе и европске интеграције).
Имајући све ово у виду, можемо закључити да су рушењем Берлинског зида у неку руку срушени и темељи на којима је почивала социјалистичка Југославија. Наиме, распадом биполарног система са
светске и европске сцене практично је збрисан међупростор у коме
је Југославија током целог послератног раздобља играла улогу значајног глобалног актера и посредника у константној конфронтацији
Истока и Запада, Севера и Југа. Не само што у новонасталој ситуацији
Југославија није више могла уживати дотадашње огромне политичке
и економске бенефите, које су јој нудиле обе антагонизиране стране,
него је постепено почела да за њих представља проблематичан извор
потенцијалне дестабилизације и иначе трусног балканског подручја, и
то управо у моменту када се свет суочавао са огромним политичким и
геостратешким изазовима. Игром случаја, или иронијом судбине, земља која се понајвише залагала за свет лишен блоковске конфронтације и хладноратовских тензија – испала је највећи губитник у борби
за овакав, до тада недостижан идеал.
Др Драган Богетић
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determination was based. In this sense, socialist Yugoslavia was one of
the states that could undoubtedly boast of an extremely turbulent, rich,
and in many ways extremely unusual foreign policy history. Although this
history has been constantly subject to radical changes and diﬃcult-tounderstand dynamics, it nevertheless can be summarized to three key
periods: a period of open alliance with the East, a period of close attachment to the West and finally, a period of ever-widening openness to
the world South and actions within the Non-Aligned Movement. The first
period lasted the shortest and was limited to the first few post-war years,
while the last period was the longest and represented the epilogue of
Yugoslavia’s continuous foreign policy wanderings and its search for an
optimal international strategy that was supposed to be an alternative to
bloc politics.
Starting from the stated periodization, it can be concluded that the
process of creating Yugoslav foreign policy was primarily caused by negative experiences resulting from the conflict with great powers and positive experiences arising from better understanding the specific direction
of political actions of Southeast Asian nations, which were first identified
for the non-alignment policy. For Tito, the first contacts and acquaintance
with the main protagonists of non-aligned politics represented a kind of
discovery of a new foreign policy option, whose intoxicating attraction he
simply could not resist. Until that moment, Yugoslavia was permanently
in the orbit of one of the two opposing blocs. In both groups, Tito felt uncomfortable and has now finally discovered a simple formula by which his
problem could be definitively solved. This formula, which Nehru had long
ago tested in practice and was convinced of its eﬀectiveness – for the first
time, with Tito’s assistance, was exported to Europe as well.

FO RE IGN PO LICY OF YUGO SLAVIA
1945-1990
At the beginning of the 1990s, a country disappeared from the world
stage whose foreign policy during the entire period that followed World
War II, given the prevailing world standards, seemed like an unusual combination of all sorts of absurdities and political anachronisms. It did not
belong to either the East or the West, yet it cooperated with both the
East and the West, or, more precisely, ideology did not allow it to join the
West, and billions of dollars and Western economic concessions did not
allow it to join the East. It found a way out of such an intricate cycle in something that was neither East nor West – in non-alignment. This was preceded by a turbulent period of foreign policy wanderings and the search
for an optimal strategy that would provide it with the maximum degree
of independence and national independence at a given moment.
Namely, during that period, the leader of the Yugoslav communists,
Josip Broz Tito, had to find the right answer to the question: how to get
rid of the constant political pressure of great world powers and preserve
the country’s independence in the existing bipolar world order. Marxist
and Leninist theories were of little help to him. The principle of socialist
internationalism directed him to join the bloc of Eastern European states
and submit to the rules of conduct dictated by the first country of socialism, a country in which Tito saw, after 1948, the main danger to the
survival of the current Yugoslav regime and his own survival. On the other hand, a permanent confrontation with the bloc of ideologically close
states, and cooperation with the West, in the near or distant future, also
inevitably led to the dismantling of the existing regime.
The signal, which constantly warned of the danger, forced Tito and
his associates to decisively cut the umbilical cord that bound them to the
Leninist-Stalinist doctrine in foreign policy, but not to go to the other extreme and get entangled in the traps that incorporation in the military
and economic aid programs of the Western powers entailed. All this was
not feasible in a short time, nor in accordance with the usual patterns on
which the policy of states of similar civilizational, cultural and geopolitical

PERIOD OF THE ALLIANCE WITH THE SOVIET UNION
Yugoslavia welcomed the end of the war as a socialist republic led by
the Communist Party, closely bonded to the USSR. Josip Broz and his followers established a system based on personal experience gained during
many years of illegal activity and in the war itself, starting from soluti81
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ons that had already been applied in Soviet society and in the 1936 Soviet Constitution (“Stalin’s Constitution”), but also from the premises of
the entire Marxist-Leninist theory of the time. The Yugoslav communists
showed a high degree of self-confidence and faith in their own abilities,
starting from the fact that they secured the victorious outcome of the socialist revolution in the country, thanks to their own actions, and not the
arrival of Soviet tanks in the territory of Yugoslavia. Yugoslav communist
party was, in regard to other Eastern Europe parties, far stronger, monolithic, successful and influential in its country.
Nevertheless, Yugoslavia was Moscow’s most loyal ally in every respect. It was at the forefront of applying the Soviet model in practice and
in that sense could be considered the most satellite state existing, and in
some respects “more Stalinist than Stalin himself.” On the other hand,
the USSR respected Yugoslavia. Under Stalin, it had a favored and privileged position in relation to other Eastern European countries. In that constellation, Yugoslavia imposed itself as “the first to the USSR”, a country
which, after the Soviet Union, went the furthest in building a socialist
system. The boundless fascination of the Yugoslav communists with the
policy of the USSR and the energetic Soviet support for Yugoslavia can
be explained, above all, by the fact that the two countries were largely
directed at each other: Yugoslavia’s international position and stabilization of the internal regime depended on the international position and
support of the Soviet Union, and also, the strengthening of the socialist
group of countries, as a key strategic interest of the Soviet Union, depended on the strengthening of socialist Yugoslavia, which in Moscow was
treated as a bulwark of Soviet international politics and the mainstay of
opposition to Western penetration in the Balkans.
Tito secured important support of the USSR in the struggle for the
recognition and strengthening of the international position of the “new
Yugoslavia”, at the end of the war, in September 1944, when he stayed in
Moscow for the first time as the future leader of Yugoslavia. The alliance
and close cooperation between the two countries and the two communist parties were confirmed and standardized during Tito’s second trip to

Moscow, in April 1945, with the signing of the Treaty of Friendship, Mutual Assistance and Post-War Cooperation between Yugoslavia and the
USSR. Since similar agreements between the USSR and other Eastern
European states, as well as between the Eastern European states themselves, were signed during 1945, 1946 and 1947, a bloc of socialist states
under Soviet control was practically formed. The important position that
Yugoslavia had in that bloc is certainly evidenced by the fact that Belgrade was chosen as the seat of the newly formed association of Eastern European states – Cominform. At the first meeting of that association, held
in September 1947, the Yugoslav communists were given the main role
in criticizing certain deviations in the European communist movement
and given the opportunity to present their own experiences as a positive
example of socialist transformation. A special kind of recognition to the
Yugoslav communists was the fact that Belgrade was chosen not only
as the seat of the Cominform, but also as the seat of its magazine “For
Strong Peace and National Democracy”.
Tito was pleased that Yugoslavia was “the first to the USSR”, and therefore he did not object to it being at the same time one of the Soviet
satellites. But he apparently expected that Yugoslavia would not be an
ordinary, but a privileged satellite (some Western authors saw Tito as a
ruler who aspired to become an “independent viceroy of Southeast Europe” under Soviet supremacy). In his eﬀorts to win Yugoslavia the position of the center of gravity of the socialist nations and the communist
movement in the Balkans, Tito did not see a strategy that would disrupt
relations between the state and party subordination of Yugoslavia and
the USSR. Acting as the “right hand” of the USSR, Yugoslavia, in that
sense, only contributed to the strengthening of the role of the socialist
camp at the international level and the realization of global Soviet plans.
However, Tito’s takeover of such an important mission meant partnership relations between Yugoslavia and the USSR and a kind of division
of work in that context. In that sense, the mentioned Yugoslav-Soviet
talks had a very encouraging eﬀect during Tito’s unusually frequent meetings with Stalin in Moscow, immediately before and after the end of the
World War II. During that three-year interval, Tito even visited Moscow
82
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on three occasions – in September 1944, April 1945 and May 1946 (when
he last met Stalin). These talks provided a good opportunity for an exhaustive exchange of views and partial harmonization of positions on key
political and military issues. At the same time, it was an opportunity to
express, in a mild form, certain disagreements regarding certain content
determinants and determinants of future bilateral cooperation.
The strengthening of Tito’s ambitions and aspirations and Stalin’s suspicions in that regard did not seriously jeopardize Yugoslav-Soviet relations during the first post-war years. By allowing Tito to take on the
role of “junior partner”, Stalin did not react sharply to certain moves by
the Yugoslav leadership that deviated from the current course of the Soviet Union’s foreign policy. In that sense, there were no serious reactions from Moscow regarding the territorial claims of Yugoslavia against
Austria and Italy, although that complicated the relations of the USSR
with the Western powers. It was similar with the Yugoslav support for
the partisan movement in Greece and with the deviation of the Yugoslav
position on the issue of the division of Palestine from the position of the
Soviet delegation during the voting in the UN General Assembly. Minor
disputes over the conduct of the Red Army during the final war operations in Yugoslavia and over the conduct of Soviet civilian and military
experts in Yugoslavia also did not call into question the extremely close
Yugoslav-Soviet relations.
However, Yugoslavia’s aspirations to take the lead among the socialist countries in the Balkans have led to serious complications on the
Belgrade-Moscow route. Though, on the issue of the Balkan federation
in which Yugoslavia would have a decisive role, Stalin did not express an
openly positive or negative attitude. What he could not forgive Tito was
the way the leader of the Yugoslav communists approached the issue.
Tito’s unwillingness to inform the Soviet leadership and to consult with
the leadership on key steps toward connecting Yugoslavia, Bulgaria and
Albania was a manifestation of a policy that ran counter to the Kremlin’s
hegemonic aspirations and called into question Stalin’s inviolable position in the socialist camp. It seems that Stalin was not bothered by the

very idea of forming the Balkan federation, but of the way Tito tried to
realize that idea. Tito’s tendency to bring a minimum of his own initiative
into the socialist camp, i.e., in this case, to make important political decisions, and not to inform Stalin about them, nor to consult with him – was
a sin that Stalin could not forgive him.
For these reasons, there was a sharp deterioration in Yugoslav-Soviet
relations in the second half of 1947 and early 1948. Namely, that was the
time when the leaders of the communist parties of Yugoslavia, Bulgaria and Albania took certain measures to form a joint federation without
consulting Stalin.
Since, at this time, the Western states were strongly integrated within the programs established by the Marshall Plan and the Truman Doctrine, Soviet oﬃcials took measures to ensure strict monolithicity in the
communist movement and their own leading role in that. Therefore, in
February 1948, Stalin invited the representatives of Yugoslavia and Bulgaria to Moscow and warned them of the unacceptability of the practice
of making important decisions without informing the USSR. Accepting
Stalin’s argument on that occasion, Yugoslavia and Bulgaria signed a special protocol with the Soviet Union, in which they undertook to consult
each other regarding all important decisions in the field of international
relations.
However, the unwillingness of Yugoslav leadership to accept the iron
discipline imposed by Stalin and to submit completely to his directives
came to the fore immediately after the return of the Yugoslav delegation from Moscow. At the meetings of the closest leadership, the fact
that the USSR did not respect the interests of Yugoslavia, that it imposed
its views on it and put pressure on it was negatively assessed. Due to all
that, the decision was made that Yugoslavia must rely on its own forces
in strengthening its army and stabilizing economic conditions.
Although these were extremely confidential meetings of the Yugoslav
party leadership, Stalin obtained information through his channels about
the views expressed by Tito and his closest associates. One of the first
punitive measures he took was the withdrawal of Soviet military and ci83
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Yugoslavia would lead to the interference of that country and the Soviet
Union in internal events in Italy and the strengthening of the positions of
the Italian communists, but also to the general expansion of YugoslavSoviet influence in the Mediterranean. The crisis in Yugoslavia’s relations
with the West was deepening, not only because of the Trieste issue, but
also because of Yugoslav support for Greek partisans and forces fighting
against the pro-Western regime in Athens. That was also the time when
the American blockade of Yugoslav gold reserves deposited in American
banks, shooting down of American planes over the territory of Yugoslać, Alojzije Stepinac
and civil opposition, and Western sabotage of the surrender of war criminals to the Yugoslav authorities occurred.

vilian experts from Yugoslavia. As Tito’s reaction to that measure was
unsatisfactory, a sharp letter from Moscow followed, full of accusations
against Tito and his policy. That letter, as well as the later adopted Resolution of the Informbiro, practically put Tito before the final act. Aware
that the price of reconciliation with the Soviet Union would be not only
the complete loss of the elementary attributes of Yugoslavia’s independence, but also his personal political and, most likely, physical liquidation,
Tito rejected any idea of giving in to Stalin. His decision was a start of
Yugoslavia’s dramatic conflict with the Soviet Union and the countries of
the Informbiro, which lasted until Stalin’s death, but whose consequences permanently aﬀected the physiognomy of Yugoslav-Soviet relations
over the following decades.
The Yugoslav-Soviet conflict extremely complicated the international
position of Yugoslavia, because it took place at a time when Tito’s regime
was in a sharp confrontation with the West. Namely, the previously close
attachment of Yugoslavia to the USSR met with an extremely negative reception and a sharp reaction from the West. Along with the increasingly
noticeable split in the former alliance of anti-fascist forces and along with
the appearance of the first manifestations of Cold War tendencies – the
manifestation of anti-Yugoslav policy in the West became more intense
and took the shape of a latent constant in the global strategy of Western
powers during the first years of the postwar period. Assessing that Yugoslavia is part of the USSR’s zone of interest in the Eastern Europe, but
also in the Balkans and the Mediterranean, the United States and its allies
vigorously engaged in weakening Yugoslavia’s international position and
oﬀered great resistance to everything related to solving the international problems that Yugoslavia was facing at the time. In that sense, they
had a negative attitude in regard to resolving the issue of the Yugoslav
northwestern borders towards Italy and Austria at the Peace Conference
in Paris. They believed that by opposing the Yugoslav demands, they were indirectly defending the interests of the pro-Western regimes in Italy
and Greece and paralyzing the Soviet penetration to those areas through Yugoslavia, which was of exceptional geopolitical importance there. Western powers estimated that resolving the Trieste issue in favor of

CONFLICT WITH THE INFORMBIRO
AND CLOSE COOPERATION WITH THE WEST
At the very beginning of the conflict between Tito and Stalin, during
1948 and 1949, Yugoslavia practically faced complete isolation in the international community. It was a time when there was no country in the
world that it could consider friendly. Yugoslavia’s international position,
both politically and economically, could not have been worse and more dangerous for its integrity and independence. However, regardless of
the current dilemma, whether the famous historical “no” was said to Stalin, because Tito was aware that if he said “yes”, he would have to pay
for it with his political career, and maybe with his life, or it was really the
matter of national interest and pride – whatever – Yugoslavia became
the first dissident in the communist bloc, which later opened the door for
it to enter the high world society and enabled it to play a far more important role in international relations than was realistic, given the size of its
territory and its real economic and military power.
Aware of the dangers posed by the total economic blockade and
strong pressure from the USSR and its allies, the Yugoslav leadership was
forced to gradually move to a substantial correction of the key determinants of its current foreign policy platform. In that context, the impera84
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his unwillingness to fit in the order dictated by the Soviet rulers. Tito and
his associates were aware of the basic political premises that set the tone
for strictly pragmatic Western calculations regarding the current Yugoslav conflict with Informbiro, but they were also aware of the need for
a radical change in Yugoslavia’s foreign policy, which would provide it
with more room for maneuver in international relations and in key United
Nations forums. Yugoslavia’s interest in establishing close economic and
military relations with the West stemmed from its inability to otherwise
resist pressure from the Soviet Union and Eastern European countries
and preserve its national independence. Yugoslavia simply had no other
choice. It was a kind of absurdity that the further survival of the communist regime in Belgrade directly depended on the support of the leading
capitalist forces. The complete severance of Yugoslavia’s economic relations with Eastern European countries and the dangerous blockade they
imposed on it threatened with the current economic collapse and the
total collapse of the Yugoslav economic system, which was otherwise
badly aﬀected by the war devastation. The situation in which Yugoslavia
found itself was extremely dangerous for its integrity and independence.
Significant financial, economic and military assistance of the western powers enabled Yugoslavia to partially remedy the catastrophic economic
situation and provide the necessary degree of combat readiness for its
army.
Of course, such completely diﬀerent interests and starting points,
which guided Yugoslavia and the West in their cooperation, conditioned
a diﬀerent vision of the content and priorities of that cooperation. Western powers, especially the United States, conditioned the use of their
economic aid on such an investment policy of Yugoslavia that would take into account the economic justification and eﬃciency of investments,
and not the satisfaction of military-strategic, social, prestigious or other
non-economic needs and goals. At the same time, they were guided by
the imperative of restructuring the Yugoslav economy from heavy and
military industry to light industry, that is, the production of consumer goods and food. It was a way for Yugoslavia to channel itself to building an
export-oriented economy, capable of repaying foreign debts on its own,

tive to improve the hitherto extremely strained relations with the West
had a special place. Thus, at the turn of the 1940s and 1950s, there was
a radical change in Yugoslavia’s foreign policy orientation. Almost overnight, the former close friends, role models and protectors suddenly became hated enemies, and the former enemies have now imposed themselves as allies and important economic partners. Yugoslavia’s sudden
approach to the West was a phenomenon never seen before in the Cold
War-colored international community. Namely, in Europe divided entirely
into blocs, until then, there hadn’t been any case of a communist state
cooperating exclusively with states of completely opposite (“western”)
ideological and political orientation.
However, no matter how paradoxical and absurd it all seemed, the basis was a very pragmatic and rational interest of both sides in providing
the widest possible platform for comprehensive political, economic and
military cooperation.
The West’s interest in developing cooperation with Yugoslavia stemmed from its military and political strategy of “containment”, that is, the
suppression of Soviet influence in the world. With financial and military
support to Yugoslavia, the Western powers achieved at least two of their global goals. In that way, they weakened the power of the socialist
camp, by separating from it one state of communist orientation, located in an extremely important geo-strategic direction and place. On the
other hand, the successful outcome of Yugoslavia’s independence from
the Soviet Union inevitably led to the weakening of the internal cohesion
of the communist group of states and was an encouraging example for a
similar step by its other members. This created the conditions for a split
of the by-then monolithic communist movement in such a way that it
was undermined by precisely those forces that were supposed to form
its main stronghold.
Opposing Stalin, Tito gradually gained the aura of a “nationalist” in the
Western world, a label for the leaders of communist states who violated
the monolithic nature of the communist bloc, rejecting a rigid interpretation of the principles of “socialist internationalism” and thus expressing
85

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY 1918–1990

pons and war material were delivered to Yugoslavia through the newly
formed Tripartite Military Committee, from the obsolete and depreciated
ones, to the most modern models of jet planes, radar systems and means of transport. Of special, almost existential importance for Yugoslavia
was the regular assistance of the United States in wheat, especially when
it came to repairing the catastrophic consequences of droughts, which
occurred periodically in two years periods: first in 1950, then in 1952 and
finally in 1954. These were huge contingents of wheat which covered almost the third of the total Yugoslav production of that item.
However, during this whole period, which was generally marked by
constant quantitative and qualitative growth of the level of economic and
military cooperation between Yugoslavia and the West – there were occasional major disagreements, which seriously limited and hindered that
cooperation. These disagreements were particularly pronounced within
the completely diﬀerent position of the two sides regarding the main priorities and substantive determinants of their military cooperation.
Yugoslav leadership tried to channel this cooperation to provide preconditions for the realization of the broadest and highest quality military
assistance program of the Western powers to Yugoslavia, which would
enable successful modernization and reorganization of the Yugoslav
army, and thus strengthen its defense capability in case of Soviet aggression or its satellites’ to Yugoslavia.
The United States and its allies, on the other hand, saw the meaning
of military cooperation with Yugoslavia solely in its close attachment
to NATO’s defense strategy and its direct involvement in the southeast
wing of the military alliance in the Balkans and the Mediterranean. Yugoslavia’s readiness to more or less adjust its military plans to NATO’s defense program was one of the key determinants and preconditions for
obtaining economic and military assistance from the West. The attitude
of the Western powers towards Yugoslavia depended on Yugoslavia’s attitude towards NATO.
Neither side, however, has openly stated its position on this issue, nor
has it made a specific statement.

but, at the same time, open to the penetration of foreign goods and capital.
For Yugoslavia, this conception of development meant giving up an
ambitious investment program, the goal of which was to create a selfsuﬃcient economy, with an emphasis on heavy and military industry, independent of existing movements on the world market. At that time,
Yugoslav leadership was implementing a program of autarchic economic development and building a closed economy, which had to produce
everything itself and which exported only accidental surplus goods, according to the directive of the party leadership. However, such a concept
also implied accelerated industrialization, which, again, had to rely on the
import of equipment from the West – on Western loans (but also on nonrefundable aid in food and arms deliveries). Therefore, Yugoslavia found
itself in the position that it still had to export to the West, because it was
the only way to get the necessary foreign currency for debt repayment
and procurement of raw materials.
Thus, Yugoslav economic policy constantly fell into a kind of contradiction manifested through the gap between revolutionary ideals and
pragmatic development imperatives. This internal Yugoslav gap between the desired and the achievable, made it significantly more diﬃcult to
cooperate with Western countries and conclude adequate economic arrangements.
As they became convinced during this period of the severity of the
Belgrade-Moscow conflict, but also of the significant political benefits
that could be derived from it – the Western powers showed a growing readiness for wider and more comprehensive cooperation with Yugoslavia.
During the period from 1952 to 1955, the two sides established very close,
almost allied relations. Never before, but also not since, have Western
powers shown so much cooperation and generosity towards Yugoslavia
and its leadership.
Based on the previously concluded Tripartite Economic Arrangement
of the United States, Great Britain and France, Yugoslavia received a
grant of over $ 500 million during this period. Huge contingents of wea86
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of the bilateral situation and represented the source of a whole series of
negative twists in the sphere of economic and military cooperation between Yugoslavia and the Western powers. These forces, and especially
the United States, supported Italy’s demands, presenting to Yugoslav leadership the possibility of suspending further economic and military assistance to Yugoslavia due to its non-cooperation. Namely, at that time,
the United States were preoccupied with the realization of the European
Defense Community project, which would not have been possible without the consent of the Italian government. The Americans feared that the
unsatisfactory epilogue of the Trieste crisis would lead to the fall of the
otherwise unstable current Italian government and the establishment of
a new government that would not have a positive attitude towards the
project.
Aware of the temporary nature of this situation, Yugoslav leadership
constantly prolonged the resolution of the Trieste issue, oﬀering solutions that it knew in advance could not be accepted. When the European
Defense Community project finally experienced a debacle in September
1954 due to French opposition, Yugoslavia took advantage of the weakening of Italy’s international position and the strengthening of its own
importance within the Western concept of “peripheral defense” achieved by concluding the Balkan Alliance with Greece and Turkey. In October 1954, the Western powers accepted the Yugoslav formula of zonal
division of the Free Territory of Trieste and put pressure on Italy to sign
a Memorandum of Understanding, which finally removed this source of
friction between Yugoslavia and the West.

Although it is diﬃcult to find records of any significant meeting of
Yugoslav leaders with Western representatives at which Yugoslavia was
not presented with the need to establish closer cooperation with NATO,
this request was never made in its ultimate form. The Western powers
were aware that the realization of that goal was not possible in the short
term, nor in the manner applied to the other members of this alliance.
Therefore, they insisted on such modalities of military cooperation that
would indirectly make Yugoslavia completely dependent on NATO and
ultimately put it in a situation to formally join it.
Yugoslav leadership, on the other hand, was aware of the purpose of
the military cooperation of the Western powers, but also of the necessity of close cooperation with them. In order to satisfy their military demands, and at the same time keep freedom to choose specific forms of
cooperation with NATO – Tito and his associates opted for a compromise
solution, acceptable to both sides – they formed a military alliance with
two members of NATO – Greece and Turkey, which did not formally link
Yugoslavia to the military actions of the Western alliance, but which was
practically boiled down to this option. Namely, although certain provisions of the Treaty of Allied Relations between Greece, Turkey and Yugoslavia left the possibility for Yugoslavia, in each individual situation that
would violate international peace, to act in accordance with the decision
of its government, it was clear that the same government would be brought before the final act by a specific direction of military actions of Greece and Turkey within NATO.
However, time has shown that by concluding the Balkan Alliance,
Yugoslavia achieved everything it used as guidelines, and did not lose
anything. There was no hypothetical war, but there was a strengthening
of the international position of Yugoslavia and the growing cooperation
of Western powers in the context of the implementation of the Economic and Military Assistance Program.
Another problem that also seriously determined Yugoslavia’s relations with the West during this period (and in an extremely negative sense) – was the unresolved Trieste issue. It largely exceeded the framework

THE NON-ALIGNED POLICY
Although Yugoslavia managed to stabilize its relations with the Western powers in the mid-1950s and place them on a relatively solid political platform, those relations were still fraught with numerous temptations and major challenges. What seriously limited Yugoslavia’s cooperation with the West was the Yugoslav leadership’s constant fear that
long-term prolongation of unilateral cooperation exclusively with We87
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with the decisive action of their hosts, the Soviets abandoned their platform of a joint document to be adopted at the end of the summit. In that
sense, the Belgrade Declaration strictly and precisely fixes the principles
of Yugoslav-Soviet relations, which the Yugoslav delegation strongly insisted on: respect for national independence and autonomy, full equality
of partners and the right of each communist party to its own path to socialism in accordance with the specific circumstances in which it is built.
After the Tito-Brezhnev meeting in Belgrade in 1955, Tito met in the
following year with this Soviet leader and his closest associates. In June
1956, Tito’s visit to Moscow followed; in July 1956, the Deputy Prime Minister of the Soviet Union, Anastas Mikoyan, visited Yugoslavia; on September 19-27, 1956, Nikita Khrushchev stayed in Belgrade accompanied
by the highest Soviet leadership, and then, a little later, on October 5, he
traveled with Tito on vacation to the Crimea. In the run-up to the Soviet
military intervention in Hungary, Khrushchev briefly arrived on the Brijuni
islands on the night of November 2-3, 1956, and discussed in detail with
Tito all aspects of this brutal intervention, which followed only a few hours after the Soviet leader’s return to Moscow.
However, the aforementioned frequent Yugoslav-Soviet summits during 1956 did not result in a closer connection between Yugoslavia and
the USSR. They were exclusively in the function of the Yugoslav eﬀort to
ensure, as much as possible, a high degree of political and economic cooperation with both conflicting blocs. This was the time when a new period began in the relations between Yugoslavia and the West and Yugoslavia and the Soviet Union, whose main content determinants did not
change significantly until the disintegration of the Yugoslav state, in the
early 1990s. Namely, that was the time when a new platform of Yugoslav
foreign policy was gradually formed, which was based on the establishment of strictly balanced relations with the East and the West and a
close alliance with the newly liberated African-Asian and Latin American
non-aligned countries.
The first component of Yugoslav foreign policy could not be realized
without the full realization of the second component. Namely, the Yugo-

stern countries would inevitably, in the near or distant future, lead to
dismantling of the current political regime and strengthening the influence of Tito’s political opponents. Therefore, the news of the readiness of
the new Soviet leadership to proceed with the normalization of relations
with Yugoslavia was received with a great deal of relief in Belgrade. This
turn in Soviet politics occurred at a time after Stalin’s death, when there
was a certain degree of democratization of the Soviet society.
The culmination of the process of normalization of Yugoslav-Soviet
relations was the visit of the Soviet state-party delegation to Yugoslavia
from May 26 to June 2, 1955. That visit took place only ten days after the
founding of the Warsaw Pact, which included all European socialist countries (except Yugoslavia, of course). The Soviet delegation was led by
Nikita Khrushchev, the first secretary of the Central Committee of CPSU,
and he was accompanied by the then highest Soviet leaders: Nikolai Bulganin, Anastas Mikoyan, Alexei Gromyko and Dmitri Shepilov.
The main issue discussed in Belgrade, and the main source of disagreement, was the question of the principles on which the relations between
Yugoslavia and the USSR will be based in the future. Already on the basis
of the speech that Khrushchev gave immediately after his arrival at the
Zemun airport, it became clear that the goal of his visit was the return of
Yugoslavia to the communist camp of states and the recognition of the
leading role of the USSR in that context. The Soviet leader argued this
thesis with the view that “every rota (company) must have a commander
at its head.” If there is no commander, there is no company. It should be
organized, led by the Soviet Union, into a strong socialist camp that will
be the only one capable of defending itself against imperialism”.
Such Soviet arguments were by no means acceptable to Tito and his
associates. After the victorious outcome of Tito’s seven-year dramatic
conflict with the leaders of the world’s strongest communist party – it
was illusory to expect that the Yugoslav communists, due to the conciliatory and cordial performance of the Moscow rulers, would return to
the position of the “younger brother” in the communist movement and
give up their policy of independence in relation to opposing blocs. Faced
88
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ned Movement. Tito’s first personal contacts with Nehru and a brief meeting with Naser, enabled better mutual acquaintance, and even rapprochement, of the three main protagonists of non-aligned politics. Thanks to
these contacts, immediately after this Tito’s trip, their frequent meetings
and gradual harmonization of positions on key international issues took
place.
In India, Tito discovered for the first time the great advantages of pursuing an independent non-bloc policy, such as has never been seen before in Europe divided into blocs. For Tito, this political option was a kind of
discovery whose intoxication he could not resist. Until then, Yugoslavia
was more or less permanently tied to one of the blocs. Nehru’s foreign
policy formula oﬀered the possibility of resolving this problem and tracing the premises of a completely new international strategy, adequate
to the political ambitions of the Yugoslav leadership.
As for Nehru himself, it cannot be said that he, in a conversation with
Tito, enriched his knowledge with such a spectacular and significant empirical content. However, given that Tito was the first president of a European country to visit India since its independence, Nehru was given the
opportunity to hear first-hand many important details about the political situation in Europe that he had not known before. In addition, it was
an opportunity to get better acquainted with the policy of a European
country that went through a similar path in the fight for national independence as India and which had similar interests and aspirations in the
international community as India. It is this awareness of the identical experiences of Yugoslavia and India in international relations that will direct
these two countries to close cooperation in the future.
Shortly after Tito’s trip to India and Burma, Tito, Nehru and Nasser met
in the Brijuni islands in July 1956. This was the first multilateral meeting
of non-aligned countries, where the first multilateral document of those
countries was adopted in the form of a joint communiqué. That meeting
already meant exceeding the regional framework of cooperation. The joint declaration especially insisted on the principle of “peaceful and active
coexistence”, which was a key determinant of the non-aligned foreign

slav policy of maneuvering between the blocs often resulted in an undesirable eﬀect – a simultaneous confrontation with both conflicting parties. This was especially evident at the turn of the 1950s and 1960s, when
Yugoslavia faced the real danger of being exposed to general international isolation, rejected by the East, the West, Europe and America.
It was clear to Belgrade oﬃcials that in Europe, which was “completely divided” into blocs, it was not possible to pursue a non-bloc policy
on its own. Such politics could be realistic only with the support of some
powerful international factor, who was obviously necessary to be found
somewhere outside the European space.
According to the logic of the elimination system, that ally could only
be the newly liberated Afro-Asian states. Individually, these countries could not play a significant role in international relations, but gathered in
a broad, international association, they could potentially, together with
Yugoslavia, grow into a significant international factor, able to quite successfully match the blocs. In that sense, Tito saw, in the formation of the
Non-Aligned Movement, an existential precondition for preserving national independence and survival of the current regime in the country. Therefore, he had the diﬃcult task of convincing his future potential allies
from Asia and Africa – who followed a non-aligned policy – that without
institutionalizing their individual foreign policy orientation, its eﬀective
realization in the wider sphere of international relations would not be
possible.
In order to successfully solve the mentioned task, Tito embarked on a
kind of diplomatic oﬀensive focused on numerous contacts with the leaders of Afro-Asian non-aligned countries. The first contacts of this kind
were made during Tito’s marathon, overseas trip to India and Burma, in
late 1954 and early 1955. Then Tito met for the first time with Indian Prime
Minister Nehru and Burmese leader U Nu, and then, on his return from
the trip, with Egyptian President Nasser as well. This trip, of course, was
a turning point in the process of shaping the new Yugoslav international
strategy, but also a turning point in the process of institutionalizing the
cooperation of non-aligned states, that is, the formation of the Non-Alig89
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Yugoslav leadership, with negative experiences from the recent past,
and aware of the dangers of close party relations with the USSR, approached the talks on this sensitive topic with a high degree of caution and
restraint. It emphasized the need to preserve the rights of each communist party to its own path to socialism in accordance with the specific
circumstances in which it was being built. In that sense, it opposed the
practice of imposing the views of one party on another or interfering in
its internal aﬀairs. Despite the process of de-Stalinization and proclaimed
democratization of society, the Soviet attitudes towards relations in the
communist movement did not change significantly compared to the previous period. Although the Cominform was dissolved, Soviet politicians
did not give up the imperative of parrying capitalist countries through
the existence of an international forum of communist countries that would have its own governing center. Therefore, they insisted on the formation of a new communist association, which would be ready to be accepted by the Yugoslav leadership.
Given the completely opposite views and mutually incompatible views on the foundations on which future inter-party relations should rest,
it was necessary to find a generally acceptable compromise and put issues devoid of ideological content in the foreground. Although both sides
tried to act in that direction, it soon became clear that inter-party antagonisms represented an insurmountable gap in establishing interstate cooperation and that the current Soviet leadership was unwilling to tolerate
Yugoslavia’s refusal to return to the socialist camp. Therefore, after the
failed Yugoslav-Soviet negotiations in 1956 on a platform for future inter-party relations and Soviet military intervention in Hungary, there was
another Yugoslav-Soviet conflict in 1957 and 1958. It in many ways looked
like the earlier one, with Stalin, in 1948. Although this time the aggravation of Yugoslavia’s relations with the socialist camp was not accompanied by armed threats, characteristic of Stalin’s time, the rhetorics and
reasons for mutual communication remained almost the same.
The conflict was caused by Yugoslavia’s persistent refusal to join the
socialist camp and the adoption of the LCY Program, which promoted a

policy orientation of these states, but also a key determinant on which
the activities of a broad international association of non-aligned states –
the Non-Aligned Movement would be based. In the Brijuni Declaration,
Tito, Nehru and Nasser characterized non-aligned politics as the only real
alternative to the current bloc policy of force, emphasizing the view that
their states pursue policies that have contributed to “reducing international tensions and developing equal relations between countries.”
However, during the post-Brijuni summit, Yugoslavia’s international
position was again complicated by serious Yugoslav disagreements with
Moscow oﬃcials over the eﬀorts of Tito and his associates to pursue a
balanced policy towards the blocs, opposing any option of closer Yugoslav involvement in the Eastern bloc.
The incompatibility of key Yugoslav foreign policy postulates with the
Soviet perception of the principles on which relations between socialist
countries should be based came to the fore, but in a milder form, during
all of Tito’s frequent meetings with Khrushchev in the mid-1950s. The dissolution of the Cominform just before Tito’s arrival in the USSR in June
1956 and the spectacular Soviet economic arrangements concluded with
the Yugoslav government were supposed to create an atmosphere of
trust and cordiality during talks in Moscow and encourage Tito to return
to the circle of ideologically similar states, which he left after his disagreement with Stalin in a dramatic way.
However, since these were one-party communist states, a full renewal of inter-party relations and ties was necessary for the full renewal
of relations and the establishment of comprehensive cooperation in the
long run. In that context, the question of the principles on which the relations between the communist parties, i.e. the states should be based,
was brought up again. Insisting on the establishment of close cooperation between the League of Communists of Yugoslavia and the Communist Party of the Soviet Union, the Soviet side indirectly noted that the
future relations between Yugoslavia and the USSR and the character of
further bilateral cooperation would depend entirely on the outcome of
resolving this issue.
90
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rican presidents. However, the determination of the creators of that resolution to persevere in their demands, which they have already initiated
in the UN, resulted in holding the first summit of non-aligned countries,
the following year, in Belgrade.
The summit was initiated during Tito’s third overseas tour and a twomonth visit to Asia and Africa, in the spring of 1961. On that occasion, Tito
visited Ghana, Togo, Liberia, Guinea, Mali, Morocco, Tunisia and the United Arab Emirates. In talks with the heads of state of these countries, Tito
initiated and developed the idea of the need for closer cooperation, that
is, joint actions of non-aligned countries. Although none of these talks
openly set out a concrete plan to hold the first non-aligned conference,
everything was directed in that direction.
At the end of his trip to Asia and Africa, during his stay in Cairo and
talks with President Nasser, Tito presented for the first time a concrete
proposal to convene a broad conference of heads of state or government of non-aligned countries, and Nasser unreservedly approved of the
Tito’s initiative. At the end of the talks, Tito and Nasser agreed to draft
the text of a letter sent to non-aligned countries inviting them to Cairo
for a preparatory meeting for holding a conference of heads of state or
government. The letter would explain the reasons for holding the conference, criteria for participation, exact date and the agenda.
The initiative of Yugoslavia and the UAR was immediately joined by
Indonesian President Achmad Sukarno, one of the main advocates of the
establishment of the movement of Afro-Asian states, albeit exclusively
on a regional basis. Although the letters-invitations to participate in the
preparatory meeting of the non-aligned countries were signed only by
Tito and Naser, Sukarno, thanks to his quick joining their action, also gained the treatment of the initiator of that gathering. In a relatively short
period, Prime Minister Nehru was among the first statesmen invited to
attend the preparatory meeting in Cairo. Almost at the same time, the
government of Afghanistan joined, and then the government of Ghana.
Thus, at the very start, the conditions to hold a summit of states that did
not belong to the blocs, and whose gathering was not exclusively of a

policy that was largely in sharp conflict with that pursued and advocated
by the Moscow oﬃcials. This conflict negatively aﬀected Yugoslavia’s relations with many “third world countries”, and in part its relations with
Egypt and India – given the countries’ heavy dependence on Soviet economic aid and their unwillingness to oﬀend their donor for the sake of
Yugoslavia.
To neutralize this negative trend in relations with potential future allies, Tito embarked on his second marathon overseas tour of Asia and
Africa in late 1958 and early 1959. He visited as many as seven non-bloc
countries: Burma, India, Indonesia, Egypt, Sudan, Ethiopia and Ceylon.
Avoiding an open attack on the Soviet leadership, Tito managed to explain to his hosts the basic guidelines of Yugoslav policy and, on the example
of Yugoslavia, show how dangerous it is to be closely tied to one of the
superpowers. As for Tito’s eﬀorts to convince his interlocutors of the expediency of forming a movement that would oppose and counter the hegemony of those powers, the eﬀect of Tito’s performance was far smaller. He had to be content with the fact that through personal contacts
with the leaders of the countries he visited, he has created a very solid
platform for close bilateral relations, which in itself was by no means to
be underestimated.
Tito continued his diplomatic oﬀensive in the direction of institutionalizing the cooperation of non-bloc countries in the World Organization
itself, leading the Yugoslav delegation at the Fifteenth Jubilee Session of
the UN General Assembly. At this session, for the first time, five non-aligned countries appeared as a compact and unique group: India, Indonesia,
Egypt, Ghana and Yugoslavia. The joint motion for a resolution of these
countries, which insists on an urgent direct meeting between the leaders
of the two superpowers in order to resolve the current world crisis, was
the result of numerous meetings between Tito, Nehru, Nasser, Sukarno
and Nkrumah at the UN headquarters and harmonization of their positions on key international issues.
However, the mentioned resolution, popularly called the “Initiative of
the Five”, was not adopted, due to the opposition of the Soviet and Ame91
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himself as its leader in the struggle for a radical change of the existing
system of international relations, which, according to him, was the main
source of poverty and uncontrolled exploitation of the “third world” countries by colonial and neocolonial force. Since the United States played
the role of the center of such an “outdated and anachronistic system”,
Tito focused the core of his speech on criticizing their policy.
Due to Yugoslav appearance at the Belgrade summit, there was a serious deterioration of Yugoslav-American relations, which called into question the basic assumptions of further realization of the key premises of
the newly proclaimed Yugoslav policy of peaceful coexistence. The consequence of such a turn was the suspension of the American program of
assistance to Yugoslavia and the adoption of restrictive amendments by
the Congress as part of the standardization of the sphere of future bilateral trade relations.
Yugoslav leadership, taught by the negative experience of the Belgrade Conference in the early 1960s, had to approach the concept of a new
platform for relations with the United States, which would be adjusted
to Yugoslavia’s long-term interest in expanding cooperation with the USSR and establishing close relations with non-aligned countries. However,
the inclusion of Yugoslavia in the movement of non-bloc states was no
longer allowed to be in the function of the interests and foreign policy
eﬀorts of one of the bloc-confronted parties, but wisely balanced and
politically moderate. Violation of that imperative, like the one at the Belgrade Conference, could not happen again.
The first temptation that Yugoslavia faced in this context followed in
October 1962, when there was a dramatic tightening of relations between the United States and the Soviet Union over Cuba. Such a dramatic
conflict between the two superpowers has never been recorded in the
post-war history of the international community. The reason for its outbreak was the Soviet installation of nuclear missiles in Cuba. The Americans assessed that as a serious threat to their safety and a violation of the
sphere of interest, and therefore started a complete blockade of Cuba.
In a situation where the world faced the real danger of a general nuclear

regional character were created for the first time in modern diplomatic
history.
Since the Belgrade Summit, held in September 1961, was a logical extension of the non-aligned action in the direction of mediation between
the confronting superpowers (in the UN), two important documents were adopted on this issue: the Statement on Danger of War and Appeal
for Peace, and a letter to Khrushchev and Kennedy (the new American
president), in which they are asked to meet urgently and resolve in compromise the new explosive situation that arose after the construction of
the Berlin Wall.
The Belgrade conference was undoubtedly a very representative gathering, in which as many as 25 non-aligned countries participated. At that
gathering, a special political declaration was adopted, in which the principles and doctrines of non-aligned politics as an alternative to the politics
of the blocs were precisely defined. However, contrary to the prevailing
attitude in domestic and foreign literature, as well as the opinion of the
general public, the Belgrade Conference was not the founding conference of the Non-Aligned Movement. Formally, this movement was not
formed in Belgrade. The most influential Afro-Asian statesmen, Nehru,
Nasser and Sukarno, opposed Tito’s initiative. They feared that the newly
formed movement could easily grow into a third bloc, which would bring
its members into open confrontation with both the East and the West,
and which would seriously complicate their relations with the great powers, from which they received extensive economic, financial, and military assistance at the time. Due to the resistance of the majority of participants to this Yugoslav initiative, the Belgrade Conference was reduced
to a protest political manifestation of a group of states directed against
colonialism and Cold War tendencies and nothing more.
In order to play the role of the founder of the movement of states,
which were united only by their poverty and non-aligned policy, Yugoslavia, at the summit in Belgrade, took the lead in the sharp qualifications
at the expense of the bloc of “rich” Western states. Taking on the role of
protector of the deprived part of the world, Josip Broz tried to impose
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war, Yugoslav leadership had to take care not to oﬀend any of the conflicting parties, while showing determination to act in the spirit of one
of the basic principles of non-alignment – active participation in resolving international disputes. Tito and his associates, aware of the gravity
and delicacy of the new situation, have mostly managed to find the right
path and the right measure of their engagement in order to calm tensions and peacefully overcome the crisis. By cooperating closely with other non-aligned countries, Yugoslavia has significantly contributed to the
success of the United Nations’ mediation among the conflicting parties
in order to find a mutually acceptable compromise for overcoming the
Cuban Missile Crisis.
As Yugoslavia nevertheless played a positive role in the overall eﬀort
to overcome the greatest crisis in the Cold War history, the State Department’s dissatisfaction with its propensity to take strong positions on the
Western powers’ international strategy and a high degree of understanding for the Eastern countries was gradually fading. Without favorable
American loans, Yugoslavia could hardly realize the planned ambitious
development projects. The new significant creditors, who could possibly
be expected to meet Yugoslav demands (apart from the United States),
in the future could only be the International Bank and the Soviet Union,
which had already made spectacular credit arrangements with Yugoslavia in early 1956 but failed to implement them, due to the subsequent
conflict with the Yugoslav leadership in 1958. In the period that followed,
Yugoslavia managed to secure a solid credit mass on both sides. The Soviet Union played a less important role than the International Bank, but
that role should not be underestimated, given its share in the overall
Yugoslav investment program.
The conditions to ensure a more cooperative approach of the USSR to
the credit demands of Yugoslavia were largely met after Tito’s visit to the
USSR in December 1962. This was Tito’s first meeting with Khrushchev
since 1956. During his stay in the USSR, Tito managed to find a compromise formula for future state and party cooperation with Khrushchev,
despite the incompatible views of the two statesmen on the opportu-

nism and justification of non-aligned policies and their diﬀerent views on
the right of individual countries to an independent path to socialism. This
mutually acceptable formula came down to emphasizing everything that
connects the two countries, and putting everything that separates them
in the background. Khrushchev, at least declaratively, gave up the demand that Yugoslavia should return to the camp and the view that it should build socialism on the principles that were valid within that camp. He
no longer called the Yugoslav communists “revisionists”, but constantly
emphasized that Yugoslavia was a socialist country, which with its peaceful foreign policy made a significant contribution to international safety.
Tito, on the other hand, paid tribute to Khrushchev’s “state foresight”
and the “brave policy” of the Soviet leadership in order to resolve the
Cuban crisis peacefully. He emphasized the similarity in the attitudes of
the two countries on all important international issues and expressed his
enthusiasm for the “pace of development and creative momentum” of
the entire Soviet society. Although Tito’s visit to the USSR was formally
treated as a vacation, it had far-reaching consequences for the future relations between the two countries, but also on the future foreign policy
course of Yugoslavia.
During the talks between Tito and Khrushchev, the two statesmen did
not change at all their views on the essence of the policy pursued by the
other side, but for pragmatic reasons they did not insist on it. They gave
priority to mutual interest in overcoming long-standing disputes and taking energetic steps towards establishing close cooperation. In doing so,
Tito was guided by Yugoslavia’s vital interest in intensifying trade with
the USSR and negotiating appropriate credit arrangements with the Soviet leadership. Khrushchev, for his part, was more guided by political and
great-power goals. He was aware that if he tied Yugoslavia closely to the
USSR, he could create more favorable conditions for Soviet penetration
in the non-aligned world in which Tito had an undeniably great influence.
In addition, Soviet oﬃcials have, in the joint propaganda of the brotherhood, proletarian solidarity, humane ideals and other Marxist principles,
which regularly accompanied the close Yugoslav-Soviet relations, seen
the possibility of strengthening their influence on Yugoslav citizens and
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energetic eﬀorts of the Yugoslav leadership not to let that trend hinder
cooperation with the bloc of pro-Soviet states. Tito and his associates
were aware that unilateral attachment to either of the two superpowers
led to the loss of the hard-won attributes of national independence and
the gradual collapse of the key premises on which the current political
regime was based. Although Belgrade’s oﬃcial positions on all major international issues almost coincided with those of the Soviet Union, the
Yugoslav side constantly rejected the possibility of a radical change in foreign policy and a return to the socialist camp. Such an international strategy has been partially welcomed by both opposing blocs. The Kremlin
expressed hope that Tito would be forced to join the military alliance of
the Eastern European countries for ideological, economic and military
reasons, over time, regardless of oﬃcial statements about Yugoslavia’s
permanent commitment to non-alignment. The Americans, on the other
hand, estimated that Tito would never again put himself in the position
he had faced during the conflict with Stalin. They believed that, with the
support of the regime in Belgrade, they indirectly prevented the spread
of Soviet military influence in the strategically extremely important area
of the Southeast Europe and the Mediterranean, and at the same time
encouraged other socialist countries to follow the Yugoslav example.
Forcing the balance in cooperation with the East and the West meant
at the same time establishing close relations and alliances with non-block
countries. These starting points were followed by Tito and his associates
during the preparations and during their appearance at the Second Summit of the Non-Aligned in Cairo, in October 1964.
At the Conference of Leaders of Non-Aligned Countries in Cairo, the
hitherto present dilemma about the expediency of forming a non-aligned
movement was resolved. The sharp increase in the number of countries
that have opted for non-aligned politics (along with the intensification
of the decolonization process) and their growth into a powerful voting
machine in the United Nations, has highlighted the need for their organized and continuous joint action, both in the world organization itself
and in the wider sphere of international relations. However, during the

parts of the party apparatus that continued to admire everything that
happened in the first country of socialism.
Although in the Yugoslavia-US-USSR complex triangle neither side
was ready to accept the determinants of the political course of the other
two, during 1963 there was a visible progress in bilateral relations. The
current mitigation of antagonisms between Moscow and Washington
has significantly contributed to the creation of a more favorable climate
for the improvement of Yugoslav-American cooperation.
The long-term eﬀorts of the American administration and Yugoslav
oﬃcials to organize Tito’s visit to the United States were finally realized
in the fall of 1963, when the leader of the Yugoslav Communists, after his
marathon tour of Latin American countries, arrived in the United States
and met with the American president John F. Kennedy in Washington.
Tito’s visit to the United States and the exhaustive talks he had with
President Kennedy on that occasion contributed to partially overcoming
the hitherto strong ideological barriers and political disagreements that
burdened relations between the two countries and seriously jeopardized
their further cooperation. This Tito’s visit was also Tito’s first oﬃcial visit
to the United States. Preparations for that visit had been going on for six
years and it had been scheduled on several occasions, and then canceled
due to the fierce resistance of the Yugoslav political emigration and a
part of the American public. It was also the first visit to America of the leader of a socialist country and the president of a Communist Party. And,
finally, a kind of curiosity was that Tito was the last statesman to meet
Kennedy, considering that the American president was tragically killed in
the assassination in Dallas the following month. Although Kennedy’s political career was tragically interrupted by this assassination, the political
premises of his agreement with Tito came to the fore during the period
that followed, taking on the character of key determinants of YugoslavAmerican cooperation.
So, after Tito’s visit to the United States, Yugoslavia largely managed
to balance relations with the East with the West. Increasingly closer ties
with Western powers were established in parallel with the increasingly
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warring parties. Although Yugoslavia was not the only signatory of this
document, all that indignation was somehow channeled right towards
it (as the host of the gathering), which later practically tied its hands as
part of the eﬀorts to resolve this crisis.
The initiative in the direction of institutionalization of cooperation
of non-block countries was especially called into question after the catastrophic defeat of Tito’s key potential ally from the ranks of the Arab
world – Egypt in the war with Israel, in June 1967. On that occasion, President Nasser openly expressed his disappointment with the policy of nonalignment, because of which, according to him, Egypt became a victim
of Israeli aggression. He believed that such a debacle would not have occurred had Egypt previously concluded a military alliance with the USSR,
because in that case Israel could not have counted on so much American
military and political support.
Nevertheless, regardless of these negative trends, in the late 1960s
and early 1970s, Yugoslavia’s uninterrupted foreign policy wanderings
and its uninterrupted search for an optimal international policy strategy
were finally over. In that sense, 1970 and 1971 were the years when the
pendulum of Yugoslav non-aligned politics would finally take its equilibrium position, in which it would practically remain until the disintegration
of the Yugoslav state, in the early 1990s. During those two decades, Yugoslavia took a balanced stance towards the blocs and strictly adhered to
the hitherto hated principle of equidistance. Two important international
events contributed to this turn: the military intervention of five Warsaw
Pact member states in Czechoslovakia in August 1968 and the aforementioned non-aligned summit in Lusaka in September 1970.
The military intervention in Czechoslovakia had a very instructive effect on the Yugoslav leadership to definitely give up its hitherto extremely unbalanced non-aligned policy in favor of the Soviet Union, and
against the United States. Namely, until then, Yugoslav non-alignment,
admittedly, meant not joining the blocs, but at the same time it was reduced to unreserved support for the bloc of pro-Soviet states (practically all
Yugoslav positions on key international issues were either very similar or

Cairo Summit, another problem arose, without the solution of which it
was not possible to go further. There was a growing dispute between
some participants in the conference over the question: which countries
should specifically form the membership in that movement. The Cairo
summit had to resolve the dilemma: whether to accept Tito’s concept of
universalism or Sukarno’s concept of regionalism; whether to gather all
non-aligned states, regardless of their geographical determination, or to
form one regional movement exclusively from the states that belonged
to the Afro-Asian space.
The lack of consensus in Cairo on this issue has led to a multi-year delay in holding the next summit of the non-aligned, absence of their organized action in international relations and formation of their joint association. That was the period often referred to as the “crisis of continuity”
or, more precisely, the “crisis of non-alignment”.
The Belgrade and Cairo summits were convened independently of
each other, and there was no formal or organizational connection between them. It was obvious that Yugoslav oﬃcials had failed to convince
their potential allies of the expediency of forming a broad international
association that would bring together all non-block states. Things got
even more complicated on that issue during the dangerous aggravation
of international relations after the Vietnam War in 1965, and then after
the Arab-Israeli war in 1967. Those two wars were a diﬃcult test for the
main protagonists of non-aligned politics, which they failed to pass.
However, it cannot be said that Tito did not act in a totally opposite
direction. Namely, immediately after the beginning of the Vietnam War
(March 1965), Yugoslav leadership tried to activate non-aligned countries to impose themselves as mediators between the warring parties and
the initiators of a compromise solution that would enable an immediate
end to the war. On that occasion, a meeting of 15 non-aligned countries
was held in Belgrade in March 1965, at which a special appeal was adopted, in which concrete measures, that would lead to the resolution of
the Vietnam crisis, were listed. That appeal, not only did not achieve its
goal, but only caused a torrent of dissatisfaction and indignation on both
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completely identical to the Soviet Union). Therefore, at the time of the intervention in Czechoslovakia, only Yugoslavia, both in the East and in the
West, was treated as a kind of a “gray zone” in Europe, and nobody knew
whether it belonged to the “family of pro-Soviet, socialist, states” or not.
Such a policy has put Yugoslavia in a position to now seriously fear the
potential danger of a replay of Czech events on the streets of Belgrade.
The deterioration of relations between Washington and Belgrade began to manifest itself during the first phases of the escalation of the Vietnam War, in 1965. Identical qualifications of Belgrade and Moscow at
the expense of “American imperialism” and “criminal policy” in Vietnam,
contributed at the same time to Yugoslavia’s approach to the socialist
camp, but also to Yugoslavia’s sudden distance from the United States.
In the spirit of such Yugoslav policy, there was also a radical turn in the
Yugoslav choice of a new military-strategic partner and the conception of
a weapons system directly related to military procurement from the USSR. The outbreak of the Arab-Israeli war in early June 1967 further aggravated Yugoslav-American relations. During the period immediately preceding the war, and especially during the period that followed, Yugoslav
leadership unreservedly supported the policies of the Arab countries, and
strongly condemned the policies of Israel. No one in Belgrade was ready
to face the fact that the Arab countries largely provoked the aggression
of Israel, denying the right of this country to survive and preparing to
liquidate it. Tito and his associates were not much bothered by the persistent threats of Arab leaders to resolve the Middle East crisis by “throwing Israel into the sea” and by having an armed confrontation with the
Jews. Accusing the United States of being the instigator and inspirer of
Israeli aggression, Tito entered into an increasingly open confrontation
with this force on whose economic and financial aid the success of the
Yugoslav economy’s recovery, conceived by the just-proclaimed course
of economic reform, depended.
On the other hand, the Middle East policy of Yugoslavia also called into
question the current Yugoslav foreign policy course towards the bloc of
socialist states. Namely, in order to directly influence the intensification

of support for the endangered Arab countries by the socialist countries
and the Soviet Union, Yugoslavia was forced to join the system of periodic gatherings of Eastern European countries. How much of a sacrifice it
was for Belgrade oﬃcials is perhaps best illustrated by the fact that their
years-long persistent refusal to attend such camp “consultations” was
one of the main sources of conflict with the Soviet leadership. This came
to the fore during all of Tito’s previous meetings with Leonid Brezhnev
(who, after Khrushchev’s ouster in October 1964, took over the leadership position in the Soviet Union).
The sudden Yugoslav-Soviet rapprochement after the Arab-Israeli
war in 1967 could best be seen in the fact that it was the time when there
were even five meetings between Tito and high-ranking Soviet oﬃcials
and Brezhnev. The first was held immediately after the outbreak of this
war, on June 9, 1967, as part of the aforementioned Tito’s involvement in
the conference of leaders of the socialist countries in Moscow, regarding
the Israeli aggression. Tito and Brezhnev met for the second time in Budapest, during the second summit of socialist countries dedicated to the
crisis in the Middle East, in July 1967. Then Tito met with Soviet leaders
during the Conference of Socialist Countries on the adoption of a joint
economic program to help Arab countries in Belgrade, on September 6,
1967. The opportunity for further establishment of close Yugoslav-Soviet
cooperation arose during the talks between Tito and Brezhnev in Moscow, in November 1967, during the ceremony on the occasion of the 50th
anniversary of the October Revolution and in April next year, when Tito’s
friendly visit to Moscow took place.
However, as these meetings with Soviet oﬃcials followed, strategic
challenges to the future modalities of Yugoslav foreign policy increased.
Close cooperation with the socialist countries, and an increasingly sharp
confrontation with Western powers, called into question the preservation of the basic attributes of Yugoslav national independence and the
essential premises of the policy of non-alignment. In that sense, the military intervention in Czechoslovakia, in August 1968, was an event that
strongly influenced the sudden turn within the former pro-Soviet Yugo96
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slav orientation and Tito’s renewed orientation towards a balanced course towards both blocs and both superpowers. The fear of Yugoslav
oﬃcials of repeating the Czechoslovak events on the streets of Belgrade
imperatively required decisive distancing and strong judgement of the
policies of the pro-Soviet bloc countries, while at the same time establishing closer relations with their opponents.
Another event that contributed to the strong reaﬃrmation of the
Yugoslav interest in pursuing a balanced policy towards the blocs was
the Non-Aligned Summit in Lusaka, Zambia, in September 1970. That meeting overcame the crisis of the continuity of non-alignment and created
conditions for the establishment of the first permanent bodies, thus allowing the organized and continued joint actions of non-aligned countries.
This finally realized Tito’s long-standing idea of the necessity of forming
the Non-Aligned Movement. The Lusaka Conference was followed by
a period often referred to as the “golden age” of non-alignment. Such
a name seems justified, because it was a time when there was a sharp
branching of the institutional mechanisms of cooperation of non-block
countries and their increasingly frequent and increasingly oﬀensive performance in the sphere of international relations.
The reaﬃrmation of Yugoslav equidistance policy in the early 1970s
enjoyed strong support from the new US administration, led by President Richard Nixon. After the Summit of the Non-Aligned in Lusaka, a
long-awaited event took place in Belgrade – the first visit of an American president to Yugoslavia. The talks between Tito and Nixon, held in
Belgrade in early October 1970, were largely a reflection of Yugoslavia’s
strengthened role in the world of the non-aligned (Tito often said after
Nixon’s visit: “Nixon was brought to Yugoslavia by Lusaka!”). The direct
personal contact between the two presidents influenced the elimination
of numerous disagreements that had burdened the relations between
their countries until then, and the building of a mutually acceptable platform for political and economic cooperation. The fact that both sides achieved what they wanted in these talks was the surest guarantee for the
realization of agreed activities at the international level. In that context,

the unequivocal readiness of President Nixon to treat the newly formed
Non-Aligned Movement with greater respect, as an important factor in
international relations in the future was of great importance, as well as
Tito’s emphasized determination to strictly implement all the premises
of non-alignment policy and to accept the role of mediator between the
United States and the Egyptian leadership in finding a peaceful solution
to overcome the crisis in the Middle East. On the American side, Tito
was promised the necessary economic and financial assistance, without which it was not possible to remedy the diﬃcult economic situation,
which seriously destabilized the country from the outside and inside. In
addition, Nixon’s visit contributed to improving Yugoslavia’s international position and strengthening its security. Nixon was the first American
president, who publicly and oﬃcially confirmed that the United States accept and fully support Yugoslavia as it is: non-aligned and socialist, that is,
that they respect its right to independently choose the path of building
its domestic and foreign policy.
During Tito’s return visit to the United States in late October and early
November 1971, the two presidents outlined steps to be taken to prevent
a steady shift in the ups and downs of Yugoslav-American relations and
to put those relations on a more stable basis. They agreed on the need
to establish a practice, which would include regular modalities for future co-operation. Freed from ideological burdens, and guided by mutual
pragmatic interests and goals, they eliminated the need for continuous
consultations at the level of oﬃcial representatives of the two governments, but also the need for intensive exchange of visits of state leaders
and constant contacts between the two presidents. In that context, the
necessity of improving bilateral economic cooperation, expanding trade, joint investments, industrial cooperation, cooperation on third markets and developing a long-term program of scientific, educational and
cultural cooperation was emphasized. All this was, in a sense, codified
within the framework of the Joint Communiqué, which had a more permanent, broader and longer-term character than is usually the case with
this type of document. The fact that American presidents were inclined
to sign such documents only on exceptional occasions, speaks for itself
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think that the Soviet Union is thinking of attacking Yugoslavia. It’s spread
widely across your country. Who could be spreading it? So, there are forces that want to get us apart, and we give in to those forces and create
an unhealthy atmosphere around us”. While saying this, Brezhnev spoke
more and more fiercely, kept slapping the table with his hand, gesturing,
and judging by Tito’s later testimony, “with tears in his eyes” he noted:
“I am willing to sacrifice even my family and myself, if something like that
would have happened. I would rather sacrifice everything that is dear to
me, than let that happen”. Aware of the major internal problems that Tito was facing and his conflict with certain republican leaders, Brezhnev
openly oﬀered Tito Soviet help in suppressing the growing nationalism in
Yugoslavia and the danger of general disintegration of the country. On
the other hand, he warned him that non-alignment is a complete failure
and an option that has no future in the modern world. “Nehru died, Nasser died, only You remained. So, you don’t have great prospects to keep
the non-aligned together”.
Although Tito skillfully avoided direct conflict with Brezhnev, he was
not ready to endure his scathing remarks at the expense of Yugoslavia’s
policy and the disunity of its leadership indefinitely. He ironically thanked
Brezhnev for his critical observations, noting: “He scolded us a little. But
we are used to it. We receive it as from a friend”. In order to remove any
doubts about his personal interest in Soviet military support in combating
the crisis in Yugoslavia, Tito spoke with a great deal of optimism about
the achievements and prospects of the Yugoslav system of self-government and the democratic resolution of the national issues. He denied the
existence of destructive centrifugal forces and his own inability to bring
the country out of the growing economic crisis. “Talking about some kind
of disintegration is the biggest nonsense. Our country is strong and united”. He tried to channel the assistance Brezhnev oﬀered into support
in the field of bilateral economic cooperation, expansion of trade, creation of conditions for providing higher forms of cooperation through the
realization of wider cooperation and specialization between Soviet and
Yugoslav economic entities, as well as larger credit arrangements.

of the “political weight” of the Communiqué. Since this document represented a long-term platform for future relations between Yugoslavia and
the United States and since it precisely formulated the principles of future relations between Yugoslavia and the United States, similarly to the
document signed in 1955 by Khrushchev and Tito in Belgrade after many
years of Yugoslav-Soviet conflict, this document was later often referred
to, after the Belgrade Declaration, as the Washington Declaration.
The Washington and Belgrade declarations were the platforms on
which Yugoslavia’s relations with the two superpowers were based over
the next decade, i.e., during the 1970s, but also during the period that
followed. However, both the United States and the Soviet Union continued to try in every way possible to subordinate Yugoslavia as much as
possible to their political goals and the global priorities of their military
alliances.
As for the USSR, this strategy came to the fore during Brezhnev’s official visit to Yugoslavia in late September 1971. It was the first meeting
between Tito and the Soviet leader after a long pause following the escalation of the Yugoslav-Soviet conflict over military intervention in Czechoslovakia.
Given that the previous four-year period was marked by the exchange of sharp accusations between Belgrade and Moscow over this event
and Tito’s fear of a possible replay of Czechoslovak events on the streets
of Belgrade, Brezhnev persistently warned of an inappropriate anti-Soviet campaign by Yugoslav press and some high-ranking Yugoslav oﬃcials, which, according to him, was an insurmountable obstacle to the
establishment of normal cooperation between the two states and parties. He saw the cause of the Yugoslav-Soviet disagreements in the fact
that in Yugoslavia “some forces are trying to spread the feeling of fear
of the Soviet Union” and that is why “they talk a lot about independence, non-interference, sovereignty”. It seemed incredible to him that after
the intervention in Czechoslovakia, someone could spread such rumors
and insist on non-interference in the internal aﬀairs of other countries. “I
have never been more excited than when I heard that in Yugoslavia they
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Although they failed to fully harmonize their positions on any important issue, both Tito and Brezhnev were generally satisfied with the results and the epilogue of the talks. Brezhnev managed to emphasize in
the joint communiqué (which was the subject of great interest of the
world public) those elements that favor party cooperation between the
two countries and on which the Soviet side always insisted. Tito, on the
other hand, was satisfied, because he believed that these principles, however, in no way significantly endanger the sovereignty of Yugoslavia,
nor its independent path to socialism, while the reaﬃrmation of the principles he advocated (sovereignty, equality, non-interference, the right of
each country to build its own social system in accordance with its own
conditions) – provides security for Yugoslavia from possible Soviet interference in its domestic and foreign policy. Undoubtedly, a special satisfaction for Tito was the fact that Brezhnev was the first to have to take a
step towards mutual reconciliation after the conflict over the Czechoslovak events, and that is why he arrived to Belgrade. The move was in many
ways reminiscent of a gesture made by Khrushchev in 1955 to normalize
Yugoslav-Soviet relations after Tito’s conflict with the Informbiro.
In a word, the Yugoslav and Soviet communists agreed that they must
accept each other as they are and give priority to everything that brings
them together, and push into the background everything that separates them and leads to mutual conflicts. The talks in Belgrade restored
Yugoslav-Soviet relations and put them on the path to reconciliation. The
following Yugoslav-Soviet summits also worked in that direction: the meeting of Tito and Brezhnev in Moscow in early June 1972 and the talks
between the two statesmen during Tito’s friendly visit to Kiev in mid-November 1973.
In the mid-1970s, the Non-Aligned Movement imposed itself as an important international factor and a respectable partner of the great powers. Namely, that was the time that followed the formation of an increasingly branched network of institutional mechanisms for joint and
synchronized action of non-aligned countries. These countries have
grown into a powerful voting machine in the United Nations, and under

their influence, a large number of declarations and resolutions have been
adopted in this organization, as well as drafts and surveys of special peace solutions regarding a number of acute international problems and
crises. Yugoslavia often played an extremely important role in all this.
At that time, among other things, it tried to channel the actions of these
countries in the direction of fighting for a radical transformation of the
existing system of international economic relations and, in that context,
in the direction of solving the accumulated economic problems of developing countries. This strategy had the full support of all non-aligned countries during the Algerian Summit in September 1973. At the initiative of
Yugoslavia, a decision was made at that summit to ask the UN Secretary
General to convene an Extraordinary Session of the General Assembly
dedicated exclusively to economic issues.
In accordance with that initiative of the non-aligned, in the spring of
1974, the Sixth Special Session of the UN General Assembly was held.
This was the first session of this body dedicated exclusively to economic
issues (namely, all five previous sessions were dedicated exclusively to
political issues). The cooperation of the Western powers regarding the
demands of non-aligned countries came to the fore with the adoption
of the Declaration on Establishment of New International Economic Order and Program of Action, which envisages concrete measures to instrumentalize this project.
Yugoslavia, as one of the most exposed countries in terms of establishing the new international economic order, considered this concept
realistic because it expressed the interests not only of developing countries but also of developed countries. It was based on a simple economic calculation. Within the current international economic order, the
absorption power of the “third world” market and the purchasing power of developing countries have been constantly narrowing, constantly
declining. On the other hand, the production of developed countries has
been constantly growing, constantly increasing in the spirit of the law of
expanded reproduction. Thus, the gap between supply and demand on
the world market was constantly increasing (supply was constantly gro99
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wing, demand was constantly falling), which, according to Yugoslav economists, must have led to a catastrophic economic crisis with unforeseeable consequences for the world. The crowning proof of the correctness
of this reasoning, Yugoslav oﬃcials saw in the energy and monetary crisis, which at this time (1973 and 1974), after four consecutive increases
in crude oil prices – seriously shook the Western world. That crisis was in
many ways reminiscent of the crisis of 1929, which led to the collapse of
the then international economic order.
Regardless of how economically based such Yugoslav starting points
were, in the second half of the 1970s, in addition to the East-West confrontation that had been present until then, the North-South confrontation came to the fore. This confrontation in some of its segments has
become the most dangerous source of tension in international relations.
The insistence of non-aligned countries on a more even distribution of
world wealth and the alleviation of the growing gap that divided the rich
North from the poor South, was met with an extremely negative reception by industrialized countries. Although the Western powers initially
showed a certain amount of cooperation in this context, the further forcing of radical economic interventions at the global level by non-aligned
countries resulted in the formation of a strategy of developed countries
that was, not only conservative-egoistic and defensive, but also extremely aggressive and belligerent towards all the protagonists of the essential transformation of the existing system of international economic
relations.
As Yugoslavia was one of the countries that particularly vigorously
advocated this idea, oﬃcials in Washington questioned its non-alignment
policies with growing suspicion. In the State Department, Yugoslavia’s
position that the existing system of international economic relations is
tailored to the richest capitalist countries and therefore reproduces the
relations of domination and exploitation immanent to the very being of
capitalism, is interpreted as a typical ideological view of communist doctrinaires, that cannot completely distance themselves from Soviet propaganda. As Washington oﬃcials increasingly pushed the idea of the “non-

aligned” and their inclusion in the “third bloc”, that pointed its political
and economic edge against the developed western countries – with growing indignation they followed the political initiatives of Yugoslavia, as
one of the most influential states in that movement.
In the mid-1970s, the State Department justified the policy of direct,
even militant confrontation with non-aligned countries, openly resorting
to the policy of force, pressure and blackmail, trying in all ways to marginalize, weaken and politically discredit the Non-Aligned Movement. Therefore, Belgrade strongly criticized “American imperialism” as a generator of coups and destabilization of political regimes in certain non-aligned countries or countries that participated as observers in non-aligned
summits (coup d’état in Chile – September 11, 1973 and in Cyprus – July
15, 1974; conflict over sovereignty of the Panama Canal – during the 70s).
Maneuvers of the US Sixth Fleet and the Italian Armed Forces in the northern Adriatic – end of March 1974, organized at the very moment when
the Trieste crisis was renewed, additionally contributed to the aggravation of Yugoslav-American relations. The particularly sharp reaction of
Tito and his associates was caused by the threats of the US President
Gerald Ford that he would use armed force against non-aligned countries, oil exporters, if they continue with the policy of increasing the price
of crude oil.
Nevertheless, both the Yugoslav and American sides continued to express their interest in resolving disagreements as soon as possible, and
neutralizing ideological animosities.
Washington assessed that “American basic national interests demand
that Yugoslavia remain outside the Warsaw Pact, and that this goal, in itself, is a suﬃcient reason for the United States to maintain good relations
with Yugoslavia”. Numerous State Department reports have consistently
stated that “Yugoslavia is still pro-Western in its trade interests; there are
still very large Western loans present in the country, and the Yugoslavs
are determined to be free and non-aligned”.
Pragmatism in the perception of the desirable course of foreign policy
strategy, as part of eﬀorts to resolve current disagreements in Yugoslav100

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY 1918–1990

Neutral States (Cyprus, Malta, Sweden, Finland, Austria and Switzerland)
greatly contributed to the liberation of this conference from bloc frameworks and to the solution of the most important international problems
through the democratic dialogue of all participants. Tito and other Yugoslav representatives, who took an active part in this conference, were the
main protagonists of the idea of the need to provide institutional conditions that would enable the continued organizing of the CSCE, i.e. the transformation of the CSCE into a permanent institutional mechanism, that
would permanently organize and act in order to implement the adopted
Helsinki principles and goals, during the periodic meetings and summits
of the participants of this gathering. The decision on the final solution of
that issue was postponed for the first meeting of this kind, which was
supposed to be a kind of continuation of the Helsinki Conference, and
which was supposed to be held in Belgrade in 1977. The decision to host
such a representative and important European gathering gave special recognition to Yugoslavia, not only because of its constructive initiatives at
the CSCE, but also because of its mediating role in moments when it seemed diﬃcult to reach mutually acceptable compromises between two
opposing bloc groups.
This role of Yugoslavia at the CSCE and the evident respect shown by
the participants in that gathering towards Tito and his associates, undoubtedly had a positive eﬀect on Gerald Ford’s actions during the mentioned visit to Belgrade and talks with the Yugoslav president. Ford has
consistently emphasized the positive impact of the Helsinki Concept on
solving key international problems and his expectation that Yugoslavia,
as the host of the next meeting, would make a strong contribution to creating a positive atmosphere among the participating countries.
What was also an important topic of Tito-Ford talks in Belgrade and
what the Yugoslav communists considered a serious danger to preserving Yugoslav independence and a non-aligned position, was the new
approach of the two superpowers to overcoming their previous sharp
antagonism. This approach was reduced to the eﬀort of the USA and the
USSR to approach the solution of all world problems and crisis hotspots

American relations, was increasingly present in Belgrade as well. Tito and
his associates were aware that without improving relations with the United States, it was not possible to pursue a balanced non-aligned policy,
nor to realize current economic priorities at the domestic level. Without
American loans and American support in world financial institutions, it
was diﬃcult to realize ambitious investment projects. On the other hand,
Yugoslav leadership was not indiﬀerent to the increasingly open political
and subversive actions of the Informbiro activists in Yugoslavia and the
branching of their network outside Yugoslav territory. In order to establish some kind of balance in military cooperation with the East and the
West, Yugoslavia had to improve its relations with the Pentagon and ensure the delivery of adequate military equipment from the United States.
Retaining unilateral dependence on arms deliveries and training of military personnel from the Soviet Union carried serious risks and contradicted the intention of the proclaimed independent non-aligned policy.
Given that the United States remained one of Yugoslavia’s key foreign
policy partners, Yugoslav politicians generally agreed that urgent action
should be taken to improve relations with this force and to take initiatives to organize more frequent personal contacts between the two countries’ leaders. As a similar view prevailed in Washington, in mid-1974 and
early 1975 there was an increasing exchange of visits by US and Yugoslav
delegations and more frequent direct meetings and talks between senior oﬃcials of the two countries. Of particular importance in this context
was the visit of the US Secretary of State and National Security Adviser,
Henry Kissinger, to Belgrade on November 4, 1974, and the visit of the
ć, to Washington, March 1921, 1975.
The result of such lively diplomatic activity and the improvement of
political cooperation between Yugoslavia and the United States was Gerald Ford’s oﬃcial visit to Belgrade in August 1975.
The US President’s visit to Yugoslavia took place at the time of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) in Helsinki, where
Yugoslavia, acting within the Group of Seven European Non-Aligned and
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through direct mutual negotiations (and without the participation of other involved countries). The bipolar or limited détente of the USA and
the USSR was reduced to a kind of monopoly of the two powers in international relations, based on the position of power and on mutual recognition and respect for interests, spheres of influence, nuclear weapons
balance and agreement, all approaching their concept of international
order based on balance and consensus of power and legitimacy of the
most powerful. Such a system of balance of power in the world was in direct collision with the concept of non-alignment, but also in collision with
Yugoslav eﬀorts to involve all states equally in solving key international
problems. Belgrade oﬃcials feared a possible agreement between the
United States and the Soviet Union on Yugoslavia, which would support
Soviet hegemonic aspirations toward Yugoslavia and could encourage
the Soviets to apply a similar scenario in Yugoslavia, in the spirit of Brezhnev’s “doctrine of limited sovereignty”, as in Czechoslovakia in 1968.
Therefore, it was of special importance for Yugoslav politicians that
Ford in Belgrade in several occasions explicitly confirmed the American
interest in preserving an independent and non-aligned Yugoslavia and
in preserving its important role in the implementation of the policy of
peaceful coexistence in international relations. In that sense, the Joint
Statement reaﬃrmed the principles of bilateral cooperation, which were
adopted by Tito and Nixon in 1971 in the form of a special platform (the
“Washington Declaration”) and which formed the basis of cooperation
between the two countries during the first half of the 1970s. At the very
end of the statement, it was underlined that “the principles set out in this
Joint Statement are the basis of relations between Yugoslavia and the
United States” and that “they represent a solid basis on which friendly
relations between the two countries will develop in the future.”
Tito used direct contact with Ford to explain to the Americans the position of Yugoslavia in the Non-Aligned Movement and to convince them
that Yugoslav foreign policy is still complementary to the global interests
of the United States. Thanks to that, he softened Ford’s position regarding greater American support regarding Yugoslav demands for military

procurement and private American investments for Yugoslav development projects, but also American support in world financial institutions
for approving favorable loans. And most importantly, it provided conditions for a general improvement in bilateral relations and closer political
co-operation between the two countries, which had been seriously called into question in the previous years.
On the other hand, regarding the United States, it can be said that President Ford was convinced first hand that Yugoslavia would take into account the interests of the United States at the upcoming Conference of
Ministers for Foreign Aﬀairs of Non-Aligned Countries in Lima, which was
to take place just before mediation missions in the Middle East. Tito’s readiness to mediate between the United States and non-aligned countries
over the Middle East crisis and the resolution of disagreements as part
of the intensifying North-South confrontation were important elements
for the US president to assess the balance of his talks with the Yugoslav
oﬃcials. In addition, through personal contact with Tito and their open
discussion, Ford could be convinced of Yugoslavia’s readiness to preserve its independence from the USSR and to resist the tendencies in the
Non-Aligned Movement that were in favor of turning that movement into a complement of the Eastern bloc.
In general, during the period following the Tito-Ford meeting, i.e. during the second half of the 1970s, it can be said that Yugoslavia significantly strengthened its international position and provided a more favorable context for the realization of all key premises of its non-aligned
policy. Especially since it was also the time when there was a strong institutional branching and expansion of the Non-Aligned Movement and a
sharp increase in the number of its members. This was best seen during
the Fifth Conference of Non-Aligned Leaders in Colombo, Sri Lanka, in
August 1976. Given that this summit saw not only the largest number
of full participants, but also the largest presence of Latin American and
European countries as observers and guests – Yugoslav oﬃcials have succeeded in their many years of eﬀorts to free the Movement of Afro-Asian
regionalism and take on the outlines of a broad universal association.
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as a complete revision of Marxism and an orientation towards the politics
immanent to the politics of the capitalist states. The Chinese advocated
the doctrine of “two imperialisms” – Soviet and American, and of the inevitability of a conflict between the “progressive forces” and these “old
forces”. From this, again, came the conclusion about the inevitability of
the international class struggle and the meaninglessness of the doctrine
of peaceful coexistence, which implied the inevitability of a world war
as the only means of fighting the international order based on inequality
and domination of rich countries.
China’s significant shift in cooperation with Yugoslavia in the mid-1970s
could be explained by the country’s radical domestic and foreign policy
turnaround following the death of former authoritarian leader Mao Zedong and the coming to power of a much more liberal new leadership led
by a new CP leader and prime minister, Hua Guofeng. A certain symbolism in that context was the fact that Josip Broz was the first European
statesman, the leader of a socialist state, who came to visit China. Given
that the new Chinese leadership has opted for maintaining strict equidistance to the blocs and for identical principles in relations between the
states as Yugoslavia and the Non-Aligned Movement – Tito and Hua Guofeng agreed in China and showed a high degree of understanding about
the future platform of bilateral relations and common approach in the
sphere of international relations. It was a time when China declared itself a “developing country” and a sincere ally of non-aligned countries
as part of their eﬀorts to radically transform the existing system of international relations. On the other hand, China’s new approach to the
principles on which relations in the international labor movement should
be based – the principles of independence and equality, mutual respect
and non-interference in the internal aﬀairs of other parties – also fit into the programmatic principles of the Yugoslav Communists. Carrying
out major reforms of its political and economic system, the new Chinese leadership advocated decentralization in the economy and achieving
a certain balance between market laws and the state planning system,
respecting the law of value and certain premises of commodity production with opening to the world market and partly to foreign capital and

Another event that was also of great importance at this time for the
realization of the key premises of Yugoslav strategy for establishing
strictly balanced relations with the East and the West was the talks between Tito and Brezhnev in Belgrade in November 1976. The visit of the
Soviet leader took place after the Non-Aligned Summit in Colombo, but
also only a few months after the Conference of Communist and Workers’
Parties of Europe, in Berlin (June 1976), in which, after long and tumultuous preparatory talks with Soviet leaders, Yugoslav delegation also took
part. Josip Broz, who led the Yugoslav delegation, managed to convince
other participants to join the Final Communiqué of the conference as the
basic principles of relations between the socialist countries: respect for
independence, equality and autonomy, non-interference in the internal
aﬀairs of other states and the responsibility of each communist party individually to build a socialist system before its working class and people,
as well as the formulation that non-alignment is “an important factor in
the anti-imperialist struggle and progressive development of the international community.” Tito insisted on these principles and starting points
during the mentioned talks with Brezhnev in 1976, and then they were reaﬃrmed during Tito’s oﬃcial visit to the USSR, from August 16 to 23, 1977.
Improving cooperation with the Soviet Union was one of the key priorities of Yugoslav foreign policy activities, not only due to maintaining an
adequate balance in relations with the superpowers, but also due to the
fact that the Soviet Union was a key foreign trade partner of Yugoslavia
during the second half of the 1970s (in 1977, trade exceeded two billion
and 700 million USD).
Immediately after Tito’s visit to the USSR, Yugoslav president visited
China for the first time. Only a week after meeting with Brezhnev, he finally added to his rich political career a long-awaited meeting with the
leader of this most powerful and populous Asian country, which for almost three decades showed complete disinterest in this type of summit
and any form of closer cooperation with Yugoslavia. This attitude of Mao
Zedong and his followers towards Yugoslavia was conditioned by their
extremely negative assessment of the Yugoslav system of social self-government and Yugoslav non-aligned politics. Both have been interpreted
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Extremely intense Yugoslav foreign policy activity during the second
half of the 1970s – which would lose all its former fervor and pervasiveness over the following decade, after Tito’s death – was complemented
at the very end of this decade by Tito’s oﬃcial visit to the United States
(early March 1978), a friendly visit to the USSR (mid-May 1979) and Tito’s appearance at the Conference of Leaders of Non-Aligned Countries
in Havana (September 1979). Tito’s respectable political engagement – at
a time when the Yugoslav president was facing serious health problems
that would soon result in fatal consequences for him – in a way reflected the key determinants of the platform on which Yugoslavia’s foreign
policy orientation had been based for decades. It was a strictly balanced
relationship with the superpowers, that is, towards opposing blocs and a
wide opening and close alliance with non-aligned countries.
That was the time when the current situation in international relations
became seriously complicated and aggravated. This manifested itself in
three ways: first of all, by the aggravation of relations between superpowers, then, by the aggravation of relations between great powers and
non-aligned countries, and, finally, by disputes and conflicts between
non-aligned countries themselves. It was also a time of increased pressure and penetration by bloc groups and two superpowers in the African-Asian and Latin American areas, along with their eﬀorts to separate
individual non-aligned countries from the Non-Aligned Movement and
thus gradually marginalize international significance of that movement.
During this period, even non-aligned countries did not refrain from resolving mutual disputes through armed force and aggression. Contrary to
the principles on which their membership in the Movement was based,
they increasingly waged brutal internecine wars. Remains of the colonial
system have not yet been eradicated in some regions of the world. Tensions in international relations have been greatly strengthened by the
prolongation of the existing crises, which were a kind of indicator of the
general state of relations in the world. Israel continued its aggression on
Lebanon. In southern Africa, the so-called “front lines” (Angola, Mozambique, Zambia) continued to be exposed to attacks and threats from racists in South Africa and Rhodesia. If only three key international issues

private initiatives. Given that these determinants could be seen to some
extent within the reforms that set the tone for economic flows in Yugoslavia – it was understandable that Chinese businessmen were interested
in this type of economic solutions represented in the “Yugoslav model.”
Throughout the entire previous period, the serious schism and dispute
between Yugoslavia and China occurred precisely because of the diametrically opposed starting points of the Yugoslav and Chinese communists
on all these issues of domestic and foreign policy.
Immediately after Tito’s return from China, the Conference on Security and Cooperation in Europe was held in Belgrade, in accordance with
the decisions of the previous meeting in Helsinki. Its task was to consider the implementation of the principles of the Final Act adopted at the
CSCE in Helsinki and reach a possible agreement on ensuring continuous
and long-term action of the participating countries on the implementation of an appropriate peace platform on which future relations between
European countries would be based. Despite the fact that the Belgrade
meeting was held at a time when the détente process was largely on the
wane (October 1977-March 1978), due to the energetic action of a group
of non-aligned and neutral states, this gathering was prevented from turning into a polygon of block competition and its main preoccupation was
partially realized – to continue the multilateral process of implementing
the continuity of the CSCE. It was the first meeting of its sort at which
the continuity of the entire process of preserving European security and
cooperation was clearly promoted. Although the whole gathering and
its final act had mostly only declarative and manifestation character, deprived of some essential operational framework of the program scope
– the meeting in Belgrade ensured the continued existence of the CSCE
and its later evolution towards its organizational successor – the OSCE
(Organization for Security and Cooperation in Europe). In any case, as far
as Yugoslavia is concerned, this event was just another important episode in its decades-long eﬀorts to secure its triumphant return to Europe
thanks to its leadership position in the Non-Aligned Movement, enjoying
that truly respectable position vis-à-vis conflicting bloc forces and influential neutral states.
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were analyzed – détente, disarmament and establishment of a new international economic order, it would be thereby concluded that no real
progress had been made on any of these issues and that none of these
burning issues could be solved within the blocs.
Although the United States and the Soviet Union continued to avoid
direct disputes and confrontation and continued negotiations where necessary (or where that was of mutual interest) – the détente stagnation
was increasingly visible. This was primarily due to the diﬀerent approach
and strategy of the two superpowers towards the opposing key actors of
numerous crisis hotspots in the world. Another important source of strained relations between the United States and the Soviet Union was their
relentless struggle to spread influence in the “third world” and their persistent eﬀorts to use the most of the problems of developing countries
to push the opposite side out. This was especially evident in the Middle
East, where the United States, as part of its peace initiative and eﬀorts
to reach an Egyptian-Israeli agreement, managed to tie Egypt closely to
themselves, but at the same time they came into heavy confrontation
with other Arab countries, directly or indirectly involved in the context.
Serious American-Soviet disagreements also occurred after Vietnam’s
military aggression on Kampuchea in early 1979 and Soviet open support
for such a violent act and the newly established pro-Vietnamese regime
of Heng Samrin. Both of these countries were the southern neighbors
of the Soviet Union and could potentially have a strong influence on the
general constellation of forces in the Indian Ocean zone. New sparks in
American-Soviet relations emerged after the overthrow of Shah Reza Pahlavi in Iran in early 1979 and the turbulent internal turmoil in Afghanistan.
Such international context contributed to the fact that in the late 1970s
the Non-Aligned Movement faced serious political challenges and doubts
about how to deal with such crisis hotspots and the bloc’s “balance of
power”. Namely, during this period, the inner polarization of the Movement around the idea of a “natural alliance” of the non-aligned with the
socialist camp, whose main advocate was the Cuban leader, Fidel Castro

became more pronounced and sharper. At the Havana Summit in September 1979, a group of non-aligned countries, led by Cuba, insisted that
it was unacceptable to further equalize and simultaneously condemn the
policies of both blocs, NATO and the Warsaw Pact, because, in the opinion of those states, the first bloc was a permanent generator of all international crises, and the other – the center of peace and security in the
world. Thus, in the spirit of such reasoning, the Non-Aligned Movement
should strive to get as close as possible to the pro-Soviet bloc and enter
into an open alliance with it. From this logic came the conclusion that there was a division within the Non-Aligned Movement into “progressive”
and “conservative”, that is, into “radical” and “moderate” countries.
The most exposed and most authoritative opponent of this view was
Josip Broz. Realizing that it was a question of the further survival of the
Non-Aligned Movement, Tito, defying the advice of his doctors, decided
to embark on his last great journey “to save what could be saved”. He
openly entered into a duel with the Cuban president in Havana, presenting to the participants of the Summit the far-reaching consequences of
accepting the concept advocated by Castro. During the Summit in Havana, numerous world media intensively reported on a kind of, as they called it – “exhausting boxing match” between the bearded Castro and the
decrepit Tito, which ended in a convincing victory for the latter. The vast
majority of Summit participants accepted Tito’s resolute demand that
the Movement, if it wants to survive, must continue to be based on its
original principles, adopted at the first non-aligned summits and that the
Movement must strictly maintain its non-aligned and independent position. For the vast majority of participants in the Sixth Conference, Tito
was not only the head of the Yugoslav delegation, but much more than
that: a symbol of historical visions of politics and the Non-Aligned Movement. The resolution of special recognition, which was awarded to him at
this conference, as it was formulated in it – was “an expression of deep
gratitude for his contribution to formulating the principles and goals of
the movement, for his tireless eﬀorts to preserve and strengthen unity
and solidarity of non-aligned countries and for his personal contribution
to the establishment of a more equal, just and peaceful world order”.
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An echo of Tito’s message, or testament, from Havana was felt in the
speeches of most non-aligned leaders during all their subsequent summits held after his death in May 1980. Most of these leaders, as well as
most leaders from around the world, attended, only half a year after the
Havana Summit, the funeral of the Yugoslav president in Belgrade. The
very fact that never before had such a large number of statesmen been
present in one place on the occasion of any other event, in itself spoke
of the reputation enjoyed by the Yugoslav president in the world and the
great respect enjoyed at that time by the state that he led.
Only a few months after the Havana Summit, after the Soviet military
intervention in Afghanistan in December 1979, the era of the Second Cold
War began and a time of dramatic strain on US-Soviet relations, which lasted for a decade and ended with the sensational fall of the Berlin Wall in
1989. Throughout the 1980s, as in the previous decade, the United States
and the Soviet Union, despite their declarative support for Yugoslavia’s
commitment to non-alignment and the full preservation of Yugoslav independence, took all possible measures to tie Yugoslavia as closely as
possible to their own war alliance, their own global defense strategy. In
doing so, these two superpowers applied a completely diﬀerent strategy
of putting pressure on Yugoslavia, given the diﬀerent oﬀer they could
make to attract the Yugoslav leadership.
Given the growing economic crisis in Yugoslavia, the United States
used their predominant influence on key world financial institutions – the
International Monetary Fund and the International Development Bank,
without whose loans the Yugoslav economy would collapse in the shortest possible time. During the period following the death of Josip Broz,
the Americans estimated that with Tito leaving, Yugoslav regime would
lose most of the protection it enjoyed as a result of its “untouchable reputation and ethnic impartiality”, assuming that none of its possible successors had such a reputation. They thought that in the current situation
it was diﬃcult to conceive any concrete Western strategy that could stop
Tito’s successors from engaging in a self-destructive struggle for heritage or “stop the Yugoslav constituent peoples from civil war, if they want

it.” However, in the western metropolises, at the same time, there was
hope that these same peoples still did not openly show a tendency to
embark on such a risky and dangerous adventure, and that therefore skillfully timed and carefully designed and orchestrated Western support for
Yugoslavia could contribute to consolidation and survival of potentially
sustainable post-Tito leadership and thus preserve a stable regional, continental and global balance of power. All this was connected with the
possibility of a significant reforming and democratization of Yugoslav society as a whole. From the moment Yugoslavia fell into the famous “debt
trap”, Western powers were able to achieve a certain degree of liberalization of the Yugoslav economy, but also a wider liberalization of political and social life in the country.
Oﬃcials from Moscow, on the other hand, saw an opportunity to strengthen their influence in Yugoslavia in the sharpening of the inter-republican conflict in Yugoslavia and the strengthening of centrifugal forces in
that context. Brezhnev and other Soviet leaders increasingly openly addressed Tito, and later his successors, to help them resolve this situation,
of course by encompassing Yugoslavia in the socialist camp and applying
the “doctrine of limited sovereignty” to Yugoslavia. Although the Yugoslav communists felt powerless to stop the escalation of the interethnic
conflict, at no time were they ready to accept this oﬀer of Soviet oﬃcials
propagated in the spirit of the principle of “socialist internationalism”,
because they were aware that it would practically dismantle the current
regime. Therefore, throughout this period, although in mild form, there
were occasional disputes in Yugoslav-Soviet relations.
Tito’s absence on the world political scene during the 1980s left a particularly strong mark within the overall common global reach of the actions of the Non-Aligned Movement members and developing countries in
general. The failure of the Non-Aligned Summit in New Delhi in 1983, and
then in Harare in 1986, brought this “association of poor and deprived
peoples” to the brink of collapse. The Belgrade Summit in 1989, thanks to
the initiatives of Yugoslav oﬃcials, however, significantly contributed to
the revitalization of the Non-Aligned Movement and through a compre106
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hensive program of its modernization, enabled the movement to overcome the dangerous crisis it had faced until then. However, the same oﬃcials could not find a saving formula for the revitalization of the Yugoslav
federation. In that sense, almost at the same time, at the international
level, Yugoslavia experienced a sort of foreign policy both triumph (seen
within the aforementioned world association of which it was the creator
and the cornerstone) and total debacle and collapse (domestically and
as part of its own involvement in wider global processes and European
integration).
Having all this in mind, we can conclude that the demolition of the
Berlin Wall in a way destroyed the foundations on which socialist Yugoslavia rested. Namely, with the disintegration of the bipolar system, the
interspace in which Yugoslavia played the role of a significant global actor and mediator in the constant confrontation of the East and the West,
the North and the South was practically erased from the world and the
European scene. Not only could Yugoslavia no longer enjoy the enormous political and economic benefits oﬀered to it by both antagonized parties in the new situation, but it gradually began to be a problematic source of potential destabilization for the otherwise turbulent Balkan area,
and has done that right in the moment when the world faced enormous
political and geo-strategic challenges. By chance, or by the irony of fate, a
country that mostly fought for a world devoid of bloc confrontation and
Cold War tensions – turned out to be the biggest loser in the realization
of this hitherto unreachable ideal.
Dragan Bogetić, PhD
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Границе Југославије и Конференција мира у Паризу
1919–1920.

СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА ЈУ ГО СЛО ВЕН СКЕ КРАЉЕ ВИ НЕ
1918–1941

Borders of Yugoslavia and the Peace Conference in Paris
1919–1920.

FO RE IGN PO LICY OF THE KING DOM OF YUGO SLAVIA
1918–1941

4.

Mеђународно признањe / International recognition
1.

Наредба Министарства иностраних дела Краљевства СХС дипломатским заступништвима у иностранству о промени заглавља на
актима и печатима, сходно називу државе Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца, 8. децембар 1918.
Order of the Ministry of Foreign Aﬀairs of the Kingdom of SCS to
diplomatic missions abroad on changing the letterhead on documents and stamps, in accordance with the name of the state: Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, December 8, 1918

фотографија/photograph, АЈ-377
5.

АЈ-388-3-422
2.

6.

Нејски мировни уговор са Бугарском од 27. новембра 1919, који
је Делегација Краљевства СХС на Конференцији мира у Паризу
потписала 5. децембра 1919.
Treaty of Neuilly-sur-Seine with Bulgaria, dated November 27, 1919,
signed by the Delegation of the Kingdom of SCS at the Peace Conference in Paris on December 5, 1919
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts

Писмо Роберта Лансинга, државног секретара САД – Анти Трумбићу, министру иностраних дела Краљевства СХС, у коме Влада
САД поздравља уједињење југословенских народа у једну државу, 6. фебруар 1919.
Letter from Robert Lansing, US Secretary of State to Ante Trumbić,
Minister of Foreign Aﬀairs of the Kingdom of SCS, dated February 6,
1919, in which the US Government welcomes the unification of the
Yugoslav peoples into one state.
АЈ-334-1-1

Сенжерменски мировни уговор са Аустријом од 10. септембра
1919, који је Делегација Краљевства СХС на Конференцији мира у
Паризу потписала 5. децембра 1919.
The Saint-Germain peace treaty with Austria, dated September 10,
1919, signed by the Delegation of the Kingdom of SCS at the Paris
Peace Conference on December 5, 1919
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts

Телеграм Миленка Веснића, посланика Краљевине СХС – Посланству у Лондону да је у француској Народној скупштини поздрављено уједињење Краљевине СХС, 2. јануар 1919.
Telegram from Milenko Vesnić, Member of the Parliament of the
Kingdom of SCS to the Embassy in London, stating that the unification of the Kingdom of SCS was welcomed in the French National
Assembly, January 2, 1919
АЈ-334-1-1

3.

Отварање Конференције мира у Версају код Париза, 18. јануар
1919.
The opening of the Peace Conference in Versailles, near Paris, January 18, 1919

7.

Тријанонски мировни уговор са Мађарском, 4. јун 1920.
Treaty of Trianon with Hungary, June 4, 1920
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
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8.

12.

Политичка карта света успостављена уговорима са Конференције мира у Паризу, 1919–1920.
Political map of the world established by treaties at the Peace Conference in Paris, 1919–1920
АЈ-Збирка плаката и карата
AY, Collection of Posters and Maps

9.

фотографија/photograph, Илустровани лист,
бр. 48, Београд, 2. децембар 1923.

Карта Корушке пред плебисцит о њеној државној припадности:
Аустрији или Југославији, 1920.
Map of Carinthia before the plebiscite on its statehood: Austria or
Yugoslavia, 1920

13.

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
Југославија у Друштву народа / Yugoslavia in the League of Nations
10.

Пакт Друштва народа постао је обавезујући општи међународни
акт, који је унет у све уговоре о миру са пораженим државама у
Првом светском рату, 1919–1920. Међу оснивачима Друштва народа била је и Краљевина СХС.
The Pact of the League of Nations became a binding general international act, which was included in all peace treaties with the defeated states in the World War I, 1919–1920. Among the founders of
the League of Nations was the Kingdom of SCS.

Телеграм Илије Шуменковића, сталног делегата КЈ при Друштву
народа у Женеви – Министарству иностраних послова, о избору
Краљевине Југославије за члана Савета Друштва народа, 9. септембар 1929.
Telegram from Ilija Šumenković, Permanent Delegate of the Kingdom of Yugoslavia to the League of Nations in Geneva to the Ministry of Foreign Aﬀairs, on the election of the Kingdom of Yugoslavia
as a member of the Council of the League of Nations, September 9,
1929
АЈ-159-4-3
Југославија и Италија 1920–1930. / Yugoslavia and Italy 1920–1930

14.

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
11.

Седница IV Финансијске комсије Друштва народа којој је председавао министар иностраних послова Краљевине Југославије
Момчило Нинчић, Женева, 4. септембар 1923.
Session of the IV Financial Commission of the League of Nations
chaired by the Minister of Foreign Aﬀairs of the Kingdom of Yugoslavia Momčilo Ninčić, Geneva, September 4, 1923

Први уговор између Краљевине СХС и Краљевине Италије, потписан у Рапалу 12. новембра 1920.
The first treaty between the Kingdom of SCS and the Kingdom of
Italy, signed in Rapallo, November 12, 1920
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts

Зграда у којој је било седиште Сталне делегације Краљевине СХС
при Друштву народа у Женеви, rue des Alpes 5.
The building in which the Permanent Delegation of the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenes to the League of Nations in Geneva was
housed, rue des Alpes 5.

15.

фотографија, Стална мисија Републике Србије у Женеви
photograph, Permanent Mission of the Republic of Serbia in Geneva

Карта разграничења Краљевине СХС и Краљевине Италије из
1922, у подручју Ријеке, Кварнера и Истре.
Map of the delimitation of the Kingdom of SCS and the Kingdom of
Italy of 1922, in the area of Rijeka, Kvarner and Istria.
АЈ, Збирка плаката и карата
AY, Collection of Posters and Maps
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16.

20.

Закон о Споразуму о Ријеци између Краљевине Италије и Краљевине СХС, Рим, 27. јануар 1924.
Law on the Agreement on Rijeka between the Kingdom of Italy and
the Kingdom of SCS, Rome, January 27, 1924
АЈ-72-46-189

17.

Нептунске конвенције – споразуми Краљевине Италије и Краљевине СХС, којима је регулисано више питања између две државе,
потписани у Нептуну (Италија), 20. јул 1925.
Nettuno Conventions – agreements between the Kingdom of Italy
and the Kingdom of SCS, which regulated several issues between
the two countries, signed in Nettuno (Italy), July 20, 1925

Др Војислав Маринковић, министар иностраних послова Краљевине Југославије (КСХС) у периоду јул–новембар 1924. и од 1927.
до 1932.
Dr. Vojislav Marinković, Minister of Foreign Aﬀairs of the Kingdom
of Yugoslavia (KSHS) in the period July-November 1924 and from
1927 to 1932
фотографија/photograph, АЈ-377-335-15

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
Југославија и друге европске земље 1919–1934.
Yugoslavia and Other European Countries 1919–1934
18.

Уговор о миру и пријатељству између Краљевине СХС и Турске
Републике, Анкара, 28. октобар 1925.
Treaty of Peace and Friendship between the Kingdom of SCS and
the Republic of Turkey, Ankara, October 28, 1925
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts

19.

Др Момчило Нинчић, министар иностраних послова Краљевине Југославије (КСХС) од 1922. до 1924. и у периоду март–април
1941.
Dr. Momčilo Ninčić, Minister of Foreign Aﬀairs of the Kingdom of
Yugoslavia (KSHS) from 1922 to 1924 and in the period March-April
1941
фотографија/photograph, АЈ-377-335-20
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21.

Уговор о пријатељском споразумевању између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Француске Републике, Париз, 11. новембар 1927.
Agreement on Friendly Relations between the Kingdom of SCS and
the French Republic, Paris, November 11, 1927

Agreement between the Kingdom of SCS and the Kingdom of Bulgaria on maintaining good order and safety at the borders, Sofia,
February 14, 1930
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
22.

26.

Потписивање Уговора о пријатељском споразумевању између Краљевине СХС и Француске Републике, Париз, 11. новембар
1927.
Signing of the Treaty of Friendship between the Kingdom of SCS
and the French Republic, Paris, November 11, 1927

АЈ-72-42-171

фотографија/photograph, Илустровани лист,
бр. 47, 2 7. новембар 1927.

23.

27.

Односи са балканскм државама 1919–1934.

Kраљ Александар I Карађорђевић и бугарски цар Борис, Софији,
септембар 1934.
King Aleksandаr I Karađorđević and Bulgarian Tsar Boris, Sofia, September 1934

Relations with the Balkan States 1919–1934

фотографија/photograph, АЈ-377-74-1206

Закон о Конвенцији између Краљевине СХС и Краљевине Грчке о
унапређењу транзита преко Солуна, 1924.
Law on Convention between the Kingdom of SCS and the Kingdom
of Greece on Promotion of Transit through Thessaloniki.

28.

АЈ-72-45-184
24.

Богољуб Јевтић, министар иностраних послова Краљевине Југославије, 1932 –1935.
Bogoljub Jevtić, Minister of Foreign Aﬀairs of the Kingdom of Yugoslavia, 1932 – 1935
фотографија/photograph, АЈ-377-38-16

Пакт пријатељства и судског расправљања између Краљевине
СХС и Републике Грчке, Београд, 27. март 1929.
Pact of Friendship and Judicial Dispute between the Kingdom of
SCS and the Republic of Greece, Belgrade, March 27, 1929

Југославија у Малој антанти 1920–1938.
Yugoslavia in the Little Entente, 1920–1938
29.

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
25.

Закон о допуни Конвенције од 14. фебруара 1930. о ликвидацији
двовласничких имања између Југославије и Бугарске, Софија, 3.
јун 1933.
Law on Amendments to the Convention of February 14, 1930 on the
Liquidation of Dual Ownership Properties between Yugoslavia and
Bulgaria, Sofia, June 3, 1933

Споразум између Краљевине СХС и Краљевине Бугарске о одржању доброг реда и безбедности на граници, Софија, 14. фебруар 1930.
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Дефанзивна конвенција између Краљевине СХС и Чехословачке
Републике, којом су се штитиле од евентуалних територијалних
претензија Мађарске, Београд, 14. август 1920.
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Defensive Convention between the Kingdom of SCS and the Czechoslovak Republic, whereby they protected themselves from possible territorial claims of Hungary, Belgrade, August 14, 1920

Poster for the meeting of the Assembly of the Permanent Council
of the Little Entente in Sinaia (Romania), December 1, 1936
АЈ-74-194-241

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
30.

35.

Заседање Сталног савета Мале Антанте у Београду, 1–2. април
1937. године. Дочек на београдској железничкој станици.

Протокол о исправци међудржавне границе Краљевине СХС и
Краљевине Румуније, Београд, 24. новембар 1923.
Protocol on Correction of the Interstate Border of the Kingdom of
SCS and the Kingdom of Romania, Belgrade, November 24, 1923
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts

31.

Општи акт мирења, арбитраже и судског расправљања између
држава Мале антанте, Београд, 21. мај 1929.
General Act of Conciliation, Arbitration and Judicial Dispute between the States of the Little Entente, Belgrade, May 21, 1929
Службене новине КСХС, бр. 280–CXIII/1929.
Official Gazette of the KSCS, No. 280–CXIII/1929

32. Закон о Пакту и организацији Мале антанте, Женева, 16. фебруар 1933.
Law on the Pact and Organization of the Little Entente, Geneva, February 16, 1933
АЈ-72-40-159
33.

Кнез Павле Карађорђевић са румунским краљем Каролом приликом састанка Сталног савета Мале антанте у Букурешту, 1935.
Prince Pavle Karađorđević with the Romanian King Carol during a
meeting of the Permanent Council of the Little Entente in Bucharest, 1935
фотографија/photograph, АЈ-377-74, албум 9, бр. 5/4082

34.

Плакат о састанку скупштине Сталног савета Мале антанте у Синаји, 1. децембар 1936.
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Session of the Permanent Council of the Little Entente in Belgrade,
April 1-2, 1937. Welcome at the Belgrade railway station.
фотографија/photograph, АЈ-377-38-394
36.

Oдлукe Сталног савета Мале антанте, усвојенe на заседању у Београду, 1–2. април 1937.
Decisions of the Permanent Council of the Little Entente adopted at
a session in Belgrade, April 1-2, 1937
АЈ-370-42-116

37.

Конференција Мале антанте у Синаји (Румунија), 30. август 1937.
Meeting of the Permanent Council of the Little Entente in Sinaia
(Romania), August 30, 1937
фотографија/photograph, АЈ-377-38-395

38.

Представници Мале Антанте са супругама, приликом заседања
Сталног савета Мале Антанте на Бледу, пријем у дворцу Брдо,
21–22. август 1938.
Representatives of the Little Entente with their wives, during the
session of the Permanent Council of the Little Entente in Bled, reception at the Brdo Castle, August 21-22, 1938
фотографија/photograph, АЈ-377-38-403
Балкански споразум 1934–1938.
Balkan Pact 1934–1938

39.

Посета Београду делегације Турске Републике на челу са председником владе Исмет-пашом Иненијем, април 1936.
Visit of the delegation of the Republic of Turkey led by Prime Minister Ismet Pasha Ineni to Belgrade, April 1936
фотографија/photograph, АЈ-377-820-101

40. Споразум о ненападању између Бугарске и држава Балканског
споразума, Солун, 31. јул 1938.
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The non-aggression agreement between Bulgaria and the countries
of the Balkan Pact, Thessaloniki, July 31, 1938

37

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
41.

Састанак Милана Стојадиновића, председника Владе Краљевине Југославије и Исмет Инени-паше, председника Владе Турске
Републике, у Анкари, 1938.
Meeting of Milan Stojadinović, Prime Minister of the Kingdom of
Yugoslavia and Ismet Ineni Pasha, Prime Minister of the Republic of
Turkey, in Ankara, 1938
фотографија/photograph, АЈ-377-38-387

42.

Декларација Сталног савета Балканског споразума, са састанка у
Анкари, 27. фебруар 1938.
Declaration of the Permanent Council of the Balkan Pact, at the meeting in Ankara, February 27, 1938
АЈ-37-31-232
Југословенска спољна политика од прагматичности
ка неутралности 1934–1939
Yugoslav foreign policy from pragmatism
to neutrality 1934–1939

43.

Kраљ Александaр I Карађорђевић и Луј Барту, Марсеј, 9. октобар 1934.
King Aleksandar I Karađorđević and Louis Barthou, Marseille, October 9, 1934
Album Hors-serie la tragedie du 9 octobre, L’Illustration, octobre 1934.

44.
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Уговор о пријатељству између Краљевине Југославије и Краљевине Бугарске, Београд, 24. јануар 1937.
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47.

Treaty of Friendship between the Kingdom of Yugoslavia and the
Kingdom of Bulgaria, Belgrade, January 24, 1937
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
45.

Извештај о аудијенцији Ивона Делбоса, француског министра
иностраних послова, код кнеза Павла Карађорђевића, 12. децембар 1937.
Report on the audience of Yvon Delbos, French Minister of Foreign
Aﬀairs, with Prince Pavle Karađorđević, December 12, 1937

Експозе министра иностраних послова Александра Цинцар-Марковића о спољној политици Краљевине Југославије у Народној
скупштини, 9. март 1939.
Exposition of Minister of Foreign Aﬀairs Aleksandar Cincar-Marković on the foreign policy of the Kingdom of Yugoslavia in the National Assembly, March 9, 1939
АЈ-334-2-13
Jачање Немачке и Италије и југословенска држава 1934–1939.

Strengthening of Germany and Italy and the Yugoslav state 1934–1939

АЈ-38-100-236

48. Трговински уговор између Краљевине Југославије и Немачке,
Београд, 1. мај 1934.
Trade Agreement between the Kingdom of Yugoslavia and Germany, Belgrade, May 1, 1934

46. Сусрет Милана Стојадиновића, председника Владе Краљевине
Југославије и Георгија Кјосеиванова, председника Владе Краљевине Бугарске, у Нишу, 30. октобар 1938.
Meeting of Milan Stojadinović, Prime Minister of the Kingdom of
Yugoslavia, and Georgi Kyoseivanov, Prime Minister of the Kingdom of Bulgaria, in Niš, October 30, 1938

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
49. Политички споразум између Краљевине Југославије и Краљевине Италије, Београд, 25. март 1937.
Political Agreement between the Kingdom of Yugoslavia and the
Kingdom of Italy, Belgrade, March 25, 1937

фотографија/photograph, АЈ-377-38-416
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МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
50.
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Председник Министарског савета Краљевине Југославије Милан Стојадиновић и гроф Галеацо Ћано, министар иностраних
послова Краљевине Италије, после потписивања Политичког
споразума између Краљевине Југославије и Краљевине Италије,
Београд, 25. март 1937.
President of the Council of Ministers of the Kingdom of Yugoslavia Milan Stojadinović and Count Galeazzo Ciano, Minister of Foreign Aﬀairs of the Kingdom of Italy, after the signing of the Political
Agreement between the Kingdom of Yugoslavia and the Kingdom
of Italy, Belgrade, March 25, 1937
фотографија/photograph, АЈ-377-38-380
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51.

Кнез Павле и кнегиња Олга приликом доласка у Рим, са италијанским краљем Емануелом III, Бенитом Мусолинијем и грофом
Ћаном, мај 1937.
Prince Pavle and Princess Olga on their arrival in Rome, with King
Emmanuel III of Italy, Benito Mussolini and Count Ciano, May 1937
фотографија/photograph, АЈ-377-74-4167

52.

Кнез Павле и кнегиња Олга са италијанским краљем Емануелом
III и краљицом, отпоздрављају окупљеном народу у Риму, мај
1937.
Prince Pavle and Princess Olga with King Emmanuel III of Italy and
Queen Jelena, greet the gathered people in Rome, May 1937
фотографија/photograph, АЈ-377-74-4184

53.

Забелешка о порукама Хермана Геринга – Милану Стојадиновићу, 21. јануар 1937.
Note on the messages of Hermann Göring to Milan Stojadinović,
January 21, 1937
АЈ-37-30-221

54.

Програм боравка немачког министра иностраних послова Константина фон Нојрата у Београду, 7–9. јуни 1937.
Program of the German Minister of Foreign Aﬀairs Konstantin von
Neurath’s visit to Belgrade, June 7-9, 1937
АЈ-74-190-262

55.

Министар спољних послова Немачке Константин фон Нојрат на
Авали приликом посете Југославији, 9. јун 1937.
Minister of Foreign Aﬀairs of Germany Konstantin von Neurath on
Avala during his visit to Yugoslavia, June 9, 1937
фотографија/photograph, АЈ-377-38-392

56.

Састанак Милана Стојадиновића, председника Министарског савета Краљевине Југославије, са канцеларом Немачке Адолфом
Хитлером, Берлин, 7. јануар 1938.
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Meeting of Milan Stojadinović, President of the Council of Ministers
of the Kingdom of Yugoslavia with German Chancellor Adolf Hitler,
Berlin, January 7, 1938
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фотографија/photograph, АЈ-377-38-442
57.

Посета грофа Галеаца Ћана, министра иностраних послова Италије, Београду 19–22. јануар 1939.
Visit of Count Galeazzo Ciano, Minister of Foreign Aﬀairs of Italy to
Belgrade, January 19–22, 1939
фотографија/photograph, АЈ-377-38-478

58.

Добродошлица Адолфа Хитлера кнезу Павлу Карађорђевићу и одговор кнеза Павла, Берлин, 1. јун 1939.
Welcome by Adolf Hitler to Prince Pavle Karađorđević and reply of
Prince Pavle, Berlin, June 1, 1939
АЈ-797, ЗКП, 2/0650, 0654

59.

Војна парада у Берлину, у част посете кнеза намесника Павла Карађорђевића Немачкој, 2. јун 1939.
Military parade in Berlin, in honor of the visit of Prince Regent Pavle
Karađorđević to Germany, June 2, 1939
фотографија/photograph, АЈ-377-37-35

Од „строге неутралности” до приступања Тројном пакту 1939–1941.
From „strict neutrality” to accession to the Tripartite Pact 1939–1941
60. Извештај о посети кнеза Павла Карађорђевића Лондону, 14. август 1939.
Report on the visit of Prince Pavle Karađorđević to London, August
14, 1939
АЈ-370-14-50
61.

Изјава југословенске владе о неутралности Краљевине Југославије на почетку Другог светског рата, Београд, 4. септембар
1939.
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Statement of the Yugoslav Government on the Neutrality of the
Kingdom of Yugoslavia at the Beginning of the World War II, Belgrade, September 4, 1939
Време, 5. септембар 1939.
Vreme Newspapers, September 5, 1939
62.

Размена нота југословенског амбасадора Илије Шуменковића и
совјетског амбасадора Алексеја Терентијева у Анкари о успостављању совјетско-југословенских дипломатских односа, 24. јун
1940.
Exchange of notes between the Yugoslav Ambassador Ilija Šumenković and the Soviet Ambassador Alexey Terentyev in Ankara on
the establishment of Soviet-Yugoslav diplomatic relations, June 24,
1940
АЈ-370-34-95
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63.

Испраћај посланика Краљевине Југославије Милана Гавриловића из Београда у Москву, јул 1940.
Sendoﬀ of the Ambassador of the Kingdom of Yugoslavia Milan Gavrilović to Moscow, in Belgrade, July 1940

66. Потписивање Уговора о пријатељству између Краљевине Југославије и Краљевине Мађарске у Београду, 12. децембар 1940.
Signing of the Treaty of Friendship between the Kingdom of Yugoslavia and the Kingdom of Hungary, Belgrade, December 12, 1940

фотографија/photograph, АЈ-377-38-238

фотографија/photograph, АЈ-377-38-501

64. Посета југословенског министра иностраних послова Александра Цинцар-Марковића Мађарскoj, 1940.
Visit of the Yugoslav Minister of Foreign Aﬀairs Aleksandar CincarMarković to Hungary, 1940
65.

67.

Констатација намесника кнеза Павла Карађорђевића о неспремности Југославије за вођење рата, 28. децембар 1940.
Prince Pavle’s statement on Yugoslavia’s unpreparedness for war,
December 28, 1940

фотографија/photograph, АЈ-377-38-502

АЈ-797-3КП, 5/0241

Уговор о пријатељству Краљевине Југославије и Краљевине Мађарске, Београд, 12. децембар 1940.
Treaty of Friendship between the Kingdom of Yugoslavia and the
Kingdom of Hungary, Belgrade, December 12, 1940

68. Порука Џорџа VI, краља Велике Британије – кнезу Павлу Карађорђевићу, о томе да би приступање Југославије Тројном пакту
означило њен „први и фаталан корак у губитку независности и
интегритета...”, 23. март 1941.

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
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70.

Message from George VI, King of Great Britain to the Prince Pavle
Karađorđević, that Yugoslavia’s accession to the Tripartite Pact would mark its “first and fatal step in the loss of independence and
integrity ...”, March 23, 1941
АЈ-797, ЗКП, 2/0377

Манифестације народа током војног пуча у Београду, 27. март
1941.
Protests of the people during the military coup in Belgrade, March
27, 1941
фотографија/photograph, АЈ-377-38-250

69. Протокол о приступању Краљевине Југославије Тројном пакту,
Беч, 25. март 1941.
Protocol on the Accession of the Kingdom of Yugoslavia to the Tripartite Pact, signed by the Prime Minister of the Kingdom of Yugoslavia Dragiša Cvetković, in Vienna on March 25, 1941

71.

Југословенска војска на улицама Београда, 27. март 1941.
Yugoslav army on the streets of Belgrade, March 27, 1941
фотографија/photograph, АЈ-377-38-261

72.

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts

Краљ Петар II Карађорђевић са председником Владе Краљевине Југославије генералом Душаном Симовићем долази у Саборну цркву у Београду на полагање заклетве, 27. март 1941.
King Petar II Karađorđević arrives with the Prime Minister of the
Kingdom of Yugoslavia General Dušan Simović to the Cathedral
Church of St. Michael the Archangel in Belgrade to take the oath,
March 27, 1941
фотографија/photograph, АЈ-377-38-274

73.

Краљ Петар II Карађорђевић полаже заклетву пред патријархом
Српске православне цркве Гаврилом Дожићем после доласка на
престо Југославије, 27. март 1941.
King Petar II Karađorđević takes the oath before the Patriarch of
ć, after coming to the
throne of Yugoslavia, March 27, 1941
фотографија/photograph, АЈ-377-38-263

74.

Указ краља Петра II о образовању Владе Краљевине Југославије под председништвом генерала Душана Симовића, 27. март
1941.
Decree of King Petar II on the formation of the Government of the
Kingdom of Yugoslavia under the presidency of General Dušan Simović, March 27, 1941
АЈ-38-95-227

72
130

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY

131

74

76

СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА – СПОЉНА ПОЛИТИКА / SERBIAN PEOPLE AND THE YUGOSLAV STATE – FOREIGN POLICY 1918–1990

Априлски рат и окупација Југославије 1941.

77

April War and Occupation of Yugoslavia in 1941
75.

Уговор о пријатељству и ненападању између Краљевине Југославије и СССР-а, Москва, 5. април 1941.
Treaty of Friendship and Non-Aggression between the Kingdom of
Yugoslavia and the USSR, Moscow, April 5, 1941
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts

76.

Прокламација краља Југославије Петра II Карађорђевића, 6.
април 1941.
Proclamation of King Petar II Karađorđević of Yugoslavia, April 6,
1941
АЈ-138-4-6

77.

Генерал фон Клајст присуствује дефилеу својих трупа испред
зграде Народне скупштине у Београду, април 1941.
General von Kleist attends a parade of his troops in front of the National Assembly building in Belgrade, April 1941
фотографија/photograph, ИАБ-1165-A-10

78.

Одредбе о извршењу примирја између немачке и југословенске
оружане силе, Београд, 17. април 1941.
The provisions of the armistice between the German and Yugoslav
armed forces, Belgrade, April 17, 1941
Велимир Терзић, Слом Краљевине Југославије…,
том 2, Београд, 1983, 463-464
Velimir Terzić, The Collapse of the Kingdom of Yugoslavia…,
Volume 2, Belgrade, 1983, 463-464
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СПОЉ НА ПО ЛИ ТИ КА ЈУ ГО СЛАВИЈЕ
1945–1990
FO RE IGN PO LICY OF YUGO SLAVIA
1945–1990
ПОД ОКРИЉЕМ ИСТОЧНОГ БЛОКА
Односи са Совјетским Савезом
UNDER THE AUSPICES OF THE EASTERN BLOC
Relations with the Soviet Union
79.

Војници Црвене армије и Народноослободилачке војске Југославије у ослобођеном Београду, Београд, 20. октобар 1944.
Soldiers of the Red Army and the People’s Liberation Army of Yugoslavia in the liberated Belgrade, Belgrade, October 20, 1944
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80. Потписивање Уговора о пријатељству, узајамној помоћи и послератној сарадњи између Југославије и СССР-а, Москва, 11. април
1945.
Signing of the Treaty of Friendship and Mutual Assistance and PostWar Cooperation between Yugoslavia and the USSR, Moscow, April
11, 1945

фотографија/photograph, Vostock-photo

фотографија/photograph, АЈ-836, КМЈ, A I/695
81.

Уговор о пријатељству, узајамној помоћи и послератној сарадњи
између Југославије и СССР-а, Москва, 11. април 1945.
Treaty of Friendship, Mutual Assistance and Post-War Cooperation
between Yugoslavia and the USSR, Moscow, April 11, 1945
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts

82.
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Коча Поповић приликом испраћаја југословенских официра упућених на школовање на Војну академију Клинта Ј. Ворошилова у
Москви, Београд, март 1946.
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Koča Popović at the sendoﬀ of Yugoslav oﬃcers sent to study at
the Kliment J. Voroshilov Military Academy in Moscow, Belgrade,
March 1946
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фотографија/photograph, ИАБ, Легат Коче Поповића
83.

Писмо Јосипа В. Стаљина Јосипу Брозу Титу о изградњи моста
преко Дунава у Панчеву, Москва, септембар 1945.
Letter from Joseph V. Stalin to Josip Broz Tito on the construction
of a bridge over the Danube in Pančevo, Moscow, September 1945
АЈ-836, KMJ, I-3-b/630

84. Совјетско-југословенски коминике о боравку делегације југословенске владе у Москви, на челу са Јосипом Брозом Титом,
председником Министарског савета ФНРЈ и маршалом Југославије, Москва, 8. јун 1946.
Soviet-Yugoslav communiqué on the stay of the Yugoslav government delegation in Moscow, headed by Josip Broz Tito, President
of the Ministerial Council of the FPRY and Marshal of Yugoslavia,
Moscow, June 8, 1946
АЈ-836, КМЈ, I-1/7
85.

Депеша Владимира Поповића, амбасадора ФНРЈ у СССР-у, маршалу Јосипу Брозу Титу о резултатима разговора са Вјачеславом
М. Молотовом и Анастасом И. Микојаном о кредиту Југославији
за војне набавке, Москва, 4. фебруар 1947.
Dispatch from Vladimir Popović, Ambassador of the FPRY to the
USSR to Marshal Josip Broz Tito, on the results of talks with Vyacheslav M. Molotov and Anastas I. Mikoyan on a loan to Yugoslavia
for military procurement, Moscow, February 4, 1947
АЈ-507, IX, 119/I-16

86. Реферат Едварда Кардеља на Информативном саветовању представника комунистичких партија у Варшави, септембар 1947.
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Report by Edvard Kardelj at the Information Conference of the
Representatives of the Communist Parties in Warsaw, September
1947

Decree on Ratification of the Agreement on Harmonization of Economic Plans, on Customs Union and Equalization of Currencies between the FPRY and the People’s Republic of Albania, December 27,
1946

АЈ-507, IX-119/IV-1
87.

АЈ-15-15-266

Теразије, Београд – седиште Коминформа, 1947.
Terazije, Belgrade – headquarters of the Cominform, 1947

91.

разгледница, приватно власништво/postcard, private property
88. Насловна страна првог броја часописа За чврсти мир, за народну демократију: орган информативног бироа комунистичких
партија Београд, Београд, 1947.
Front page of the first issue of the magazine Za čvrsti mir, za narodnu demokratiju: organ informativnog biroa komunističkih partija Beograd (For Strong Peace, for People’s Democracy: Organ of the Informative Bureau of Communist Parties Belgrade), Belgrade, 1947

Указ о ратификацији уговора о миру са Бугарском, 23. август
1947.
Decree on Ratification of the Peace Treaty with Bulgaria, August 23,
1947
АЈ-15-15-267

92.

За чврсти мир, за народну демократију:
орган информативног бироа комунистичких партија
Београд, год 1, бр. 1, Београд, 1947, 1.
For Strong Peace, for People’s Democracy:
Organ of the Informative Bureau of Communist Parties
Belgrade, Year 1, No. 1, Belgrade, 1947, 1.

Телеграм Милована Ђиласа Јосипу Брозу Титу о сусрету са Јосифом В. Стаљином поводом албанског питања, проблема наоружања и извоза метала, 19. јануар 1948.
Telegram of Milovan Đilas to Josip Broz Tito on the meeting with
Joseph V. Stalin on the Albanian issue, the problem of armaments
and metal exports, January 19, 1948
АЈ-836, КМЈ, I-3-b/651

93.

Балканска политика Југославије
Yugoslavian Balkan Policy

Забелешка о разговору Јосипа Броза Тита, Едварда Кaрдеља и
Милована Ђиласа са Никосом Захаријадисом и Јоанисом Јоанидисом, 21. фебруар 1948.
Note on the conversation of Josip Broz Tito, Edvard Kardelj and Milovan Đilas with Nikos Zachariadis and Yannis Ioannidis, February 21,
1948
АЈ-836, КМЈ, I-2a/35

89. Списак предатог ратног материјала Демократској армији Грчке,
15. децембар 1946.
List of war material handed over to the Democratic Army of Greece,
December 15, 1946
АЈ-507, IX, 33/III-8
90. Указ о ратификацији Уговора о усклађивању привредних планова, о царинској унији и изједначавању валуте између ФНРЈ и НР
Албаније, 27. децембар 1946.
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Сукоб са Информбироом

Statement of the Central Committee of the CPY on the Resolution
of the Information Bureau of the Communist Parties on the situation in the CPY, June 29, 1948

Conflict with the Informbiro
94. Мапа гласања за предлог плана Уједињених нација у вези са решавањем Палестинског питања, Њујорк, новембар 1947.
Voting map for the proposed United Nations plan to resolve the Palestinian issue, New York, November 1947

АЈ-507, IX-119/I-1-44
99. Бела књига о агресивним поступцима влада СССР-а, Пољске, Чехословачке, Мађарске, Румуније, Бугарске и Албаније према Југославији, Београд, 1951.
White Paper on aggressive actions of the governments of the USSR, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria and Albania towards Yugoslavia, Belgrade, 1951

мапа, аутор Звонко Купрешанин / map, author Zvonko Kuprešanin
95.

Писмо Јосифа Висарионовича Стаљина и Вјачеслава М. Молотова Јосипу Брозу Титу, Москва, 27. март 1948.
Letter from Joseph Vissarionovich Stalin and Vyacheslav M. Molotov to Josip Broz Tito, Moscow, March 27, 1948

АЈ-507, IX, 1/IV-1
100. Преглед граничних инцидената који су се догодили у периоду 1.
јул 1948 – 1. јул 1952. од стране земаља ИБ, крај 1952. године.
Review of border incidents that occurred in the period July 1, 1948July 1, 1952 by the IB countries, end of 1952

АЈ-836, KMJ, I-3-b
96. Концепт писма – одговора Јосипа Броза Тита совјетском руководству на оптужбе изнете у писму од 27. марта 1948, Београд,
13. април 1948.
Concept of Josip Broz Tito’s letter-response to the Soviet leadership to the accusations made in the letter of March 27, 1948, Belgrade, April 13, 1948

АЈ-507, IX, 119/IV-89
ИЗМЕЂУ БЛОКОВА / BETWEEN BLOCKS
Сарадња са Западом / Cooperation with the West

АЈ-507, IX, 119/I-1-44
97.

101. Реферат о спољнополитичким питањима на трећој пленарној
седници ЦК КПЈ, који је представљао основу југословенске спољне политике у наредним годинама, Београд, 29. децембар 1949.
Report on foreign policy issues at the third plenary session of the
Central Committee of the CPY, which was the basis of Yugoslav foreign policy in the following years, Belgrade, December 29, 1949

Резолуција Информбироа о стању у Комунистичкој партији Југославије и Изјава ЦК КПЈ поводом Резолуције ИБ, 28–29, јун 1948.
The Informbiro’s Resolution on the Situation in the Communist
Party of Yugoslavia and Statement of the Central Committee of the
Communist Party of Yugoslavia regarding Resolution of the IB, June
28-29, 1948

АЈ-507, II/7

АЈ-507, IX-119/I-39

102. Пријем делегације САД на челу са Џорџом Аленом, амбасадором САД у Југославији, код Јосипа Броза Тита, маршала Југославије, поводом извршења помоћи Југославији, Београд, 9. август
1951.

98. Изјава ЦК КПЈ поводом Резолуције Информационог бироа комунистичких партија о ситуацији у КПЈ, 29. јун 1948.
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Reception of the US delegation led by George Allen, US Ambassador to Yugoslavia to Josip Broz Tito, Marshal of Yugoslavia, on the
occasion of giving aid to Yugoslavia, Belgrade, August 9, 1951

106

фотографија/photograph, МЈ, 1951_010_130
103. Споразум између Владе ФНРЈ и Владе САД о војној помоћи, Београд, 14. новембар 1951.
Agreement between the Government of the FPRY and the US Government on military aid, Belgrade, November 14, 1951
Međunarodni ugovori FNRJ, sveska br. 1, godina 1952.
International Agreements of the Federal People’s Republic
of Yugoslavia, Volume No. 1, Year 1952
104. Предлог Владе ФНРЈ Президијуму Народне скупштине ФНРЈ за
ратификацију Споразума о привредној сарадњи између влада
ФНРЈ и САД, Београд, 4. фебруар 1952.
Proposal of the Government of the FPRY to the Presidium of the
National Assembly of the FPRY, for ratification of the Agreement
on Economic Cooperation between the Governments of the FPRY
and the USA, Belgrade, February 4, 1952
АЈ-15-16-282

Winston Churchill, Prime Minister of Great Britain and Josip Broz Tito, Marshal of Yugoslavia during the visit of Josip Broz Tito to Great
Britain, March 16-21, 1953

105. Извод из разговора Јосипа Броза Тита, председника Владе ФНРЈ,
и Едварда Кардеља, министра иностраних послова ФНРЈ, са Ентонијем Идном, министром иностраних послова Велике Британије, приликом посете Идна Југославији, Београд, 22. октобар
1952.
Excerpt from a conversation between Josip Broz Tito, Prime Minister of the FPRY, and Edvard Kardelj, Minister of Foreign Aﬀairs of
the FPRY, with Anthony Eden, Minister of Foreign Aﬀairs of Great Britain, during Eden’s visit to Yugoslavia, Belgrade, October 22,
1952
АЈ-507, IX, 133/VII-9
106. Винстон Черчил, премијер Велике Британије, и Јосип Броз Тито,
маршал Југославије, приликом посете Јосипа Броза Тита Великој Британији, 16–21. март 1953.

фотографија/photograph, АЈ-112-497-9744-1
Балканска федерација / Balkan Federation
107. Анкарски споразум – Уговор о пријатељству и сарадњи између
Југославије, Грчке и Турске, фебруар 1953.
Treaty of Ankara – Treaty of Friendship and Cooperation between
Yugoslavia, Greece and Turkey, February 1953
МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
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109

110

Interview of Josip Broz Tito, President of the FPRY with Celâl Bayar,
President of Turkey and Adnan Menderes, Prime Minister of Turkey
during the visit of Josip Broz Tito to Ankara, Ankara, April 1954

108. Ратификација Уговора о пријатељству и сарадњи између Југославије, Грчке и Турске у Народној скупштини ФНРЈ, Београд, 23.
март 1953.
Ratification of the Treaty of Friendship and Cooperation between Yugoslavia, Greece and Turkey in the National Assembly of the
FPRY, Belgrade, March 23, 1953

фотографија/photograph, АЈ-112-497-05295-8
110. Јосип Броз Тито, председник ФНРЈ, са грчким краљевским паром приликом посете Ј. Б. Тита Атини, јун 1954.
Josip Broz Tito, President of the FPRY with the Greek royal couple
during the visit of J.B. Tito to Athens, June 1954

фотографија/photograph, АЈ-112-782-04832-1
109. Разговор Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, са Џелалом Бајаром, председником Турске, и Аднаном Мендерешом, премијером Турске, приликом посете Јосипа Броза Тита Анкари, Анкара, април 1954.

фотографија/photograph, АЈ-112-497-05452-7
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111.

112. Пријем министара спољних послова Грчке, Турске и Југославије
код Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, после потписивања
Уговора о савезу, политичкој сарадњи и узајамној помоћи између Југославије, Грчке и Турске, Блед, 9. август 1954.
Reception of foreign ministers of Greece, Turkey and Yugoslavia
with Josip Broz Tito, President of the FPRY, after the signing of the
Treaty of Alliance, Political Cooperation and Mutual Assistance between Yugoslavia, Greece and Turkey, Bled, August 9, 1954

Уговор о савезу, политичкој сарадњи и узајамној помоћи између
Југославије, Грчке и Турске, Блед, 9. август 1954.
Treaty of Alliance, Political Cooperation and Mutual Assistance between Yugoslavia, Greece and Turkey, Bled, August 9, 1954
Međunarodni ugovori FNRJ, sveska br. 1, godina 1955.
International Agreements of the Federal People’s
Republic of Yugoslavia, Volume No. 1, Year 1955

фотографија/photograph, МЈ, 1954_31_17
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117. Дочек делегације Владе СССР-а на земунском аеродрому, Београд, 26. мај 1955.
Oﬃcial welcome to the delegation of the USSR at the airport, Zemun, Belgrade, May 26, 1955

113. Порука Двајта Ајзенхауера, председника САД, Јосипу Брозу Титу, председнику републике, са честиткама поводом споразума о
тршћанском питању, 5. октобар 1954.
Message from Dwight Eisenhower, President of the United States
to Josip Broz Tito, President of the Republic, congratulating on the
agreement on the Trieste issue, October 5, 1954

фотографија/photograph, АЈ-112-637-06009-1, 2, 13, 20, 24
118. Почетак југословенско-совјетских разговора у Дому гарде у Топчидеру, Београд, 27. мај 1955.
Beginning of Yugoslav-Soviet talks at the Guard House in Topčider,
Belgrade, May 27, 1955

АЈ-837, КПР, I-1/1084
Отопљавање односа са Совјетским Савезом
Warming Up of the Relations with the Soviet Union

фотографија/photograph, МЈ, 1955_045_022

114. Писмо секретара ЦК КПСС Никите С. Хрушчова Јосипу Брозу Титу о потреби поновног успостављања пријатељских односа на
државном и партијском нивоу, 22. јун 1954.
Letter from the Secretary of the CPSU Central Committee Nikita S.
Khrushchev to Josip Broz Tito on the need to re-establish friendly
relations at the state and party level, June 22, 1954

118

АЈ-507, IX, 119/I-48
115. Писмо Извршног комитета ЦК СКЈ упућено ЦК КПСС у коме се
прихвата совјетска иницијатива о потреби нормализације међусобних односа, 11. август 1954.
Letter from the Executive Committee of the Central Committee of
the CPY sent to the Central Committee of the CPSU accepting the
Soviet initiative on the need to normalize mutual relations, August
11, 1954
АЈ-507, IX, 119/I-50
116. Писмо Никите С. Хрушчова Извршном комитету ЦК СКЈ о спремности да се организује сусрет на највишем нивоу у мају 1955, 6.
мај 1955.
Letter from Nikita S. Khrushchev to the Executive Committee of the
Central Committee of the CPY on the readiness to organize a meeting at the highest level in May 1955, May 6, 1955
АЈ-507, IX, 119/I
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119. Декларација влада ФНРЈ и СССР-а потписана за време званичне
посете делегације Владе СССР-а Југославији, од 26. маја до 2. јуна 1955, Београд, 2. јун 1955.
Declaration of the FPRY and USSR governments signed during the
oﬃcial visit of the USSR government delegation to Yugoslavia, from
May 26 to June 2, 1955, Belgrade, June 2, 1955

Declaration on Relations between the League of Communists of
Yugoslavia and the Communist Party of the Soviet Union, Moscow,
June 20, 1956
АЈ-507, IX, 119/I-69
124. Церемонија потписивања Московске декларације о односима
Савеза комуниста Југославије и Комунистичке партије Совјетског Савеза, Москва, 20. јун 1956.
Signing Ceremony of the Moscow Declaration on Relations between the League of Communists of Yugoslavia and the Communist
Party of the Soviet Union, Moscow, June 20, 1956

МСП РС, Збирка међународних уговора
MFA RS, Collection of international contracts
120. Церемонија потписивања заједничке декларације о совјетскојугословенским разговорима (Београдска декларација), Топчидер, Београд, 2. јун 1955.
Signing Ceremony of the Joint Declaration on Soviet-Yugoslav Talks,
(Belgrade Declaration), Topčider, Belgrade, June 2, 1955

фотографија/photograph, МЈ, 1956_61_128

121. Забелешка о боравку у Југославији А. И. Микојана, потпредседника Владе СССР-а, 17. септембар – 5. октобар 1955, Београд, октобар 1955.
Note on the stay of A.I. Mikoyan, Deputy Prime Minister of the USSR, in Yugoslavia, September, 17-October 5, 1955, Belgrade, October 1955

125. Јосип Броз Тито, председник ФНРЈ, и Никита Сергејевич Хрушчов, генерални секретар ЦК КПСС, приликом шетње у резиденцији председника у Ужичкој 15, током посете Хрушчова и највишег руководства СССР-а Југославији, 19. септембар – 27. октобар
1956, Београд, 19. септембар 1956.
Josip Broz Tito, President of the FPRY and Nikita Sergeyevich
Khrushchev, Secretary General of the CPSU Central Committee, dučka St. No. 15, during
Khrushchev’s visit to Yugoslavia, September 19-October 27, 1956,
Belgrade, September 19, 1956

АЈ-837, КПР, I-5-b/99-4

фотографија/photograph, МЈ, 1956_068_011

122. Званичан разговор између југословенске и совјетске делегације,
вођен током боравка делегације Владе ФНРЈ у СССР-у 1 – 23. јуна
1956. године, Москва, 5. јун 1956.
Oﬃcial conversation between the Yugoslav and Soviet delegations,
held during the stay of the FPRY Government delegation in the USSR, June 1-23, 1956, Moscow, June 5, 1956

126. Препис строго поверљивог телеграма Никите С. Хрушчова, генералног секретара ЦК КПСС, о предлогу за сусрет са Јосипом
Брозом Титом, председником ФНРЈ, у ноћи 1. на 2. или 2. на 3. новембар 1956. у Београду или неком другом месту у Југославији,
Москва, октобар 1956.
Transcript of a strictly confidential telegram from Nikita S.
Khrushchev, Secretary General of the CPSU Central Committee, on
a proposal to meet with Josip Broz Tito, President of the FPRY on
the night of November 1st to 2nd or 2nd to 3rd, 1956, in Belgrade or elsewhere in Yugoslavia, Moscow, October 1956

фотографија/photograph, АЈ-112-637-L-999-24

фотографија/photograph, МЈ, 1956_058_066
123. Декларација о односима између Савеза комуниста Југославије и
Комунистичке партије Совјетског Савеза, Москва, 20. јун 1956.

АЈ-837, КПР, I-3-a/101-14
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Joint statement of Josip Broz Tito, President of the FPRY and Jawaharlal Nehru, Prime Minister of the Republic of India, New Delhi,
December 22, 1954

127. Забелешка о разговорима југословенског руководства (Ј. Б. Тито, А. Ранковић, Е Кардељ) са совјетским руководством (Н. С.
Хрушчов и Г. М. Маљенков) у току ноћи 2. на 3. новембар 1956, у
вези са ситуацијом у Мађарској, Бриони, 6. новембар 1956.
Note on the talks between the Yugoslav leadership (J.B. Tito, A.
Ranković, E. Kardelj) and the Soviet leadership (N.S. Khrushchev
and G.M. Malenkov) during the night between November 2nd and
3rd, 1956, regarding the situation in Hungary, the Brijuni Islands, November 6, 1956

131. Долазак Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, у луку Рангун,
Рангун, 6. јануар 1955.
Arrival of Josip Broz Tito, President of the FPRY to the port of Rangoon, Rangoon, January 6, 1955

АЈ-837, КПР, I-3-a/101-14

фотографија/photograph, МЈ, 1955_39_002

АЈ-837, КПР, 1-2/4-1

132. Гамал Абдел Насер, премијер Египта, и Јосип Броз Тито, председник ФНРЈ, на броду „Галеб“, са сарадницима приликом Титовог повратка из Индије и Бурме, Суец, 5. фебруар 1955.
Gamal Abdel Nasser, Prime Minister of Egypt, and Josip Broz Tito,
President of the FPRY on board the Galeb, with associates, after Tito’s return from India and Burma, Suez, February 5, 1955

НЕСВРСТАНОСТ
Формирање Покрета несврстаности
NON-ALIGNMENT
Creation of the Non-Alignment Movement

фотографија/photograph, МЈ, 1955_42_0893

128. Питање посете Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, Индији и
другим земљама Југоисточне Азије, Београд, 16. август 1954.
The issue of the visit of Josip Broz Tito, President of the FPRY to
India and other countries of Southeast Asia, Belgrade, August 16,
1954

133. Изјава Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, о Азијско-афричкој конференцији у Бандунгу, дата Радио Београду, април 1955.
Statement by Josip Broz Tito, President of the FPRY on the AfroAsian Conference in Bandung, given to Radio Belgrade, April 1955

АЈ-837, КПР, I-2/4-1

АЈ-837, КПР, I-4-e/1

129. Џавахарлал Нехру, председник Владе Републике Индије, и Јосип
Броз Тито, председник ФНРЈ, на железничкој станици у Њу Делхију, Њу Делхи, 17. децембар 1954.
Jawaharlal Nehru, Prime Minister of the Republic of India and Josip
Broz Tito, President of the FPRY, at the railway station in New Delhi,
New Delhi, December 17, 1954

134. Заједничка изјава Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, Гамала Абдела Насера, председника Републике Египат, и Џавахарлала Нехруа, председника Владе Републике Индије, потписана на
Брионима, Бриони, 19. јул 1956.
Joint Statement of Josip Broz Tito, President of the FPRY, Gamal
Abdel Nasser, President of the Republic of Egypt and Jawaharlal
Nehru, Prime Minister of the Republic of India, signed at the Brijuni
islands, Brijuni, July 19, 1956

фотографија/photograph, МЈ, 1954-35-100
130. Заједничка изјава Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, и Џавахарлала Нехруа, председника Владе Републике Индије, Њу Делхи, 22. децембар 1954.

АЈ-837, КПР, I-3-c/2
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135. Гамал Абдел Насер, председник Републике Египат, Јосип Броз
Тито, председник ФНРЈ, и Џавахарлал Нехру, председник Владе Републике Индије, приликом потписивања Заједничке изјаве,
Бриони, 19. јул 1956.
Gamal Abdel Nasser, President of the Republic of Egypt, Josip Broz
Tito, President of the FPRY and Jawaharlal Nehru, Prime Minister
of the Republic of India, at the signing of the Joint Statement, the
Brijuni Islands, July 19, 1956
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фотографија/photograph, МЈ, 1956_65_125
136. Јосип Броз Тито, председник ФНРЈ, у склопу своје друге велике
прекоокеанске турнеје по земљама Азије и Африке. Почетком
1959. године посетио је: Бурму, Индију, Индонезију, Египат (УАР),
Судан, Етиопију и Цејлон. – Јосип Броз Тито, председник ФНРЈ, и
Хајле Селасије, цар Етиопије, приликом Титове посете Етиопији,
Адис Абеба, 3. фебруар 1959.
Josip Broz Tito, President of the FPRY, during his second major
overseas tour of Asia and Africa. In early 1959, he visited: Burma,
India, Indonesia, Egypt (UAR), Sudan, Ethiopia and Ceylon. – Josip
Broz Tito, President of the FPRY and Haile Selassie, Emperor of Ethiopia during Tito’s visit to Ethiopia, Addis Ababa, February 3, 1959
фотографија
Pretsednik Tito u zemljama Azije i Afrike, Beograd, 1959, 68.
President Tito in countries of Asia and Africa, Belgrade 1959, 68.
137. Јосип Броз Тито, председник ФНРЈ, и Гамал Абдел Насер, председник Уједињене Арапске Републике, на војној паради у Дамаску, фебруар 1959.
Josip Broz Tito, President of the FPRY and Gamal Abdel Nasser, President of the United Arab Republic at a military parade in Damascus, February 1959
фотографија/photograph, МЈ, 1959_110_0126
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138. Jосип Броз Тито, председник ФНРЈ, говори на XV јубиларном заседању Генералне скупштине OУН, Њујорк, 22. септембар 1960.
Josip Broz Tito, President of the FPRY speaks at the XV Jubilee Session of the UN General Assembly, New York, September 22, 1960

Meeting of Kwame Nkrumah, President of Ghana and Josip Broz Tito, President of the FPRY during the oﬃcial welcome for Josip Broz
Tito in the port of Tema, Tema, February 28, 1961

фотографија/photograph, AJ-112-115-09405-10

142. Гамал Абдел Насер, председник УАР, и Јосип Броз Тито, председник ФНРЈ, са сарaдницима током званичних египатско-југословенских разговора у Каиру, 20. април 1961.
Gamal Abdel Nasser, President of the UAR and Josip Broz Tito, President of the FNRY with associates, during oﬃcial Egyptian-Yugoslav talks in Cairo, April 20, 1961

фотографија/photograph, МЈ, 1961_151_0013

139. Забелешка о разговору Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ,
са Гамалом Абделом Насером, председником УАР, о сазивању
председника Нкрумаха, Нехруа, Сукарна, Насера и Тита на састанак у Југословенској мисији у Њујорку, ради договора о подношењу резолуције у Генералној скупштини ОУН, у којој ће се
захтевати обнављање америчко-совјетских преговора, Њујорк,
28. септембар 1960.
Note on the conversation between Josip Broz Tito, President of the
FPRY, and Gamal Abdel Nasser, President of the UAR, on convening
Presidents Nkrumah, Nehru, Sukarno, Nasser and Tito to meet at
the Yugoslav Mission in New York to agree on submitting a resolution to the UN General Assembly requesting the resumption of the
US-Soviet negotiations, New York, September 28, 1960

фотографија/photograph, МЈ, 1961_164_0149
143. Заједничка порука Гамала Абдела Насера, председника УАР, и
Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, о предлогу за одржавање
конференције несврстаних земаља у циљу побољшања међународних односа, напуштања политике силе и конструктивног решавања међународних проблема и спорова мирним путем, која
је, почев од 26. априла 1961, уручена шефовима 21 земље, април
1961.
Joint message of Gamal Abdel Nasser, President of the UAR and
Josip Broz Tito, President of the FPRY on a proposal to hold a conference of non-aligned countries to improve international relations,
abandon the policy of force and constructively and peacefully resolve international problems and disputes, which, beginning on April
26, 1961, was handed over to the heads of 21 countries, April 1961

АЈ-837, КПР, I-2/12
140. Пролећа 1961. године одржана је трећа прекоокеанска турнеја
Јосипа Броза Тита по земљама Африке (Гана, Того, Либерија,
Гвинеја, Мали, Мароко, Тунис, УАР). Подсетник о протоколарним питањима посете Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, земљама Западне и Северне Африке, Београд, 9. децембар 1960.
In spring of 1961, Josip Broz Tito’s third overseas tour of Africa took place (Ghana, Togo, Liberia, Guinea, Mali, Morocco, Tunisia, United Arab Republic). Reminder on protocol issues of the visit of Josip Broz Tito, President of the FPRY, to the countries of West and
North Africa, Belgrade, December 9, 1960

АЈ-837, КПР, I-2/13
144. Одлуке Припремног састанка за конференцију шефова држава
или влада несврстаних земаља, Каиро, 12. јун 1961.
Decisions of the Preparatory Meeting for the Conference of Heads
of State or Government of Non-Aligned Countries, Cairo, June 12,
1961

AJ-837, КПР, I-2/13
141. Сусрет Квамеа Нкрумаха, председника Гане, и Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, приликом дочека Јосипа Броза Тита у луци Тема, Тема, 28. фебруар 1961.

АЈ-837, КПР, I-4-a/1
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Прва конференција шефова држава и влада
несврстаних земаља, Београд, 1–6. септембар 1961.

ba, Dr. Osvaldo Dorticós; President of the Republic of Ghana Kwame
Nkrumah; UAR President Gamal Abdel Nasser; King Haile Selassie of
Ethiopia; Afghan Prime Minister Sardar Mohammed Daoud Khan;
President of the Republic of Mali Modibo Keïta; Prime Minister of
India Jawaharlal Nehru; Iraqi Foreign Minister Hashem Jawad; King
of Nepal Mahendra Bir Bikram Shah Deva; President of the Provisional Government of Algeria Benyoucef Benkhedda; Guinean Foreign
Minister Louis Lansana Beavogui; Congolese Prime Minister Cyrille
Adoula; Congolese Deputy Prime Minister Antoine Gizenga; Prime
Minister of Burma U Nu, Belgrade, September 1-6, 1961

First Conference of Heads of State and Government
of Non-Aligned Countries, Belgrade, September 1–6, 1961
145. Учесници Београдске конференције: председник ФНРЈ Јосип Броз
Тито; принц Јемена Сејфул Ислам ал Хасан; принц Нородом Сиханук, шеф државе Камбоџе; премијер Либана Саеб Салам; председник Републике Сомалије Адем Абдулах Осман; председник
Врховног војног већа Судана Ибрахим Абуд; министар спољних
послова Саудијске Арабије, шеик Ибрахим Совеил; председник
Републике Кипар, архиепископ Макариос; краљ Марока Хасан
II; премијер Цејлона Сиримаво Бандаранаике; председник Републике Тунис Хабиб Бургиба; председник Републике Индонезије
Ахмед Сукарно; председник Републике Кубе др Освалдо Дортикос; председник Републике Гане Кваме Нкрумах; председник
УАР Гамал Абдел Насер; цар Етиопије Хајле Селасије; премијер
Авганистана Сердар Мохамед Дауд Кан; председник Републике
Мали Модибо Кеита; премијер Индије Џавахарлал Нехру; министар спољних послова Ирака Хашим Џавад; краљ Непала Махендра Бир Бикрам Шах Дева; председник Привремене алжирске
владе Бен Јусеф Бенхеда; министар спољних послова Гвинеје
Бевоги Луи Лансана; председник конгоанске владе Цирил Адула; потпредседник конгоанске владе Антоан Гизенга; премијер
Бурме У Ну, Београд, 1–6. септембар 1961.
Participants of the Belgrade Conference: President of the FPRY Josip Broz Tito; Prince of Yemen Saif Al-Islam Hasan; Prince Norodom
Sihanouk, head of state of Cambodia; Lebanese Prime Minister
Saeb Salam; President of the Republic of Somalia Aden Abdullah
Osman; President of the Supreme Military Council of Sudan Ibrahim
Abboud; Saudi Foreign Minister, Sheikh Ibrahim Suwaiyel; President
of the Republic of Cyprus, Archbishop Makarios; King Hassan II of
Morocco; Ceylon Prime Minister Sirimavo Bandaranaike; President
of the Republic of Tunisia Habib Bourguiba; President of the Republic of Indonesia Ahmed Sukarno; President of the Republic of Cu-

фотографија/photograph, МЈ, 1961_179_97
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148. Писмо учесника Конференције шефова држава и влада несврстаних земаља председнику САД Џону Кенедију, Београд, 5. септембар 1961.
Letter from the participants of the Conference of Heads of State
and Government of Non-Aligned Countries to the President of the
United States John F. Kennedy, Belgrade, September 5, 1961

146. Изјава о опасности од рата и апел за мир, Београд, 5. септембар
1961.
Statement on Danger of War and Appeal for Peace, Belgrade, September 5, 1961
АЈ-837, КПР, I-4-a/2
147. Декларација Конференције шефова држава и влада несврстаних
земаља, Београд, 5. септембар 1961.
Declaration of the Conference of Heads of State and Government
of Non-Aligned Countries, Belgrade, September 5, 1961

АЈ-837, КПР, I-4-а/2
149. Писмо учесника Конференције шефова држава и влада несврстаних земаља – Никити Сергејевичу Хрушчову, председнику
Министарског савета СССР-а, Београд, 5. септембар 1961.

АЈ-837, КПР, I-4-a/2
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153. Извод из извештаја Државног секретаријата за иностране послове са списком земаља Латинске Америке које су упутиле позив за посету Јосипа Броза Тита, председника ФНРЈ, Београд, 7.
јун 1962.
Excerpt from the report of the State Secretariat for Foreign Aﬀairs
with a list of Latin American countries that sent an invitation for
a visit of Josip Broz Tito, President of the FPRY, Belgrade, June 7,
1962

Letter from the participants in the Conference of Heads of State and
the Government of Non-Aligned Countries to Nikita Sergeyevich
Khrushchev, President of the Council of Ministers of the USSR, Belgrade, September 5, 1961
АЈ-837, I-4-a/2
Односи са светом у оквиру политике несврстаности
Relations with the World within the Framework
of the Non-Alignment Policy

АЈ-837, КПР, I-2/17
154. Потписивање Заједничке декларације о разговорима председника СФРЈ Јосипа Броза Тита и председника Бразила Жоаоа Гуларта, Бразилија, 20. септембар 1963.
Signing of the Joint Declaration on the talks between the President
of the SFRY Josip Broz Tito and the President of Brazil João Goulart,
Brasília, September 20, 1963

150. Забелешка IV регионалног одељења ДСИП-а о укидању клаузуле
највећег повлашћења Југославији у Конгресу САД-а, Београд, 3.
октобар 1962.
Note of the IV Regional Department of the SSFA on the abolition
of the clause of the greatest privilege to Yugoslavia in the US Congress, Belgrade, October 3, 1962
АЈ-837, КПР, I-3-a/104-10

фотографија/photograph, АЈ-112-501-13140-162

151. Програм званичне посете Леонида Иљича Брежњева, председника Президијума Врховног совјета СССР-а , ФНР Југославији,
септембар-октобар 1962.
Program of the oﬃcial visit of Leonid Ilyich Brezhnev, President of
the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR to Yugoslavia,
September-October 1962
АЈ-837, КПР, I-3-a/104-10

155. Порука Јосипа Броза Тита, председника СФРЈ, Џону Кенедију,
председнику САД-а, о односима и сарадњи Југославије и САД-а,
Београд, 7. април 1963.
Message from Josip Broz Tito, President of the SFRY to John F. Kennedy, President of the USA, regarding relations and cooperation
between Yugoslavia and the United States, Belgrade, April 7, 1963

152. Никита Сергејевич Хрушчов, председник Министарског савета
СССР-а и Јосип Броз Тито, председник ФНР Југославије са сарадницима у разговору током посете Јосипа Броза Тита СССР-у
(2–21. децембар 1962), Москва, 6. децембар 1962.
Nikita Sergeyevich Khrushchev, President of the Council of Ministers of the USSR and Josip Broz Tito, President of the FPR Yugoslavia with associates in conversation during Josip Broz Tito’s visit to
the USSR (December 2-21, 1962), Moscow, December 6, 1962

156. Јосип Броз Тито, председник СФРЈ, и Џон Кенеди, председник
САД-а, приликом посете Јосипа Броза Тита САД-у, Вашингтон, 17.
октобар 1963.
Josip Broz Tito, President of the SFRY, and John F. Kennedy, President of the United States, during Josip Broz Tito’s visit to the United States, Washington, October 17, 1963

АЈ-837, КПР, I-1/1098

фотографија/photograph, МЈ, 1963_231_045

фотографија/photograph, МЈ, 1962_201_155
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Welcome of Josip Broz Tito, at the Batajnica airport upon his return
from the USSR, Batajnica, June 10, 1967

157. Гамал Абдел Насер, председник УАР, и Јосип Броз Тито, председник СФРЈ, на Другој конференцији неангажованих и несврстаних земаља, Каиро, 14. октобар 1964.
Gamal Abdel Nasser, President of the UAR and Josip Broz Tito, President of the SFRY at the Second Conference of Non-Engaged and
Non-Aligned Countries, Cairo, October 14, 1964

фотографија, МЈ, 1967_335_002

158. Порука Линдона Џонсона, председника САД-а, Јосипу Брозу Титу, председнику СФРЈ, у вези са политичком ситуацијом и догађајима у Вијетнаму, 13. март 1965.
Message from Lyndon Johnson, President of the United States to
Josip Broz Tito, President of the SFRY, on the political situation and
events in Vietnam, March 13, 1965

162. Саветовање југословенског и совјетског руководства око усвајања заједничког програма економске помоћи арапским земљама
– Забелешка о разговору Јосипа Броза Тита, председника СФРЈ
са потпредседницима влада социјалистичких земаља, Београд,
6. септембар 1967.
Conference of the Yugoslav and Soviet leadership about the adoption of a joint program of economic assistance to Arab countries –
Note on the conversation between Josip Broz Tito, President of the
FPRY, and Vice Presidents of the Government of Socialist States,
Belgrade, September 6, 1967

АЈ-837, КПР, I-1/1101

АЈ-837, КПР, I-3-c/7

159. Порука Левија Ешкола, председника Владе Изаела, Јосипу Брозу
Титу, председнику СФРЈ, о ситуацији на Блиском истоку и арапско-израелском сукобу, 5. јун 1967.
Message from Levi Eshkol, Prime Minister of Israel to Josip Broz Tito, President of the SFRY on the situation in the Middle East and the
Arab-Israeli conflict, June 5, 1967

163. Порука Леонида Брежњева, генералног секретара ЦК КПСС,
председнику СКЈ Јосипу Брозу Титу о совјетско-југословенским
односима и наводном подстицању антисовјетског расположења
у Југославији, о односима влада ЧССР-а и СССР-а, Москва, 17. октобар 1968.
Message from Leonid Brezhnev, Secretary General of the CPSU
Central Committee to Josip Broz Tito, President of the League of
Communists of Yugoslavia, on Soviet-Yugoslav relations and alleged incitement of anti-Soviet sentiment in Yugoslavia, on relations
between the governments of Czechoslovak Socialist Republic and
the USSR, Moscow, October 17, 1968

фотографија/photograph, МЈ, 1964-255-0089

АЈ-837, КПР, I-1/495
160. Белешка са саветовања руководилаца комунистичких партија и шефова држава и влада социјалистичких земаља, одржаног у Москви 9. и 10. јуна 1967.
Note from the Conference of Communist Party Leaders and Heads
of State and Government of the Socialist Countries, held in Moscow
on June 9 and 10, 1967

АЈ-837, КПР, I-1/1007
164. Припремни састанак несврстаних земаља – списак земаља учесница и посматрача, Дар ес Салам, 12–17. април 1970.
Preparatory Meeting of Non-Aligned Countries – List of Participating and Observer Countries, Dar es Salaam, April 12–17, 1970

АЈ-837, КПР, I-2/33
161. Дочек Јосипа Броза Тита на аеродрому Батајница приликом повратка из СССР-а, Батајница, 10. јун 1967.

АЈ-837, КПР, I-4-a/8
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165. Јосип Броз Тито, председник СФРЈ, и Ричард Никсон, председник
САД-а, поздрављају окупљене грађане Београда приликом свечаног дочека Ричарда Никсона, Београд, 30. септембар 1970.
Josip Broz Tito, President of the SFRY, and Richard Nixon, President
of the United States, greet the gathered citizens of Belgrade at the
ceremonial reception of R. Nixon, Belgrade, September 30, 1970

167. Заједнички коминике са састанка Ричарда Никсона, председника САД-а, и Јосипа Броза Тита, председника СФРЈ – Вашингтонска декларација, Вашингтон, новембар 1971.
Joint communiqué from the meeting by Richard Nixon, President
of the USA and Josip Broz Tito, President of SFRY – the Washington
Declaration, Washington, November 1971

фотографија/photograph, AJ-112-068-22040-35, 38

фотографија/photograph, AJ-837, КПР, I-2/50-1

166. Посета Вашингтону Јосипа Броза Тита, председника СФРЈ, новембар 1971.
Visit of Josip Broz Tito, President of Yugoslavia to Washington, November 1971

168. Свечани пролазак улицама Београда Леонида И. Брежњева, генералног секретара ЦК КПСС, и Јосипа Броза Тита, председника
СФРЈ, Београд, 22. септембар 1971.
The formal drive through the streets of Belgrade of Leonid I. Brezhnev, Secretary General of the Central Committee of the CPSU and
Josip Broz Tito, President of the SFRY, Belgrade, September 22,
1971

фотографија/photograph, АЈ-112-508-23442-2, 5, 23, 44

фотографија/photograph, МЈ, 1971_472_022
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Draft of the SFRY Platform for Security and Cooperation in Europe,
Belgrade, June 8, 1973
АЈ-803-8

169. Коминике о посети Јосипа Броза Тита, председника СФРЈ, СССР-у,
5–10. јун 1972.
The communique on the visit of Josip Broz Tito, President of Yugoslavia to USSR, June 5–10, 1972

174. Приликом посете финског председника Урха Кеконена Југославији вођени су званични југословенско-фински разговори у вили
„Горица“ у Бугојну. Разматрани су односи у Европи и истакнута потреба неодложног довршавања припрема за завршну фазу
КЕБС-а. Изражено је уверење да КЕБС представља значајан корак ка непосредној, широкој и равноправној сарадњи европских
земаља, као и превазилажењу блоковских подела, Бугојно, 22.
март 1975.
During the visit of the Finnish President Urho Kekkonen to Yugoslavia, oﬃcial Yugoslav-Finnish talks were held at Villa Gorica in Bugojno. Relations in Europe were discussed and the need for immediate completion of preparations for the final phase of the CSCE was
emphasized. The belief was expressed that the CSCE represents a
significant step towards direct, broad and equal cooperation of European countries, as well as overcoming bloc divisions, Bugojno,
March 22, 1975

АЈ-837, КПР, I-2/53
170. Постављање слике Јосипа Броза Тита, председника СФРЈ, са сликама осталих шефова држава и влада несврстаних земаља за IV
конференцију шефова држава и влада несврстаних земаља, Алжир, 4. септембар 1973.
Setting a picture of Josip Broz Tito, President of the SFRY with pictures of other non-aligned Heads of State and Government for the
Fourth Conference of Non-Aligned Heads of State and Government,
Algeria, September 4, 1973
фотографија/photograph, АЈ-112-436-25437-11
171. Писмо Хенрија Кисинџера, државног секретара САД-а, Јосипу
Брозу Титу, председнику СФРЈ, у коме изражава захвалност на
пријему током његове посете Југославији, Вашингтон, 9. новембар 1974.
Letter from Henry Kissinger, US Secretary of State to Josip Broz
Tito, President of the SFRY, expressing gratitude for the reception
during his visit to Yugoslavia, Washington, November 9, 1974

фотографија/photograph, МЈ, 1975_575_023
175. Говор Јосипа Броза Тита, председника СФРЈ, на Петој конференцији несврстаних земаља, Коломбо, 16–19. августа 1976.
Speech by Josip Broz Tito, President of the SFRY at the Fifth Conference of Non-Aligned Countries, Colombo, August 16–19, 1976

АЈ-837, КПР, I-3-a/107-212
172. Џералд Форд, председник САД-а, и Јосип Броз Тито, председник
СФРЈ, у Старом двору приликом посете Џералда Форда Југославији 3–4. августа 1975, Београд, 3. август 1975.
Gerald Ford, President of the United States and Josip Broz Tito, President of the SFRY in the Old Palace, during Gerald Ford’s visit to
Yugoslavia, August 3-4, 1975, Belgrade, August 3, 1975

АЈ-837, КПР, I-4-a/26
176. Насловна страна листа Борба од 1. јула 1976. године, посвећена
завршетку Конференције комунистичких и радничких партија
Европе, одржане у Берлину, 28–30. јуна 1976. године.
The cover page of the Borba newspaper of July 1, 1976, dedicated
to the end of the Conference of Communist and Workers’ Parties of
Europe, held in Berlin on June 28-30, 1976

фотографија/photograph, МЈ, 1975_587_023
173. Нацрт платформе СФРЈ о европској безбедности и сарадњи, Београд, 8. јун 1973.

АЈ-837, КПР, I-2/68
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182. Говор Петра Стамболићa, председника председништва СФРЈ,
шефа југословенске делегације, на VII конференцији шефова држава и влада несврстаних земаља, у Њу Делхију, Њу Делхи, 7–12.
март 1983.
Speech by Petar Stambolić, President of the Presidency of the SFRY,
Head of the Yugoslav Delegation at the VII Conference of Heads of
State and Government of Non-Aligned Countries in New Delhi, New
Delhi, March 7-12, 1983

177. Југословенско-совјетски коминике о званичној посети Јосипа
Броза Тита, председника СФРЈ, СССР-у, 16–9. августа 1977.
Yugoslav-Soviet communiqué on the oﬃcial visit of Josip Broz Tito,
President of the SFRY, to the USSR, August 16-19, 1977
АЈ-837, КПР, I-2/70-1
178. Посета Јосипа Броза Тита, председника СФРЈ, НР Кини, Пекинг,
30. август 1977.
Visit of Josip Broz Tito, President of the SFRY to the People’s Republic of China, Beijing, August 30, 1977.

фотографија/photograph, AJ-112-438-32920-10
183. Говор Јанеза Дрновшека, председника Председништва СФРЈ,
на Деветом самиту несврстаних земаља у Београду, Београд, 4.
септембар 1989.
Speech by Janez Drnovšek, President of the Presidency of the SFRY,
at the Ninth Summit of Non-Aligned Countries in Belgrade, Belgrade, September 4, 1989

фотографија/photograph, МЈ, 1977_653_019
179. Јосип Броз Тито, председник СФРЈ, говори на Пленарној седници VI конференцијe шефова држава и влада несврстаних земаља, Хавана, 4. септембар 1979.
Josip Broz Tito, President of the SFRY, speaks at the Plenary Session of the VI Conference of Heads of State and Government of
Non-Aligned Countries, Havana, September 4, 1979

фотографија/photograph, АЈ-112-457-L-12191-11
184. Рушење Берлинског зида, Берлин, октобар 1989.
Demolition of the Berlin Wall, Berlin, October 1989

фотографија/photograph, АЈ-112-438-31175-72
180. Информација о глобалној пројекцији развоја економске сарадње СФРЈ са САД у периоду од 1979. до 1985. године, Београд,
1979.
Information on the global projection of development of economic
cooperation between the SFRY and the USA in the period from 1979
to 1985, Belgrade, 1979

фотографија/photograph, documentjournal.com

AJ-837, КПР, I-3-a/104-24
181. Заставе земаља учесница на VII конференцији шефова држава и
влада несврстаних земаља испред Палате мудрости, Њу Делхи,
март 1983.
Flags of the countries participating in the VII Conference of Heads
of State and Government of Non-Aligned Countries in front of the
Palace of Wisdom, New Delhi, March 1983
фотографија/photograph, AJ-112-438-32923-18
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