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Депеше америчких дипломата као извор
за проучавање стварања Балканског пакта
1953–1954. године1
АПСТРАКТУМ: Питање спољнополитичког опредељења Југославије учинило се почетком 1950-их проблемом светских размера, заокупивши делатност суперсила, како СССР-а тако и САД. И
Исток и Запад сматрали су Југославију геополитички важном и
усмерили активности ка придобијању или приморавању Београда
на преломну одлуку о својој блоковској опредељености. У чланку
су анализиране депеше америчких дипломата, које су однедавно
доступне на сајту Владе САД, о активностима наговарања Југославије на чланство у НАТО-у, а који су ипак завршени стварањем
Балканског пакта 1953–1954. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Балкан, спољна политика, дипломатија, Југославија, НАТО, Грчка, Турска, САД, СССР.
Увод
Интернет је у протеклој деценији постао ризница великог броја архивски битних електронских збирки које доприносе лакшем савладавању
препрека у истраживањима, нарочито у друштвеним наукама. Стејт дипартмент (Department of State) учинио је доступним део спољнополитичког архива САД у виду депеша својих дипломата на свом званичном сајту. Издања
Спољни односи САД (Foreign relations of United States – FRUS), која су сукцесивно објављивана од 1861. са временском дистанцом од једне до тридесетак
година, у штампаном облику су 1988. учинила приступачним истраживање
стварања Балканског пакта 1953–1954.2 Тада је мали број домаћих истражи1
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Рад је заснован на истраживању из докторске дисертације аутора „Спољна политика
Југославије 1948–1956. и питање Балканског пакта” одбрањене 2018. године на Факултету политичких наука, Универзитет у Београду
FRUS 1952–1954, Eastern Europe; Soviet Union; Eastern Mediterranean, Volume VIII,
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вача имао прилику да путује у Америку и проучи појединости из тих издања
ограниченог тиража и архива који су у међувремену сукцесивно дозвољавали приступ грађи. Међу првима који су се бавили овом темом био је Драган
Богетић.3 Предраг Симић и Бојан Димитријевић такође су дали свој допринос теми, као и Дарко Бекић пре њих, док је домаћи архивски фонд исцрпљен
објављивањем грађе.4
Новост у методу, приступу истраживању, јесте свеобухватност доступне грађе, која је данас употпуњена додатним чињеницама, те је највећи део
грађе доступан на сајту Универзитета Висконсин, делимично од 2005. и на
сајту Стејт дипартмента д 2014. што их, бар упоређујући факсимиле извора,
чини веродостојнијим. Чак и најмања информација која је тек недавно постала доступна даје ново светло на Балкански пакт и међународне односе тога
доба.
Свака депеша има датум и време када је одаслата, одакле и куда, као
и чијим очима на увид – Стејт дипартменту и, често, многим амбасадорима
САД и војним аташеима у државама на које се може односити садржај. Депеше су послате и по имену адресанта и адресата са ознаком поверљивости
садржаја, који је углавном био врхунска тајна са приоритетом. Пројекат Соларијум (Solarium) и стратегија повратка на претходно (Rollback) имали су
предност у Вашингтону тих година због сузбијања комунизма, па се међу
обавештаванима налазило седиште НАТО-а, јер је ближа војна сарадња Грчке, Турске и Југославије била део њихове делатности, као и укључење Немачке (и Југославије) у НАТО.5
Предмет овог истраживања је склапање Балканског пакта или савеза,
који је скуп трилатералних уговора закључених између Југославије, Турске
и Грчке. Склопљен је у освит Хладног рата, када је Југославија, ишчекују-
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Multilateral Relations, Balkan Pact, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/ch3sub1 10/10/2020.
Dragan Bogetić, „Članstvo Jugoslavije u Balkanskom savezu i NATO” Istorija 20. veka,
9/1–2, Beograd, 1991, str. 65–90; Dragan Bogetić, Jugoslavija i zapad, 1952–1955, jugoslovensko približavanje NATO-u, Službeni list, Beograd, 2000; Драган Богетић, „Сједињене Америчке Државе и формирање Балканског пакта 1952–1955”, Архив, 2/2, Београд,
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velikim silama 1949–1955, Globus, Zagreb, 1988; Bojan B. Dimitrijević, Jugoslavija i NATO
(1951–1957), Tricontinental, Vojska, Beograd, 2003; Предраг Симић, Тито и НАТО: успон
и пад друге Југославије, Новости, Београд, 2008.
Memorandum to the National Security Council by the Executive Secretary (Lay) S/S–NSC
ﬁles, lot 66 D 148, „Solarium”, Washington, July 22, 1953, Internet https://history.state.gov/
historicaldocuments/frus1952-54v02p1/d80 10/01/2020.
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ћи инвазију СССР-а, била на ивици рата. Прекид односа Београда и Москве
1948. довео је до окретања Југославије Западу све до 1955, чиме је направљен
нови хладноратовски ров. Због великих идеолошких разлика то је изгледало
неприродно, а искуство комунистичке Југославије са западним земљама изазивало је сумње, првенствено због њихове подршке монархистима у Другом
светском рату и, касније, око питања Трста.
У међународним околностима биполарне поделе, Балкански пакт представља конкретно остварење трилатералне сарадње Југославије, Грчке и Турске којом је, у сложеним условима Хладног рата, Југославија индиректно била
повезана са НАТО-м.6 Изненађен сукобом Тита и Стаљина после Резолуције
Информбироа, Запад је политичку и војну помоћ Југославији сматрао стратешки битном. Плашећи се могућег напада, Југославија је склапала политичке,
а касније и војне уговоре са земљама Западног блока. Балкански пакт чине
два основна уговора, и они се скраћено називају по месту потписивања – Анкарски и Бледски. Термин Балкански пакт, нити придев балкански, не користи се у уговорима који конституишу савез, осим у накнадном уговору о Балканској саветодавној скупштини 1955. Назив Балкански пакт настао је због
језгровитости језика, прво у новинарским текстовима, Титовим интервјуима,
а касније је прихваћен и у литератури, па и у америчкој архивској грађи.
Припреме савеза
Због грађанског рата у Грчкој и супротстављених идеологија, тек 1950.
је отпочео уобичајен дипломатски однос са Југославијом, која је предузела
кораке у правцу нормализације односа признајући владу у Атини. Тито новембра 1950. изјављује: „Ми смо спремни да вратимо сву дјецу чији су родитељи у Грчкој... сматрамо да је потребно да се македонској мањини у Грчкој
да мањинско право... Ми смо против пактова, пошто они стварају елементе
будућих сукоба.”7 У односима са Турском Југославија није имала билатерални проблем ни територијални спор, јер се од 1913. Турска није граничила са
њеним простором, али су односи били слаби.
Приближавање Југославије Западу и развијање односа три земље
је охрабривано са Запада. Априла 1951. директор Њујорк тајмса за Европу Сулцбергер (Cyrus Leo Sulzberger II) предлагао је Миловану Ђиласу да
Југославија, Грчка и Турска направе заједнички план одбране од СССР-а, а
овај му је пренео Титову поруку за шефа грчког генаралштаба о спремно-

6
7

Duško Lopandić, Jasminka Kronja, Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu, Evropski pokret u Srbiji, FES, Beograd, 2010. str. 48.
Јосип Броз Тито, Говори и чланци: 1941–1957, књ. 5, Напријед, Загреб, 1959.стр. 282289.
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сти ФНРЈ на разговор о стварању војног савеза и заједничке одбране.8 Грчки
војни аташе стигао је у Београд у пролеће 1951, док је у Атину војни аташе
ФНРЈ дошао идуће године.
Протокол уз споразум о приступању Грчке и Турске НАТО-у октобра
1951. следили су уговори САД са Турском и Грчком о билатералној војној сарадњи у оквиру НАТО-а, настављајући Труманову доктрину.9 Отворена је нова могућност војног повезивања Jyгославиje са Западом – Тито је искористио
прилику н изразио интерес за грчки предлог о трипартитном одбрамбеном
савезу Југославије, Грчке и Турске, на британску иницијативу.10
Амбасадор Југославије Љубомир Радовановић разговарао је фебруара
1952. са министром спољних послова Турске Кеприлијем (Mehmet Fuat Bey
Köprülü) о продубљивању сарадње две земље, док је амбасадор Радош Јовановић марта 1952. Имао разговор са премијером Турске Мендересом (Ali Adnan Ertekin Menderes). Турска је предложила војни савез јер обе земље имају заједничког непријатеља.11 Амбасадор је изразио резерве због негативног
психолошког ефекта у Југославији на политички преокрет. Тито поткрепљује
став тиме да се „ми не слажемо са онима на Западу који говоре да треба склапати неке пактове.”12
Амбасадор САД у Београду Ален (George Venable Allen) пише 6. јуна
1952. да му је заменик министра спољних послова Лео Матес рекао да влада
не осећа да је у положају да отпочне разговоре са Турском, а прихатила би
било који приступ Турске са великом наклоношћу, иако је опрезна због неодлучности неких из КПЈ да почну нешто што би довело до стварања југословенско-грчко-турске антанте.13 Преломни је био Шести конгрес ЦК КПЈ који
је одобрио предузимање заједничких мера са Грчком и Турском и најавио пут
Тита у Лондон.14
Државни секретар САД Ачесон (Dean Gooderham Acheson) амбасади у
Паризу поручује да је амерички поглед на то питање јасан заинтересованим
странама и да југословенско-грчко-турску сарадњу максимално подржавају, а
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Bojan B. Dimitrijević, Jugoslavija i NATO, op. cit., str. 225.
Momir Stojković, Balkanski ugovorni odnosi (1945–1997.), tom III, Međunarodna politika,
Službeni list SRJ, Beograd, 1998. str. 224–225.
Предраг Симић, Тито и НАТО, op. cit., стр. 77.
Dragan Bogetić, Jugoslavija i zapad, op. cit., str. 37.
Јосип Броз Тито, Говори и чланци: 1941–1957, књ. 7, Напријед, Загреб, 1959. стр. 114. и
127.
FRUS op. cit., Telegram No. 309, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d309#fn:1.3.2.2.8.4.9.5.4 11/10/2020.
Dragan Bogetić, Jugoslavija i zapad, op. cit., str. 42.
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да она мора бити у складу са обавезама Грчке и Турске у НАТО-у.15 Док не постане могуће предвидети начин и средства којима се војно планирање са Југославијом интегрише у НАТО, биће немогуће решити преклапајуће аспекте
америчко, британско и француско-југословенске, грчко-југословенске и турско-југословенске војне сарадње и планирања, нити утицаја тог планирања
на политичке односе Југославије и Запада, са Италијом пре свих. Грчка није
желела да се тежиште сарадње пребаци на Љубљанска врата ка Италији, него
на долину Вардара. Приближавање Југославије НАТО-у је могло да почне,
само којим путем?
Војне делегације Југо славије и Турске су одржале прве састанке крајем децембра 1952.16 Те сна сарадња Југо славије са Грчком била је парадокс
јер су размењивале најповерљивије информације и уговарале координацију
планова одбране, а нису имале пуне дипломатске одно се, да би се по сланства подигла на ниво амбасаде тек 30. децембра 1952.17 Југословенску делегацију у Атини предводио је генерал Милош Шумоња, кога су примили премијер Папагос (Αλέξανδρος Παπάγος) и грчки краљ Павле (Παῦλος, Βασιλεὺς
τῶν Ἑλλήνων), што говори о придавању важности овим догађајима.
Амбасадор Ален пише да су догађаји, унутрашњи и спољни, ишли Титу
у корист и он је добио довољан осећај сигурности да напусти став о регионалним блоковима и приступи концепту формалних војних обавеза на нивоу влада као услов напретка војних разговора.18 Тито је, по Алену, прихватио Турску
и Грчку као војне сараднике и процес померања под кишобран НАТО-а почео
је покушајима да се на југу обезбеди савез. Амерички амбасадор у Турској
Мекги (George Crews McGhee) 6. јануара пише да докази показују да Југославија жели да се повеже са одбраном Запада интимније.19 Генерал Константин
Поповић постао је нови државни секретар иностраних послова ФНРЈ.20 Питање Трста је кварило приближавање Западу. Југославија је ојачала свој положај
добијањем економске помоћи од САД и Међународне банке почетком 1953.21
15
16
17
18
19
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FRUS op. cit., Telegram No. 313, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d313#fn:1.3.2.2.8.4.16.5.4 12/10/2020.
Milan Terzić (pr.), Balkanski pakt 1953–1954, Zbornik dokumenata, op. cit., str. 162.
Dragan Bogetić, Jugoslavija i zapad, op. cit., str. 43.
FRUS op. cit., Telegram No. 315, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d315#fn:1.3.2.2.8.4.18.5.4 12/10/2020.
FRUS op. cit., Telegram No. 316, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d316#fn:1.3.2.2.8.4.19.5.4 12/10/2020.
Коча Поповић (1908–1992), како ће се потписивати на уговорима о Балканскм пакту,
начелник је генаралштаба 1945–1953, министар иностраних послова од јануара 1953.
до априла 1965. Internet, http://www.mfa.rs/sr/index.php/dipl-tradicija/popecitelji?lang=cyr
11/10/2020.
Милан Терзић, „Југославија и Балкански пакт 1953/4.” у Александар Животић (ур.),
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Саветник у амбасади у Анкари Раунтри (Bill Rountree) наводи да му је
британски амбасадор рекао како је интересантна идеја о регионалној организацији повезаној са НАТО-м, а да није сигуран на шта се мисли под тим у
Турској.22 Раунтри сматра да је још рано дати мишљење САД о охрабривању
Југославије да се придружи НАТО-у јер су потребна реаговања и других чланица. Кеприли је у Београду јануара 1953. рекао Поповићу да би предстојећи
тројни споразум требало да представља само етапу ка циљу – укључивању
Југославије у НАТО.23 Ово је одбијено јер се сматра штетним, а могуће је да
ће се НАТО мењати у систем регионалних пактова.
Амбасадор Перифој (John Emil Peurifoy) пише 26. јануара о бојазни да
ће узајамни безбедносни аранжман између Грчке и/или Турске са Југославијом бити схваћен у СССР-у као да је предузет уз пристанак САД и имати
ефекат застрашивања.24 По Перифоју, изгледа да је јасно схваћено и за три
државе пожељно да војни планови буду заправо координисани са НАТО-м.
У телеграму од 28. јануара Перифој напомиње да је иницијатива за споразум
дошла од Кеприлија, који се надао да ће тиме уобличити војне преговоре Турске и Југославије, назвавши је Тито–Кеприли.25 На путу из Београда Кеприли
се задржао у Атини крајем јануара и разговарао са премијером Папагосом и
колегом Стефанопулосом (Στέφανος Στεφανόπουλος). За став Југославије према могућем везивању са НАТО показано је велико интересовање. Стефанопулос долази у Београд у фебруару, када је утврђена платформа будућег уговора
о пријатељству и ненападању, али не и војном савезу.26
Амбасадор Мекги пише 6. фебруара да је успостављање и овако ограниченог пакта препоручљиво јер би одуговлачење обесхрабрило Југославију,
за коју Турци мисле да страхује од изолованости.27 Охрабривање три земље,
по њему, у овом тренутку би имало ефекта, јер би са мало савета од Запада
оне саме од себе напредовале у договарању. Без уверавања да ће одбрана
Тракије бити координисана од стране све три земље, не би било извесно да

22

23
24
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26
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Југославија у Хладном рату – прилози истраживањима, Институт за новију историју,
Београд, 2010. стр. 113.
FRUS op. cit., Ankara Embassy ﬁles, lot 57 F 72, „320 - Greek-Turk-Yugo Pact, Jan.
1953” No. 318. Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v08/
d318#fnref:1.3.2.2.8.4.22.13.2 12/10/2020.
Dragan Bogetić, Jugoslavija i zapad, op. cit., str. 78.
FRUS op. cit. Telegram No. 319, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d319#fn:1.3.2.2.8.4.24.5.4 12/10/2020.
FRUS op. cit., Telegram No. 320, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d320#fn:1.3.2.2.8.4.26.5.4 12/10/2020.
Dragan Bogetić, Jugoslavija i zapad, op. cit., str. 79.
FRUS op. cit., Telegram No. 322, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d322#fn:1.3.2.2.8.4.29.5.4 13/10/2020.
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ће се она одржати под совјетским нападом, чиме би допрли до Егеја и узели
Дарданеле, па и Босфор, и тако одвојили Турску. Турци су зато, каже Мекги,
рекли Југословенима да би било који напад на Југославију водио сигурно у
трећи светски рат. Став САД је да то не би могао бити изолован случај, свакако не као Кореја. Кеприли је назвао пакт Одбрамбена организација Југоисточне Европе (Southeast Europe defense organization), која би укључивала
Америку, Британију, Француску и Италију. Мекги каже да Турци верују да
војни фактор толико надилази ово удруживање да политичка премишљања не
би требало да буду препрека да приступе НАТО-у ако су вољне да сарађују у
заједничкој одбрани против Русије.28
Перифој 14. фебруара пише да верује како би НАТО могао да искористи
природни ток разговора да доведе Југославију индиректно у оквир стратешког
планирања НАТО-а, а у скорије време то неће бити могуће јер Запад није спреман да се обавеже Титу, па би од њега очекивао тек ограничену сарадњу.29 Перифој каже да би требало препознати чињеницу да су разговори засновани на
убеђењу, које све три државе деле, да би свебухватан напад на Југославију водио у општи сукоб, иначе не би било опсежних преговора, и наводи да се Грци
надају вођству САД и војној подршци док помажу нападнуту Југославију.30
Војне делегације три државе су у Анкари фебруара 1953. разговарале о
начинима сарадње, размени података, снагама СССР-а и сателита и одбрамбеним плановима, а само начелне ставке о војној сарадњи остављене су у
уговору због премишљања све три земље. Поповић је доставио предлог уговора из Aтинe Титу како би им дао упутства, и пре него што је отпутовао за
Анкару известио је да је постигнута сагласност око текста.31
Перифој 26. фебруара пише да је јасно да су Грци и Турци објаснили
Југославији да се поново прошло кроз пасусе уговора на инсистирање Вашингтона и Лондона и да се Поповић на ту интервенцију љутио.32 Уклањање војних одредби из нацрта је препоручено због осетљивости појединих
чланица НАТО-а, иако се САД нису противиле војној сарадњи, а Поповић
је, по речима Стефанопулоса, рекао да велике силе не схватају у потпуности
важност овог дела света, нити потребу организовања сопствене одбране на
конкретним основама.33
28
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30
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Исто
FRUS op. cit., Telegram No. 324, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d324#fn:1.3.2.2.8.4.31.5.4 13/10/2020.
Исто.
Милан Терзић, „Југославија и Балкански пакт 1953/4.”, op. cit., str. 114.
FRUS op. cit., Telegram No. 327, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d327#fn:1.3.2.2.8.4.34.5.4 13/10/2020.
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Анкарски пакт
Уговор о пријатељству и сарадњи између Југославије, Грчке и Турске
склопљен је у Анкари 28. фебруара 1953. Њиме уговорнице потврђују своју
веру у начела Повеље УН, да доприносе одржавању међународног мира, да
су одлучне да бране слободу и независност, као и свој територијални интегритет од било каквог спољног насиља, решене да удруже напоре да би организација њихове одбране од било какве спољне агресије била ефикаснија,
деловаће усклађено у заједничком интересу, а нарочито у одбрани, у складу
са чланом 51 Повеље УН, што га чини регионалним пактом.34 Анкарски споразум предвиђа да ће министри иностраних послова једном годишње разматрати међународну ситуацију и сарадњу генералштабова, уз обавезу да неће
преузимати међународну обавезу супротну уговору.35
По потписивању Анкарског пакта Стаљин је умро. Пре поласка у Лондон, Тито на питање да ли ће бити разговора о повезивању Југославије са
одбраном Запада каже: „Мислим да ће о томе бити разговора, али не у том
смислу да ми намјеравамо приступити Атлантском пакту.”36 Тито је покушао
да склопи у Лондону политички савез или уговор о пријатељству, што није остварио.37 Однос Југославије према Балканском пакту се мења јер напад
Москве више није био изгледан.
Војни разговори и питање односа према НАТО-у оставиле су Турску
као најгласнијег заговорника везивања споразума за НАТО, а Југославија је
одбацивала могућност присуства НАТО представника војним разговорима
три земље. Запад је тражио начин повезивања Балканског пакта и НАТО-а
и приликом посете америчког државног секретара Далса (Јоhn Foster Dulles)
Анкари и Атини, маја 1953, једна тема била је однос НАТО–а према Балканском пакту, а као основица за разговоре и регулисање војних аранжмана узето
је начело да се напад на једну чланицу сматра нападом на све три земље.38
Амбасадорка у Италији Лус (Clare Boothe Luce) 20. јула навела je да
je позиција Југославије по питању политичких обавеза скроз у супротности
са упутствима које је адмирал Карниј (Robert Bostwick Carney) дао Грцима и
Турској предлажући да се разговори воде само на нивоу националних војски,
34

35
36
37
38

Уговор о пријатељству и сарадњи између Федеративне Народне Републике Југославије, Краљевине Грчке и Републике Турске, 1953, Министарство спољних послова Владе
Републике Србије, Internet http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/dipl-tradicija/istorijski-diplomatski-dokumenti/39-ugovor-prijateljstvo-1953?lang=cyr 14/10/2020.
Duško Lopandić, Jasminka Kronja, Regionalne inicijative, op. cit., str. 49.
Јосип Броз Тито, Говори и чланци: 1941–1957, књ. 8, Напријед, Загреб, 1959, стр. 32
Vladimir Petrović, Titova lična diplomatija: studije i dokumentarni prilozi, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2010, str. 31.
Милан Терзић, „Југославија и Балкански пакт 1953/4”, op. cit., str. 115–116.
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без политичких обавеза или ширења НАТО обавеза.39 САД, Велика Британија и Француска, које су финансијски помагале Титову власт, разигравалe су
планове могуће одбране са Југославијом на војној конференцији у Вашингтону крајем августа 1953.40
Американци су упозоравали Грчку да са стварањем војног пакта са Југославијом не би требало журити јер би то политички јачало положај Југославије, отежавајући га за САД у Италији, а после таквог аранжмана сваки
притисак да Југославија уђе у НАТО био би сувишан, јер би стварањем пакта
посредно, преко Грка и Турака, НАТО већ примио обавезе.41
Као додатак уз Анкарски пакт, 7. новембра 1953. у Београду је потписан Допунски споразум о оснивању Сталног секретаријата, као техничког
тела са сврхом да припрема конференције министара иностраних послова и
проучава питања политичке, војне, привредне и друге сарадње.42 Стални секретаријат Анкарског уговора као политичко тело имао је статус међународне организације.43 Убрзо је дато англоамеричко саопштење о предаји Трста
Италији и дошло је до заоштравања односа Београда и Запада. Југославија је
преузела иницијативу у продубљивању Анкарског пакта.
На Западу је примећен први идеолошки сукоб у СКЈ који је описан као
критика „броја 3”, како је рангиран Ђилас, који је смењен са свих партијских
и државних функција.44 Оптуживши га да је под утицајем Запада, јер су код
њега превладале идеје социјалдемократије, Тито је рекао да се Ђилас продао
Западу.45 Да је Тито био „предуго уз НАТО, вероватно би он и његова партија
изгубили власт, суочени са појавом страначког плурализма.”46 Увођење вишепартизма, макар и двопартијског, као у САД, није долазило у обзир јер би
критика повлашћених угрозила партију.
Вршилац дужности државног секретара Смит (Walter Bedell Smith) амбасади у Атини о скорашњим трипартино-југословенским војним разговори39
40
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ма Југославије са НАТО-м наводи као недостајући део слагалице коначни однос Италије са земљама Анкарског споразума.47 Амбасади 16. фебруара 1954.
поручује да је притисак Југославије на више обавезујући војни аранжман са
Грчком у том тренутку, када још нема задовољавајућег решења питања Трста,
за жаљење и да нема мењања става САД.48
Годишњица потписивања Анкарског пакта била је прилика да министри иностраних послова дају изјаве, али између Турске и Грчке је избијао
спор око Кипра.49 Савез војног карактера није још склопљен. Склопљена је
Тајна конвенција између земаља чланица Анкарског пакта о статусу њихових
војних снага. Конвенција сматра да војне снаге, ради заједничких операција,
могу бити послате у службу на територију друге чланице или тражити заклон, а у члану 15 се наводи да ће се код емисионе банке државе домаћина
отворити два рачуна на име влада држава гошћи, кредитован у америчким
доларима код банке у САД као неопозиви кредит.50

Бледски пакт
Тито је у Анкари априла 1954. са председником Турске Бајаром (Mahmut Celâl Bey Bayar) разговарао о одбијању формалног приступања ФНРЈ
НАТО-у и даљој изградњи војног пакта.51 Тито је званичнике у Анкари успео
да убеди да је време за војни пакт који се неће косити са чланством у НАТО-у
и да је Трст још мало па решен.52 На збору у Београду појаснио је како би у
случају прерастања Европске одбрамбене заједнице са широм основом од
војне, која би била посвећена очувању мира и решавању потешкоћа, Југославија била спремна узети учешћа у политичкој димензији, а пуноправно чланство у НАТО-у није долазило у обзир, ФНРЈ се са западним војним структурама повезала посредно – склапањем војног дела Балканског пакта.53 Тито
каже да се може „наћи modus vivendi између Атлантског пакта и Балканског...
ми не бежимо од обавеза које би проистицале из сарадње и повезаности са
НАТО.”54
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Амбасадор у Атини Кенон (Cavendish Wells Cannon) пише 20. априла да
ексцес са изјавама Тита и домаћина у Турској није озбиљно угрозио Анкарски
пакт и војне разговоре, али је убрзао проблем координације Турске и Грчке
са ставовима САД.55 Он верује да је могуће још шест месеци одложити даљи
рад на војној алијанси, јер је пребрзо, а ако се до јесени не реши Трст, онда се
дâ размотрити одвајање питања војне алијансе Анкарског пакта од Италије.
Поменуо је и питање Кипра као могућу препреку. Грчка је преузела вођство у
тражењу потпоре од НАТО савезника и тражила од Италије да се не противи.
Далс амбасади у Атини 17. маја пише о подршци свакој сарадњи три
земље, све док се не коси са обавезама две од њих у чланству НАТО-а, и посвећеност Вашингтона и Лондона помагању Југославији и Италији да реше
проблем Трста.56 Француска влада је предложила да САД, Британија и Француска направе трипартитни савет стручњака у Лондону како би расправили
заједничко становиште о питању Балканског војног пакта.57 Далс 24. маја амбасади у Београду описује посету амбасадора ФНРЈ Матеса, који је акредитиве предао Смиту, а сада упознао Далса, уз спомињање демарша САД од 22.
маја о успоравању Балканског пакта и тиме одустајања у политици САД од
подршке одбрамбеним аранжманима у области Југоисточне Европе тако да
изгледа као тежња Италије, што је Далс негирао и правдао неспоразумом.58
Амбасадор у Београду Ридлбергер (James Williams Riddleberger) наводи да га је министар Поповић обавестио о одобрењу СИВ-а да изрази неразумевање демарша јер Тито у Атини без присуства осталих не би ни могао да
објави војни савез, на шта је Ридлбергер рекао да га то није спречило да у Анкари декларацијом најави ту намеру, што је узбунило Италију, а Поповић је
то окарактерисао као њен неодговоран став јер није у вези са Трстом нити са
обавезама у НАТО-у.59 Ридлбергер је Поповићу препоручио да успоре, а одговорено му је да се „отишло сувише далеко у препоручивању политике коју
треба следити.”60 Ридлбергер истиче да је став Италије чињеница, без обзира
на њену неразумност, и да је демарш имао добар учинак јер ће договор САД,
Британије и Југославије о Трсту утицати на развој Балканског пакта.

55
56
57
58
59
60

FRUS op. cit., Telegram No. 338, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d338#fn:1.3.2.2.8.4.49.5.4 15/10/2020
FRUS op. cit., Telegram No. 339, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d339#fn:1.3.2.2.8.4.50.5.4 15/10/2020
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Титова посета Грчкој почела је 2. јуна у двору, дружењем са краљем
Павлом, а после с премијером Папагосом. Тито је истакао потребу сарадње
балканских народа и да ФНРЈ НАТО–у „не приступа... из наших специфичних разлога.”61
Амбасадор САД у Лондону Олдрич (Winthrop Williams Aldrich) 11. јуна
извештава о првом састанку који се тиче Балканског пакта, на ком су представници Лондона и Париза изнели само личне погледе на текст и сагласили
се, осим са члановима 6 и 7, а разговарано је о мање формалној вези са НАТО-м ако се уговори обавеза да Грчка и Турска што исцрпније обавесте Северноатлантски савет пре потписивања како би наишли на одобравање.62
Далс пише амбасади у Лондону 14. јуна да би неравнотежа обавеза
Грчке и Турске, и можда НАТО-а, у члановима 6 и 7 могла штетити њиховим интересима као и осетљивост питања Трста.63 Далс наводи да НАТО не
садржи забрану војне алијансе између НАТО држава и оних које то нису и
да не даје право на вето чланици за друге чланице. Пошто је Балкански пакт
неизбежан и неће бити одлаган унедоглед, а може утицати на повећање обавеза НАТО-а, и Грчка и Турска би требало да благовремено у потпуности дају
планове савеза Северноатлантском савету и чују ставове партнера као пријатељска размишљања.64
Олдрич 17. јуна пише о другом састанку о Балканском пакту, где је британски представник пренео захтев из Атине да Лондон убеди Рим у разумнији
став према савезу, који би у случају напада из Бугарске одговорио аутоматски,
док би решење било флексибилније ако би напад дошао из друге земље, што
Турској није по вољи због њене границе са СССР-ом.65 Лондон сматра да би
потпуни аутоматизам био лош и одбојан чланицама НАТО-а, али, као и Париз, мишљења је да би се веза НАТО-а и Балканског пакта остваривала кроз
координацију војних аранжмана и да би учешће Југославије било корисно јер
би се укључила у планове и командне структуре SACEUR (и CINCOSOUTH
ако је могуће), што би, уз успостављање комитета за координацију два пакта
и, евентуално, политичку комисију за консултације било пожељно, а могло
би се обавити разменом протокола који гарантују асистенцију и консултацију
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Милан Терзић, „Југославија и Балкански пакт 1953/4.”, op. cit., str. 119.
FRUS op. cit., Telegram No. 343, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
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НАТО-а и Балканског пакта, као што је предложено и за ЕОЗ.66 Флексибилне
гаранције су биле тежиште рада групе, као и обавеза Југославије ако Турска
и Грчка буду увучене у нешто везано за своје обавезе у НАТО-у.
Олдрич 18. јуна пише о трећем састанку о Балканском пакту, на којем
је представник Француске предложио да ако се Турска (Грчку не помиње)
ускоро у вези са споразумом не обрати Вашингтону, Лондону или Паризу, да
јој се упути демарш и поручи да је циљ да се Југославија интегрише у западне одбрамбене структуре, свакако да се уклопи у војне аранжмане НАТО-а, и
тада је балканска сарадња добродошла.67
Далс амбасади у Београду 29. јуна пише о понуди пакта о ненападању
СССР-а са Балканским пактом и можда Бугарском, Мађарском, Румунијом и
Албанијом у совјетској мировној офанзиви и нормализацији односа са Југославијом, којој је у интересу да држи информисаним САД, а администрација
у Вашингтону трпи критике због помагања ФНРЈ.68 Далс амбасади у Београду 2. јула пише о састанку у Атини о Балканском пакту и може се обавестити Северноатлантски савет пре него што се у Београду састану министри
спољних послова три државе, што је осетљив тренутак због Трста, а Италија
је тражила од Турске да поверљиво, због утиска у јавности, подеси време састанака са преговорима о Трсту и тражи подршку САД.69
Далс 8. јула Ридлбергеру у Београду поручује да би требало што пре
направити једнострани демарш САД Титу, тако да се стави до знања да развој
Балканског пакта може и требало би да представља важан део одбране „слободног света” – Америка то прихвата као саставни део укупне политике према Југославији која је заснована на доприносу одбрани „слободног света”, па
Далс верује да због заједничког интереса има права да расправља о томе, иако формално САД није непосредно део предложене алијансе.70 Југословени
су били огорчени због одлагања, које су приписали притиску САД.
Амбасадор у Турској Ворен 16. јула пише да САД сигурно има удела
у смиривању напетости у Београду, Атини и Риму, да је Турска пришла томе
савесно водећи рачуна о тренутку и повезаности са НАТО-ом и наводи како
је турски државни подсекретар Бирги (Muharrem Nuri Birgi) рекао да су се
66
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Исто.
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FRUS op. cit., Telegram No. 347, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
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FRUS op. cit., Telegram No. 348, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d348#fn:1.3.2.2.8.4.61.5.4 16/10/2020.
FRUS op. cit., Telegram No. 350, Internet https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1952-54v08/d349#fn:1.3.2.2.8.4.65.5.4 16/10/2020.

Жељко Мирков, Депеше америчких дипломата као извор за проучавање...

273

Грци и Југословени сагласили да се Италија прикључи пакту што пре, што су
пропустили, а што се тиче одлагања, Турци мисле да посета цара Етиопије
Селасија (Haile Selassie) Југославији није требало да буде истог реда важности као Балкански пакт.71 По Ворену, двоумљење Италије, брзоплетост Грчке,
сумњичавост Југославије већ су коштали Запад могућности за велику победу
у Хладном рату и отежали стваран развој његове колективне снаге.72
Амерички изасланик у Италији Дарбро (Elbridge Durbrow) 17. јула преноси три разговора са италијанским званичницима о одговорности САД за одлагање Балканског пакта како би он био потписан истовремено са споразумом
о Трсту. Он је то негирао, јер директне везе између та два споразума нема и
САД није непосредно уплетена у Балкански пакт, па се чуди зашто Рим тражи
текст уговора од Вашингтона, а не од Атине или Анкаре, и тражи столицу са
натписом Италије као оснивача у пакту, а постоји неповерење према Титу.73
Дан пре трилатералних разговора, Титу је предато писмо Хрушчова
(Никита Сергеевич Хрущёв), у којем се у извесном смислу признаје грешка и
каже да је КПЈ 1948. била у праву.74 Ипак, преговори су већ произвели фасциклу „Југословенски документи пред Блед”: Протокол о оснивању консултативне скупштине, Уговор о савезу, Заједнички извештај делегација владама и
саопштење Комисије за израду нацрта споразума Југославије, Грчке и Турске
јула 1954.75
Далс амбасади у Лондону 28. јула пише о британском предлогу за сарадњу и заједничком планирању Балканског пакта и НАТО-а, што је у сагласју са предлогом Турске, који ће задовољити жеље Париза, а тешко ће добити
одобрење Југославије у делу о размени поверљивих података, као што Лондон жели; то може угрозити питање Трста, па ако Лондон и Париз инсистирају, да Северноатлантски савет тајно поздрави Балкански пакт у случају да
три земље намеравају да сарађују заједничким војним планирањем Пакта и
НАТО-а.76
Стални представник САД у Северноатлантском савету Хјуз (John
Chambers Hughes) 29. јула извештава о дискусији која се тога дана водила у
71
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Савету, а отворили су је званичном изјавом представници Грчке и Турске, наглашавајући значај повезивање Југославије са Западом, да је за одбрану Грчке важно да она буде на страни Запада, а из својих добрих разлога није хтела
у НАТО, док је представник Турске нагласио да је интеграција Балканског
пакта у НАТО следећи корак, с посебним протоколима за заједничко заседање попут ЕОЗ-а, желећи и Италију у чланству.77 Стални представници, осим
исландског, одобравали су акције и били захвални за начин консултовања,
док су Канада, Норвешка и Данска додале да не разумеју тај пакт, нити зашто
се о њему на Савету дискутује, а Италија, Француска и Белгија су истакле
да члан 2 нацрта не треба да прекорачи члан 5 НАТ и став Белгије о члану 7
нацрта о географском ограничавању на агресију на Балкану, док је Италија
инсистирала на интеграцији војних планова у стратешки концепт НАТО-а,
а Холандија предложила да Грчка и Турска имају посебну одговорност за
обавештавање Савета о политичким намерама Југославије, што би се могло
остварити и на здруженим састанцима Балканског пакта и НАТО-а.78 Очекивало се потпуно информисање НАТО-а од Грчке и Турске о војном планирању, а одобрен од Савета је и Пакт и потрага за формалном и органском везом
са НАТО-м.
Циљ да се Југославија било како повеже са НАТО-м био је проблем који је дипломатија ФНРЈ успешно решила, па су Грчка и Турска биле спремне
да потпишу уговор јер је НАТО установио да нема препрека да те две земље
приступе новом уговору с Југославијом.79 Проблем Трста решен је убрзо доношењем Меморандума о сагласности, којим је Италија задржала град, а Југославија добила зону Б и два села из зоне А.
Иницијатива Београда ублажила је члан 2 о узајамним обавезама и члан
6 о обавезама Југославије, на којем су Турска и Грчка инсистирале, па је он
дорађен и формулација је обухватила претходно консултовање, које је сачувало пакт као одбрамбену организацију без идеолошких премиса, независну од
НАТО-а.80 Очувано је самостално одлучивање о одбрамбеном рату.
На Заседању министара иностраних послова Грчке, Турске и Југославије 6–9. августа 1954. на Бледу и у разговорима војних експерата уобличен
је уговор.81 Као след дипломатских разговора и, пре свега, Титових посета
12–18. априла Турској и 2–6. јуна Грчкој, потписан је 9. августа 1954. Уговор
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о савезу, политичкој сарадњи и узајамној помоћи Југославије, Грчке и Турске
као војнополитички савез.82
Пакт је склопљен на двадесет година ради очувања мира на Балкану
и одбране слободе, независности и територијалне целовитости земаља потписница. Претходни споразуми су већ предвиђали сарадњу оружаних снага
и њихов статус на територији друге уговорнице и учвршћивали мир кроз сарадњу као одбрамбени савез без идеолошке обојености, заснован на члану 51
Повеље УН и активне мирољубиве коегзистенције на основу права суверених
земаља на самоодбрану, а пакту је дат изразито војноодбрамбени карактер.
Закључак
Две капиталистичке државе, Грчка и Турска, склопиле су савез са комунистичком Југославијом. Грчка је била по облику владавине монархија, а
Турска република, настала као револуционарни одговор династији која није
успешно штитила територију у рату, управо са Грчком. Ове две државе, по
уређењу просте, биле су различите од федералне Југославије и по хомогености становништва. Словенски, хеленски и туркијски народи, раздвојени још
од решавања Источног питања, нашли су се у истом скупу..
После Другог светског рата у Југославији је прекинут вишестраначки
систем и уведен једнопартијски, док су у Турској тада одржани избори које
је коначно изгубила прва странка на власти од успостављања републике – Републиканска, а на власт је дошла Демократска. Грчка је имала традицију демократије и славу из античког доба, коју није оправдала сталним политичким
размирицама ни после грађанског рата. Ове државе су супротности у сваком
погледу, осим у томе што нису биле демократије по моделу Запада, али су му
биле корисне. Демократије са демократијама (или бар полиархијама) не ратују, нити интервенишу против својих савезника.
Усамљена Југославија није могла да се ослони на усамљене савезнике,
него на оне који су подржани од неке велике силе. Мир и умањење притиска
земаља послушних према Москви, на челу са СССР-ом, били су важни због
решавања питања Трста. Циљ САД био је укључивање Југославије у западни одбрамбени блок из геополитичких разлога, што није потпуно остварено,
већ је сачињен регионални пакт, како је одговарало Титу. Својом посебном
политиком он је постигао највише могуће за партију и сопствену идеологију,
супротну Ђиласовој плуралистичкој идеологији. Преговори су потрајали зато што је било потребно пронаћи обострано прихватљиву формулу којом ће
се јасно разграничити обавезе Југославије према Грчкој и Турској и њихове
обавезе према Југославији у погледу НАТО-а.
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Депеше америчких дипломата које се односе на Балкан имају посебан
значај јер се овај простор нашао у тежишту сукобљености интереса Вашингтона и Москве. Вашингтон је играо пресудну улогу. У публикацијама које се
темеље на званичним архивима САД има историјске дистанце, али нема белешки о личним ставовима или тајним утицајима на бизнис и пази се на осећања у другим државама. То је можда изостављано цензуром или су, заправо,
америчке дипломате 1950-их у депешама имале више такта у остваривању
интереса.
Željko Mirkov
Dispatches of American diplomats as a source for studying the creation

of the «Balcan pact» 1953–1954
Summary
In the last decade, the Internet has become the address of a large number of archivally important collections that contribute to easier overcoming of obstacles in research.
The US State Department has made available part of the foreign policy archive in the form
of dispatches of its diplomats on its oﬃcial portal. The publications Foreign Relations of
United States – FRUS, which were successively published with a distance of years, made
the research of the creation of the «Balkan Pact» accessible in printed form. A small number of local researchers had the opportunity to travel to the United States and study these
limited editions and the archives, which successively allowed access to the material.
A novelty in the method, the approach to research, is that it is no longer necessary
to travel to another continent, and that material is available on the website of US State Department. This contributes to the exchange of knowledge and the advancement of studies
in science. Each dispatch has the date and time when it was sent, from where and where, as
well as to whom for inspection and by name with the conﬁdentiality mark.
Foreign policy of United States regarding the Balkan pact of 1953-1954 is in the
core of research. External factors that aﬀect a country of Yugoslavias size are essential, as
well as the foreign policy of Turkey and Greece and their trilateral and bilateral relations
with Yugoslavia. Informbiro, as an organization that gathered the communist parties as an
instrument of Moscow, from which the conﬂict with Belgrade arose in 1948 was important
as а possible pretext for military intervention. The echo of this conﬂict and its foreign policy consequences with NATO are indicative. Foreign policy revolve from the introduction
of a one-party system is important for the study of Yugoslavia, which was underdeveloped
country geopoliticaly surrounded and also pressed with shortages to daring and signiﬁcant
decisions.
Government in Belgrade, Tito namely could not aﬀord to be weak and ruled as
strongman since he had a lot of competitors for power in the party, and Stalin. Tito managed to form alliance as a joint defense of Yugoslavia with two ideologically diﬀerent states,
members of NATO. Relaxed relations of Belgrade and Moscow have reduced the importance of the Balkan pact and with disputes of Turkey and Greece was put down. Balkan
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pact shows the mastery of Yugoslav foreign policy. Тhe telegrams of American diplomats
to, and from the Balkans have a special signiﬁcance because this region is at the center of
the conﬂict of interests between Washington and Moscow.
Жељко Мирков
Посылки американских дипломатов как источник изучениа создания

«Балканского пакта» 1953–1954
Резюме
В последнее десятилетие Интернет стал адресом большого числа важных для
архивов коллекций, которые способствуют более легкому преодолению препятствий
в исследованиях. Правительство США разместило на своем официальном портале
часть архива внешней политики в виде депеш своих дипломатов. Публикации «Международные отношения США» выходили последовательно с промежутком в много лет. У небольшого числа домешных исследователей была возможность поехать
в Соединенные Штаты и изучить из этих ограниченных изданий, так и из архивов,
которые последовательно давали возможность доступа к материалам.
Новизна метода, подхода к исследованиям состоит в том, что в этом столетии
больше нет необходимости путешествовать, и этот материал доступен на веб-сайте
правительства США. Это способствует обмену знаниями и продвижению исследований в области науки. Каждая депеша имеет дату и время, когда она была отправлена, откуда и куда, а также кому для проверки и по имени со знаком конфиденциальности.
Внешняя политика США в связи с Балканским пактом 1953-1954 в поле исследования. Внешние факторы, влияющие на размер государства Югославии, имеют
фундаментальное значение, а также внешняя политика Греции и Турции и их двусторонние и трехсторонние отношения с Югославией. Организация Информбюро
объединившая коммунистические партии как инструмент Москвы, из которой возник
конфликт с Белградом в 1948 году. Последствия этого конфликта и внешнеполитические последствия составляют о действиях НАТО. Внешней политике к введению
однопартийной системы в Югославии которая была слабо развитой страной, окруженной не только геополитически, но давлением для принятия смелых решений.
Руководство в Белграде, Тито прежде всего, не могло позволить себе слабости и управляло твердой рукой, потому что у его партии было много соперников за
власть в самой стране, лояльные соседям и Сталину. Заключение внешнеполитический союза Югославии с двумя идеологически разными странами, членами НАТО,
ради совместной обороны, является наиболее важной частью этого исследования.
Тепла отношения между Белградом и Москвой уменьшило значение Балканского
пакта как и разногласия между Грецией и Турцией. Балканский пакт демонстрирует
находчивость и решимость внешней политики Югославии. Телеграммы американских дипломатов на Балканы и обратно имеют особое значение, потому что этот регион находится в центре конфликта интересов между Вашингтоном и Москвой.

