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На гли успон на ци зма, уз ми ца ње за пад них де мо кра ти ја и нео д‑
луч ност „пр ве зе мље со ци ја ли зма“ у по зним три де се тим го ди на ма 
ХХ ве ка учи ни ли су древ ни европ ски про стор по при штем агре сив‑
не не мач ке вој не и еко ном ске екс пан зи је. Оштра су прот ста вље ност 
не мач ких и ита ли јан ских ин те ре са с фран цу ским, бри тан ским и 
со вјет ским те жња ма ка огра ни че њу не мач ке мо ћи по но во су по‑
ста ви ли Евро а зи ју у жи жу су ро ве бит ке за свет ски при мат. Ти ме је 
ши ро ко евро а зиј ско про стран ство, ка ко то у сво јој ре во лу ци о нар‑
ној ге о по ли тич кој сту ди ји де фи ни ше Збиг њев Бже жин ски, по ста‑
ло ша хов ска та бла на ко јој се во ди ла бит ка за свет ску моћ.1 На тој 
ша хов ској та бли евро а зиј ске по ли ти ке, Со вјет ски Са вез је, игра ју ћи 
спе ци фич ну вр сту гам би та с Не мач ком, у да ни ма ко ји су прет хо ди‑
ли по чет ку Дру гог свет ског ра та на ње го вим гра ни ца ма, осло њен 
на тра ди ци о нал не ру ске ге о стра те гиј ске те жње и стре мље ња, ком‑
би но ва не с иде о ло шким по став ка ма но вог до ба,   по ста вио Бал кан 
и ју го сло вен ску кра ље ви ну у сво ју сфе ру ин те ре са. По пут гам би та, 
ко ји као спе ци фич на вр ста ша хов ског отва ра ња, под ра зу ме ва осми‑
шље но на сту па ње ка про тив ни ку у ци љу раз во ја соп стве них мо гућ‑
но сти, осва ја ња цен трал ног про сто ра и при мо ра ва ња су пар ни ка на 
успо ра ва ње еше ло ни ра ња сво јих сна га, уз при нуд но и не ми нов но 
ви ше стру ко па ри ра ње про тив нич кој офан зи ви на по се бе не по вољ‑
ном и раз ву че ном фрон ту, и Со вјет ски Са вез је на сто јао да ни зом 
усме ре них ди пло мат ских ко ра ка при мо ра Не мач ку на ши ро ко и, 

1 Z. Bže žin ski, Ve li ka ša hov ska ta bla, Pod go ri ca, Ba nja Lu ka, 2001, str. 7–8.
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по при ро ди ства ри, не си гур но де ло ва ње у раз ли чи тим прав ци ма. 
Гле да но из со вјет ског угла, та ко осми шље но на сту па ње је за со бом 
не ми нов но мо ра ло по ву ћи ра си па ње не мач ких кључ них сна га у иш‑
че ки ва њу не из бе жног и по сво јој при ро ди суд бо но сног од лу чу ју ћег 
су да ра. Сам по се би, гам бит че сто у сво јој пре до стро жној и по не кад 
ли ми ти ра ној офан зив но сти под ра зу ма и све сно жр тво ва ње по је ди‑
них фи гу ра на ша хов ском бој ном по љу у ци љу пу ког за стра ши ва ња 
про тив ни ка, до во ђе ња су па р ни ка у за блу ду и(ли) ства ра ња нео п ход‑
них усло ва за ка сни је од луч ни је офан зив ни је на сту па ње. У гам би ту 
ко ји је со вјет ско пар тиј ско, др жав но и вој но вођ ство игра ло про тив 
Не мач ке у да ни ма ко ји су не по сред но прет хо ди ли нај ве ћем рат ном 
су ко бу у исто ри ји људ ске ци ви ли за ци је, уз по вре ме но и при вре ме но, 
али стал но ин тер вент но бри тан ско при су ство, уло гу слу чај но или 
на мер но жр тво ва не ша хов ске фи гу ре има ла је крх ка ју го сло вен ска 
кра ље ви на, су о че на с огром ним те ре том уну тра шњих по ли тич ких, 
еко ном ских, со ци јал них и на ци о нал них тен зи ја, на гри же на све оп‑
штом не ста бил но шћу по сто је ћег по рет ка и оп те ре ће на бре ме ни тим 
спољ но по ли тич ким окру же њем оли че ним у ул ти ма тив ним и не спу‑
та ним те жња ма ве ли ких и ре ги о нал них си ла и агре сив ним ре ви зи‑
о ни стич ким зах те ви ма су сед них зе ма ља. За то је по ло жај Кра ље ви не 
Ју го сла ви је на ве ли кој со вјет ско‑не мач кој ша хов ској та бли нај ви ше 
од го ва рао по зи ци ји жр тво ва ног пе ша ка – не моћ ног по је дин ца о чи‑
јој суд би ни нај че шће од лу чу ју дру ги, све сног сво јих огра ни че них 
по ли тич ких, еко ном ских и вој них мо гућ но сти, су о че ног с над моћ‑
ном про тив нич ком си лом и опа сно шћу од соп стве ног уни ште ња, 
а ко ји се упр кос сва ко днев ним не да ћа ма и све при сут ним гор ким 
иза зо ви ма, жи ла во и гр че ви то бо ри за оп ста нак пр ко се ћи за ко ни ма 
фи зи ке, очај нич ки тра же ћи осло нац и си гур ну за шти ту у моћ ни јим, 
ве ћим и сна жни јим фи гу ра ма, ма ње или ви ше за ин те ре со ва ним за 
ње го ву суд би ну. Из тог уве ре ња и схва та ња по ло жа ја Кра ље ви не Ју‑
го сла ви је и ње ног бал кан ског окру же ња из ме ђу Со вјет ског Са ве за, 
Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је до ла зи и на слов ове књи ге – Мо сков ски 
гам бит. Ју го сла ви ја, СССР и про дор Тре ћег рај ха на Бал кан 1938–1941. 

Кра ље ви на Ју го сла ви ја се на за вр шет ку „Вер сај ске епо хе“ ме ђу на‑
род них од но са на шла на ве тр о ме ти ни из ра же них и ме ђу соб но ду бо‑
ко су пр от ста вље них со вјет ских, бри тан ских и не мач ких стра те гиј‑
ских ли ни ја. Укр шта ње глав них век то ра по ли ти ка за ин те ре со ва них 
ве ли ких си ла на ју го сло вен ском про сто ру не ми нов но отва ра пи та ње 
узро ка ге о по ли тич ког га ли ма ти ја са, у ко ме се на шла сла ба шна ју го‑
сло вен ска др жа ва на ста ла кра јем Пр вог свет ског ра та, као нај ве ћег и 
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нај тра гич ни јег су ко ба ко ји су до та да ви де ли Евро па и свет. Њен на‑
ста нак је из те ме ља про ме нио до та да шњу ге о по ли тич ку сли ку Бал‑
ка на, јер је по бе до но сним за вр шет ком Пр вог свет ског ра та и ства‑
ра њем ју го сло вен ске кра ље ви не на ста ла но ва др жа ва ко ја је ра ни је 
по зи ци је Кра ље ви не Ср би је, као но си о ца ју го сло вен ског ује ди ње ња, 
и не ка да шњих руб них обла сти Осман ског цар ста ва и Ау стро у гар ске, 
пре те жно на се ље них ју жно сло вен ским ста нов ни штвом, из ко ре на 
из ме ни ла. До та да шња Кра ље ви на Ср би ја, са 4,5 ми ли о на ста нов ни‑
ка, ује ди ње њем с Цр ном Го ром и срп ским, хр ват ским и сло ве нач ким 
обла сти ма не ка да шње Ау стро у гар ске, из ра сла је у др жа ву с око 14 
ми ли о на ста нов ни ка, ко ја је по те ри то ри јал ним, де мо граф ским и 
при род ним по тен ци ја ли ма пред ста вља ла европ ску зе мљу сред ње 
ве ли чи не. Ра ни ји из ра зи то бал кан ски и коп не ни кон текст срп ске 
др жа ве је ду бо ким те ри то ри јал ним ис ко ра ком ка Сред њој Евро пи 
и Ја дра ну у пот пу но сти из ме њен. Та кве про ме не су у сво јој осно ви 
ме ња ле од но се с по сто је ћим са ве зни ци ма, про ду бљи ва ле су ко бе с 
не при ја те љи ма и про ду ко ва ле раз ли чи те по гле де и по ли ти ке ве ли‑
ких си ла. Из ла ском на Ја дран, ју го сло вен ска кра ље ви на је по ста ла 
по мор ска и ме ди те ран ска си ла, али је њен из лаз на мо ре био ду бо ко 
и оштро огра ни чен по мор ском и по ли тич ком мо ћи Ита ли је. Ис ко‑
рак ка Сред њој Евро пи је ја чао и ја дран ско и бал кан ско за ле ђе зе‑
мље, али је са со бом но сио и опа сност од ау стриј ских и ма ђар ских 
ре ван ди ка ци о них те жњи. На ис то ку је те шко раз гра ни че ње с Ру му‑
ни јом мо гло да рат но са ве зни штво пре тво ри у су коб, док је бу гар ско 
не за до вољ ство усло ви ма ми ра пре ти ло да еска ли ра. Не ста бил ност 
уну тра шњих при ли ка у Ал ба ни ји, чи ни ла је тај про стор по тен ци‑
јал но опа сним по ју го сло вен ску др жа ву и но си ла је са со бом страх 
од мо гу ће ита ли јан ске пе не тра ци је, што би ју го сло вен ски из лаз на 
Ја дран у пот пу но сти ре ла ти ви зо ва ло и учи ни ло за ви сним од од но са 
с Ита ли јом. Је ди но су од но си с Грч ком пред ста вља ли по тен ци јал но 
олак ша ње и мо гућ ност да се ко ри шће њем же ле знич ке ве зе с том 
зе мљом, и ње не лу ке у Со лу ну, до не кле ком пен зу је по тен ци јал на 
опа сност од ита ли јан ског за о кру жи ва ња и обез бе ди ал тер на тив ни 
из лаз ју го сло вен ској при вре ди на свет ска тр жи шта.

Пр ви да ни по сто ја ња ју го сло вен ске кра ље ви не су са со бом но си‑
ли и низ про стор них и ге о по ли тич ких иза зо ва. На гло бал ном пла ну, 
ра ди ло се о нај вер ни јем и нај по у зда ни јем фран цу ском са ве зни ку на 
Бал ка ну и сту бу но вог ме ђу на род ног по рет ка на европ ском ју го и сто‑
ку. Бри тан ско дис тан ци ра ње од Бал ка на и аме рич ко по вла че ње из 
Евро пе, ли ши ли су је дра го це не са ве знич ке по др шке, док је не ста нак 
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Цар ске Ру си је и на ста нак со вјет ске, с ко јом ни је има ла ре гу ли са не 
ди пло мат ске од но се, за ју го сло вен ску др жа ву пред ста вљао нај ја чи 
уда рац. Ли ше на ру ске по др шке, а у про јек ци ји ве ли ких си ла си ту и‑
ра на као јед на у ни зу зе ма ља ко је су чи ни ле бра ну про до ру и ши ре њу 
бољ ше ви зма у Евро пу, мо мен ти су ко ји су ју го сло вен ску кра ље ви ну 
учи ни ли на ро чи то осе тљи вом. Исто вре ме но, њен цен трал ни по ло‑
жај на Бал ка ну и го спо да ре ње са о бра ћај ним чво ро ви ма европ ског 
ју го и сто ка од ње су пра ви ли сво је вр сну тач ку от по ра ши ре њу гер‑
ман ског ути ца ја ка ју гу и ис то ку Евро пе. Из ра же не ре ван ди ка ци о не 
те жње Ма ђар ске и Ау стри је су Ју го сла ви ји да ле по се бан ге о по ли‑
тич ки зна чај. Уз по др шку Фран цу ске, си сте мом би ла те рал них ве за с 
Че хо сло вач ком и Ру му ни јом, но во ство ре на др жа ва је по ста ла бра на 
об но ви Хаб збур шке мо нар хи је. Та ко кон ци пи ра на Ма ла aнтанта је 
за Ју го сла ви ју зна чи ла и сна жан са ве знич ки осло нац на Фран цу‑
ску, Ру му ни ју и Че хо сло вач ку. A нај ве ћи иза зов и нај и зра же ни ју 
опа сност је пред ста вља ла Ита ли ја. Ње но на сто ја ње да пре ко Дал ма‑
ци је чвр сто за ко ра чи на бал кан ско тло и оси гу ра ја дран ско за ле ђе, 
уз др жа ње Ју го сла ви је да ље од мо ра, про ду ко ва ло је низ тен зи ја у 
од но си ма из ме ђу две зе мље. По се бан про стор на ко ме се ис по ља вао 
ју го сло вен ско‑ита ли јан ски ри ва ли тет, пред ста вља ла је Ал ба ни ја. 
Бор ба за ути цај у тој зе мљи је би ла ви ше од бор бе за по ли тич ки 
при мат. За Ита ли ју се ра ди ло о про сто ру пре ко ко га би прак тич‑
но за ко ра чи ла на бал кан ско коп но и исто вре ме ним при ти ском на 
се ве ру и ју гу, као и ап со лут ном кон тро лом обе стра не Отран та, Ја‑
дран пре тво ри ла у соп стве ни за лив, а ју го сло вен ски из лаз на мо ре 
учи ни ла бе сми сле ним. Су коб с Ита ли јом се за вр шио утвр ђи ва њем 
гра нич не ли ни је, по сти за њем ме ђу др жав ног до го во ра и при вре ме‑
ном ју го сло вен ском по бе дом до во ђе њем свог фа во ри та Ах мед‑бе г 
Зо гуа на ал бан ски пре сто. На ис то ку је бу гар ско не за до вољ ство и 
не при хва та ње од ре да ба ми ров ног уго во ра у Не и ју, уно си ло стал ну 
не ста бил ност на гра ни ци ду гој го то во хи ља ду ки ло ме та ра. При вре‑
ме ни по ку ша ји сми ре ња и из на ла же ња ре ше ња ни су уро ди ли пло‑
дом, та ко да је то пи та ње све до сре ди не три де се тих го ди на, уз увек 
пре те ћи ита ли јан ски про блем, пред ста вља ло нај ве ћи ју го сло вен ски 
без бед но сни ри зик. Грч ка, ју жни и нај по у зда ни ји су сед, ко ја је за 
Ју го сла ви ју пред ста вља ла из вор до дат ног стра те гиј ског ка па ци те та 
и ал тер на тив ног из ла за ка Сре до зе мљу и свет ским мо ри ма, услед 
су ко ба с Тур ском и ма њим ме ђу др жав ним не спо ра зу ми ма на ла зи ла 
се у те шкој си ту а ци ји, што је до дат но ком пли ко ва ло стра те гиј ски 
по ло жај Ју го сла ви је у Евро пи и на Бал ка ну.
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На дру гој стра ни, Пр ви свет ски рат је озна чио крај Pуске им пе‑
ри је. Ве ли ка сло вен ска ца ре ви на, чи ју је по др шку и по моћ Ср би ја 
ужи ва ла то ком го ди на бор бе за на ци о нал но осло бо ђе ње и ује ди ње‑
ње, не ста ла је под удар ци ма на го ми ла них уну тра шњих тен зи ја. Ре‑
во лу ци о на р но вре ње и про ме не ко је су усле ди ле на кон Фе бру ар ске 
ре во лу ци је, а по том и Ок то бар ске, из ве ли су Ру си ју из ра та, а за тим 
пре ра сли у отво ре ни гра ђан ски су коб ко ји је у свом кр ва вом за вр‑
шет ку Ру си ју пре о бра зио у пр ву зе мљу со ци ја ли зма, увео у епо ху 
ме ђу на род ну изо ла ци ју и у пот пу но сти тран сфор ми сао ње ну спољ‑
ну по ли ти ку у скла ду с бољ ше вич ким по и ма њем ка рак те ра ме ђу‑
на род них од но са. На тај на чин се про ме ни ла и зва нич на по ли ти ка 
пре ма Бал ка ну, ко ја је из тра ди ци о нал них окви ра окре ну та ка ре‑
во лу ци о на р ним то ко ви ма, усло вив ши не ми нов но уда ља ва ње две ју 
вла да ју ћих ели та. Гле да но из угла по ли тич ке ели те ју го сло вен ске 
кра ље ви не, пр ва зе мља со ци ја ли зма је до жи вља ва на као опа сност 
по по сто је ћи по ре дак, др жа ва ре во лу ци је и ре во лу ци о на р ног те ро ра. 
Ши ро ко отва ра ње вра та ру ским из бе гли ца ма и њи хо ва де лат ност на 
ју го сло вен ској те ри то ри ји, иде о ло шки от клон, по ли тич ки стра хо ви, 
ди на стич ке ам би ци је и по до зре ња, не ре ше ни спо ро ви из про шло‑
сти, те ре ти не ка да шњих бли ских са ве знич ких од но са, ан ти др жав на 
де лат ност ју го сло вен ских ко му ни ста усме ре на у пр во вре ме ка ме‑
ња њу дру штве ног по рет ка, а по том и ка отво ре ном ру ше њу др жа ве, 
трај но су уда ља ва ли ју го сло вен ску кра ље ви ну од Со вјет ске Ру си је. 
Исто та ко, со вјет ска стра на је на ју го сло вен ску др жа ву гле да ла као 
на бур жо а ску тво ре ви ну иза ра зи то ан ти со вјет ске ори јен та ци је, не‑
при ро дан по ли тич ки ор га ни зам и зе мљу из ра зи те со ци јал не и на‑
ци о нал не не прав де, што је усло ви ло дво де це ниј ски пре кид зва нич не 
ди пло мат ске ко му ни ка ци је. Све до пред ве чер ја Дру гог свет ског ра та, 
уз из у зе так не ко ли ко сти дљи вих по ку ша ја об но ве ди пло мат ских од‑
но са, две сло вен ске зе мље ни су има ле ре дов не ме ђу др жав не од но се. 

На гло усло жња ва ње ме ђу на род не си ту а ци је на европ ском тлу 
кра јем три де се тих го ди на ХХ ве ка, и тра га ње ју го сло вен ске ди пло‑
ма ти је за ге о стра те шким по зи ци о ни ра њем на европ ској по ли тич‑
кој сце ни, ко ја се пред су ро вом од луч но шћу не мач ког на ци зма и 
ита ли јан ског фа ши зма убр за но ком пли ко ва ла пре те ћи да пре ра сте 
у нов ору жа ни су коб ши ро ких раз ме ра, по но во су ак ту е ли зо ва ли 
пи та ње ре гу ли са ња ди пло мат ских од но са из ме ђу Со вјет ског Са ве‑
за и Кра ље ви не Ју го сла ви је. Не мач ки ан шлус Ау стри је, Мин хен ски 
спо ра зум и ан гло‑фран цу ско жр тво ва ње Че хо сло вач ке не мач ким 
аспи ра ци ја ма, као и пољ ско при бли жа ва ње Не мач кој на ме та ли су 
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пред Со вјет ски Са вез по тре бу ак тив ни јег при су ства на Бал ка ну у 
ци љу за шти те соп стве них по ли тич ких и вој них ин те ре са, за рад ја‑
ча ња ути ца ја ме ђу тра ди ци о нал ним и исто риј ским са ве зни ци ма и 
па ри ра ња на ра слим не мач ким аспи ра ци ја ма у том де лу Евро пе. На 
дру гој стра ни, све из ра же ни је скре та ње спољ не по ли ти ке Сто ја ди‑
но ви ће ве вла де ка Не мач кој и Ита ли ји, иза зи ва ло је по до зре ње ка ко 
за пад них са ве зни ка та ко и Со вјет ског Са ве за. Па дом Сто ја ди но‑
ви ће ве вла де, отво рен је по се бан по ли тич ки про стор за ак тив ни је 
бри тан ско и со вјет ско де ло ва ње у од но су на рас ту ћи не мач ки ути цај. 
По че так Дру гог свет ског ра та је ра ди кал но из ме нио по зи ци је две ју 
др жа ва. На ју го сло вен ској стра ни је по сте пе но са зре ва ло уве ре ње 
да се са Со вје ти ма мо ра ју ус по ста ви ти ди пло мат ски од но си, а по‑
том и бли жа са рад ња, у иш че ки ва њу бур них до га ђа ја на европ ском 
тлу, док се услед но во про кла мо ва не по ли ти ке „на род но фрон тов ског 
збли жа ва ња“ по чео ме ња ти и со вјет ски од нос пре ма Ју го сла ви ји и 
Бал ка ну. Иа ко су срп ска и ру ска исто ри о гра фи ја, а прет ход но и ју‑
го сло вен ска и со вјет ска, на сто ја ле да об ја сне ка ко је у тре ну ци ма 
кад је већ за по чео Дру ги свет ски рат на европ ском тлу до шло до об‑
но ве ди пло мат ских од но са две ју зе ма ља и по ку ша ја ус по ста вља ња 
те шње вој не и еко ном ске са рад ње, чи тав кор пус про бле ма ве за них 
за про бле ма ти ку ме ђу др жав них од но са и њи хо ву усло вље ност ме‑
ђу на род ним окол но сти ма оста ли су не ре ше ни. Ка ко је то по че так 
Дру гог свет ског ра та про у зро ко вао про ме ну са мог на чи на раз ми‑
шља ња кре а то ра ју го сло вен ске спољ не по ли ти ке и усло вио опре де‑
ље ност ка те шњем по ве зи ва њу са Со вјет ским Са ве зом? Ко ји и ка кви 
по ли тич ки, еко ном ски и вој ни фак то ри су ути ца ли на ју го сло вен ско 
опре де ље ње да убр за ним ди плом тским ко ра ци ма пре мо сти де це ниј‑
ски јаз и од ап со лут ног уда ља ва ња од Со вје та и њи хо ве спољ но по‑
ли тич ке по зи ци је при сту пи ус по ста вља њу зва нич них еко ном ских 
и ди пло мат ских од но са, а по том и кре не пу тем кре и ра ња вој ног и 
по ли тич ког са ве за с пр вом зе мљом со ци ја ли зма? Да ли је из би ја‑
ње но вог свет ског су ко ба уну тар ју го сло вен ског вој ног и др жав ног 
вођ ства про из ве ло до ми нан тан осе ћај угро же но сти др жа ве, ко ме се 
мо гло па ри ра ти осла ња њем на тра ди ци о нал ног са ве зни ка из ми ну‑
лих ра то ва? У ко јој и ка вој ме ри је осе ћај ду хов не и тра ди ци о нал не 
бли ско сти из ме ђу две зе мље и два на ро да усло вља вао опре де ље ње 
да се на го ми ла не пред ра су де пре ва зи ђу? Да ли је спољ на опа сност 
про из ве ла уве ре ње да са мо Со вјет ски Са вез има нео п хо дан вој ни 
и еко ном ски по тен ци јал да се су прот ста ви за стра шу ју ће моћ ној 
не мач кој ар ма ди? Ко ли ки су и ка кви би ли иза зо ви са ве зни штва, а 
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ко ли ки стра хо ви од ме ђу соб ног збли жа ва ња и мо гу ћих ре пер ку си ја 
на уну тра шњу ста бил ност др жа ве, пре све га у ве зи с мо гу ћим ја ча‑
њем ко му ни стич ког ути ца ја и при су ством у јав ном и по ли тич ком 
жи во ту? Ко је су ме ђу на род не окол но сти, и ко ји со вјет ски спољ но‑
по ли тич ки по те зи под сти ца ли ју го сло вен ске на де и охра бри ва ли 
опре де ље ње да се кре не пут со вјет ског за гр ља ја, а ко је ин хи би ра ле 
и хла ди ле не сум њи ви по лет и оп ти ми зам охра брен пр вим ко ра ци ма 
пред у зе тим на пла ну ме ђу соб ног збли жа ва ња? 

Но во на ста ле ме ђу на род не окол но сти су на дра сти чан на чин ме‑
ња ле при ро ду до та да шњих са ве зни шта ва. Ка ко су Фран цу ска и Ве‑
ли ка Бри та ни ја гле да ле на на гло ото пља ва ње ју го сло вен ско‑со вјет‑
ских од но са? Да ли је но ви ју го сло вен ски спољ но по ли тич ки курс 
био у скла ду с утвр ђе ним по сту ла ти ма ан гло фран цу ског при сту па 
Со вјет ском Са ве зу? У ко јој и ка квој ме ри су се ју го сло вен ски и ан‑
гло фран цу ски спољ но по ли тич ки ко ра ци по ду да ра ли, а у ко јој ме ђу‑
соб но уда ља ва ли? Ка ко је Со вјет ски Са вез са гле да вао ју го сло вен ску 
уло гу у про це су пре го во ра с Не мач ком, а ка ко у по гле ду ре лак си ра‑
ња од но са са Ита ли јом? Ка кво је би ло ме сто Кра ље ви не Ју го сла ви је 
у со вјет ским про јек ци ја ма бу дућ но сти Сре до зе мља и Ју го и сточ не 
Евро пе? Да ли је опре де ље ње за при бли жа ва ње Со вјет ском Са ве зу 
до би ло ко нач ни об лик у мо мен ти ма па да Фран цу ске? На ко ји на чин 
је фран цу ска ка пи ту ла ци ја ју го сло вен ском вој ном и др жав ном вр ху 
да ла ја сан сиг нал да но ви стра те шки осло нац мо ра по тра жи ти на 
дру гој стра ни? Да ли је Тур ска, као јед на од нај зна чај ни јих бал кан‑
ских зе ма ља и ју го сло вен ска са ве зни ца у Бал кан ском пак ту, пред‑
ста вља ла мост ју го сло вен ско‑со вјет ског при бли жа ва ња? Да ли се 
ве ро ва ло да ће ак тив ни ја со вјет ска по ли ти ка у ре ги о ну ути ца ти на 
об у зда ва ње по тен ци јал не опа сно сти ко ја се по Ју го сла ви ју у слу ча ју 
ра та мо гла оче ки ва ти од стра не Бу гар ске?

Упр кос ве ли кој жур би ју го сло вен ске ди пло ма ти је, про цес за о кру‑
жи ва ња ју го сло вен ско‑со вјет ске са рад ње је те као спо ри је од оче ки‑
ва ног. Да ли је со вјет ска ин тер вен ци ја у Пољ ској пред ста вља ла ин хи‑
би ра ју ћи фак тор те са рад ње? Да ли је за по че ти про цес при бли жа ва‑
ња ус по ри ла ју го сло вен ска осу да со вјет ске по ли ти ке пре ма Фин ској? 
Ка ко се ју го сло вен ска кра ље ви на од но си ла пре ма про бле му со вјет‑
ске анек си је Бе са ра би је и се вер не Бу ко ви не? За што је пот пи си ва ње 
тр го вин ског уго во ра из ме ђу две др жа ве прет хо ди ло ус по ста вља њу 
ре дов них ди пло мат ских од но са? Ко ји су све про бле ми фор мал ног и 
тех нич ког ка рак те ра ути ца ли на успо ре ни тем по за вр шет ка про це‑
са ус по ста вља ња ре дов не ди пло мат ске и по ли тич ке ко му ни ка ци је? 
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Па дом Фран цу ске, ју го сло вен ска др жа ва је оста ла без свог стра‑
те шког ослон ца у Евро пи и нај зна чај ни јег вој ног парт не ра. Да ли се 
у Со вјет ском Са ве зу тра жи ла нео п ход на суп сти ту ци ја за из гу бље ну 
са ве знич ку по др шку? Све агре сив ни ји про дор Не мач ке и Ита ли је ка 
Бал ка ну и ју го сло вен ском окру же њу, дик ти рао је ја сни је и од луч‑
ни је ју го сло вен ско ре а го ва ње. При ла же ње ју го сло вен ских су се да 
Осо ви ни, ја сно је го во ри ло да се ју го сло вен ска др жа ва на ла зи пред 
не по сред ном рат ном опа сно шћу, што ју је, ли ше ну стра те гиј ског 
осла ња ња на Фран цу ску, те ра ло ка про на ла же њу но вог из во ра снаб‑
де ва ња нео п ход ним вој ним по тре ба ма у слу ча ја ра та. Да ли је вој ни 
врх био при ну ђен да у Со вје ти ма гле да и стра те гиј ски, али и вој но‑
тех нич ки осло нац у на до ла зе ћим вре ме ни ма? Је ли та кво опре де ље‑
ње пред ста вља ло са мо пу ки из раз тре нут не ну жде и вој не сла бо сти, 
или је пак то био ре зул тат уве ре ња да са Со вјет ским Са ве зом тре ба 
ја ча ти вој не ве зе и на тај на чин по ку ша ти па ри ра ти агре сив ној по‑
ли ти ци Не мач ке и Ита ли је у ре ги о ну?

На кра ју, ју го сло вен ска кра ље ви на се на шла укле ште на из ме ђу 
ин те ре са си ла Осо ви не, Ве ли ке Бри та ни је и СССР‑а. Ка ко су Со вје ти 
гле да ли на ју го сло вен ску уло гу у про це су при пре ме но вог до го во ра с 
Не мач ком у про ле ће 1941? Да ли су у Ју го сла ви ји и на Бал ка ну ви де ли 
про стор око ко га ће с не мач ком стра ном во ди ти ду го трај не раз го во‑
ре? Да ли су Со вје ти сма тра ли да ју го сло вен ски про стор пред ста вља 
ва жан улог у ве ли кој игри оту пљи ва ња оштри це не мач ке агре си је 
и ње ног што ду жег др жа ња да ле ко од со вјет ских гра ни ца? Ко ли ко 
је со вјет ско уве ре ње о по тре би очу ва ња ста бил не ју го сло вен ске ди‑
пло мат ске по зи ци је тре ба ло да оја ча њи хо во при су ство на Бал ка ну 
и учи ни га еле мен том ко ји би Не мач ка мо ра ла да ре спек ту је при ли‑
ком ко нач ног уоб ли ча ва ња но вог спо ра зу ма са СССР‑ом? Да ли су 
Со вје ти же ле ли да „за па ле“ Бал кан и ство ре но во жа ри ште на ко ме 
би се Не мач ка до дат но ан га жо ва ла, или су пак ин си сти ра ли на што 
трај ни јој не у трал ној по зи ци ји Ју го сла ви је, ко ја би је учи ни ла ре‑
спек та бил ним ме ђу на род ним фак то ром, чвр стом со вјет ском са ве‑
зни цом и по љем ду жег пре кла па ња не мач ких и со вјет ских ин те ре са 
на Бал ка ну? Ка кво је би ло ме сто Ју го сла ви је у стра те ги ји со вјет ског 
од вра ћа ња оче ку ју ће не мач ке агре си је? Да ли је за Со вје те ула зак 
Ју го сла ви је у рат пред ста вљао осет ни је од ла га ње по чет ка ра та на 
соп стве ним гра ни ца ма или мо жда ве сник не мач ког на па да? За што 
се со вјет ско вођ ство од лу чи ло за пот пи си ва ње пак та с ју го сло вен‑
ском вла дом у мо мен ти ма кад је не мач ки на пад већ био из ве стан, а 
са ма фор ма до го во ра у при лич ној ме ри уска и нео ба ве зу ју ћа? Ка ко 
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је и за што до шло до при вре ме ног пре ки да ју го сло вен ско‑со вјет ских 
ди пло мат ских од но са не по сред но по ка пи ту ла ци ји Кра ље ви не Ју‑
го сла ви је? Да ли се ра ди ло о не ги ра њу ју го сло вен ске др жав но сти 
или о још јед ном у ни зу по те за ко ји су има ли за циљ не про во ци ра‑
ње не мач ке стра не? Ка ко је со вјет ска ди пло ма ти ја по вој ном кра ху 
Кра ље ви не Ју го сла ви је са гле да ва ла ју го сло вен ски про стор и бу дућ‑
ност др жа ве, а пре вас ход но си ту а ци ју у ко јој се на шао срп ски на‑
род и ње го ве мо гућ но сти ве за не за ор га ни зо ва ње ору жа ног от по ра 
оку па ци о ним сна га ма у усло ви ма от по чи ња ња не мач ког на па да на 
Со вјет ски Са вез? 

Сту ди ју ко ја се на ла зи пред ва ма чи не пред го вор, увод, пет те‑
мат ских по гла вља, за кљу чак, спи сак ко ри шће них из во ра и ли те ра‑
ту ре, као и ре зи ме на ен гле ском је зи ку. У пред го во ру смо на сто ја ли 
да пред ста ви мо наш по глед на основ не про бле ме ју го сло вен ско‑со‑
вјет ских од но са и ука же мо на хро но ло шки, те мат ски и про блем ски 
про стор у окви ру ко га смо по сма тра ли и ана ли зи ра ли сву сло же ност 
ју го сло вен ско‑со вјет ских од но са у сам освит Дру гог свет ског ра та. 
На истом ме сту смо се освр ну ли и на ка рак тер ко ри шће них из во ра 
и ли те ра ту ре, као и на про бле ме са ко ји ма смо се су о ча ва ли то ком 
ис тра жи ва ња и пи са ња сту ди је. У окви ру уво да под на сло вом Кра
ље ви на Ју го сла ви ја и рас пад „Вер сај ског си сте ма“ у Евро пи по ку‑
ша ли смо да од сли ка мо ју го сло вен ску спољ но по ли тич ку по зи ци ју 
у пе ри о ду од по че та ка про ме не фи зи о но ми је ме ђу на род них од но са 
на европ ском тлу услед ја ча ња по кре та ко ји су те жи ли ре ви зи ји тзв. 
Вер сај ског си сте ма до по че та ка Дру гог свет ског ра та на нај ста ри јем 
кон ти нен ту. Пр во по гла вље – Пред вра ти ма ра та са др жи ана ли‑
зу со вјет ске по ли ти ке пре ма Бал ка ну и ју го сло вен ске пер цеп ци је 
Со вјет ског Са ве за до из би ја ња Дру гог свет ског ра та, за тим ана ли зу 
ју го сло вен ског по гле да на со вјет ско‑не мач ке од но се и со вјет ску ин‑
тер вен ци ју у Пољ ској, те ју го сло вен ских ста во ва пре ма со вјет ској 
по ли ти ци у Фин ској, као и ана ли зу ево лу ци је ју го сло вен ских ста‑
во ва пре ма пр вој зе мљи со ци ја ли зма то ком ме ђу рат ног пе ри о да, а 
по себ но у пред ве чер је из би ја ња Дру гог свет ског ра та. По вра так 
Ру си ји је сим бо лич ни на слов дру гог де ла књи ге у окви ру ко га смо 
са гле да ва ли окол но сти ко је су до ве ле до от по чи ња ња зва нич них 
ме ђу др жав них раз го во ра, еко ном ских пре го во ра, пот пи си ва ња ме‑
ђу др жав ног тр го вин ског уго во ра, ус по ста вља ња ре дов них ди пло‑
мат ских од но са и пре ва зи ла же ња ни за про то ко лар них, тех нич ких 
и фор мал но‑прав них про бле ма. У окви ру тог по гла вља смо на сто‑
ја ли да пред ста ви мо раз ло ге због ко јих се, услед па да Фран цу ске и 
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на ра ста ња спољ не опа сно сти, ју го сло вен ско вој но и др жав но вођ‑
ство опре де ли ло за стра те гиј ско при бли жа ва ње Со вјет ском Са ве‑
зу, ка ко је ја ча ње не мач ког и ита ли јан ског при ти ска у ре ги о ну, уз 
при ла зак су сед них зе ма ља си ла ма Осо ви не, ути ца ло на ства ра ње 
по ли тич ке кли ме у ко јој се збли жа ва ње са Со вје ти ма сма тра ло пред‑
у сло вом оп стан ка ју го сло вен ске др жа ве. За тим смо по ку ша ли да до‑
ку чи мо за што је ју го сло вен ски ге не рал штаб ин си сти рао на на бав ци 
нео п ход ног и не до ста ју ћег на о ру жа ња и вој не опре ме у Со вјет ском 
Са ве зу, али и ка ко је на ша ди пло ма ти ја гле да ла на со вјет ску анек си ју 
Бе са ра би је и се вер не Бу ко ви не, као и на со вјет ску по ли ти ку пре ма 
бал кан ским зе мља ма. Бал кан ски ла ви ринт је на слов тре ћег де ла 
књи ге. Тај сег мент ис тра жи ва ња се од но си на ана ли зу со вјет ске по‑
ли ти ке на Бал ка ну и пре ма Ју го сла ви ји од тре нут ка кад су ју го сло‑
вен ски др жав ни и вој ни врх убр за но об ли ко ва ли по ли ти ку стра те‑
гиј ског ослон ца на Со вјет ски Са вез, пре ко мо мен та из би ја ња рат ног 
су ко ба на ју го сло вен ским гра ни ца ма, ја сни јег не мач ког ета бли ра ња 
у ре ги о ну, при ти са ка на Ју го сла ви ју да при сту пи Трој ном пак ту до 
тач ке у ко јој је Ју го сла ви ја су о че на с не мач ким прет ња ма, не вољ но 
при кло ни ла Осо ви ни. Че твр то по гла вље књи ге је на зва но На пу ту 
рат ног са ве зни штва и об ра ђу је сло же ни скуп про бле ма ве за них за 
скла па ње ју го сло вен ско‑со вјет ског пак та, ју го сло вен ских оче ки ва‑
ња со вјет ске по др шке на пла ну ис по ру ке на о ру жа ња и вој не опре ме 
у тре ну ци ма ди рект не не мач ке вој не прет ње, из не ве ре них на да то‑
ком крат ко трај ног Април ског ра та, при вре ме ног пре ки да ди пло мат‑
ских од но са из ме ђу Кра ље ви не Ју го сла ви је и СССР‑а и њи хо вог по‑
нов ног ус по ста вља ња у ју лу 1941. го ди не, у но вим окол но сти ма ко је 
су исто вре ме но озна чи ле и ства ра ње рат ног са ве зни штва. На сто ја ли 
смо да у окви ру тог по гла вља осли ка мо со вјет ска ре а го ва ња на не‑
мач ке при ти ске на Ју го сла ви ју, ре ак ци је на ју го сло вен ско при сту‑
па ње Трој ном пак ту и пуч 27. мар та, те по ку ша је но ве ју го сло вен ске 
вла де да се те шње по ве же са Со вјет ским Са ве зом и обез бе ди нео п‑
ход ну вој ну по моћ. За тим да се освр не мо на ин тен зив не пре го во ре о 
за кљу че њу ме ђу др жав ног пак та, као и на со вјет ске про це не ју го сло‑
вен ске од брам бе не мо ћи и мо гућ но сти ефи ка сног су прот ста вља ња 
оче ки ва ној агре си ји. Исто та ко и да при ка же мо очај нич ка на сто ја ња 
др жа ве да то ком смог Април ског ра та до би је со вјет ску по моћ и по‑
др шку, те со вјет ско ви ђе ње узро ка сло ма ју го сло вен ске кра ље ви не 
и окол но сти пре ки да ди пло мат ских од но са ма ја 1941. го ди не. Пе‑
то по гла вље но си на слов Од ка пи ту ла ци је до устан ка и од но си 
се на со вјет ску пер цеп ци ју де ша ва ња на ју го сло вен ском про сто ру 
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на кон вој ног сло ма кра ље ви не у Април ском ра ту. По ста ра ли смо се 
да пред ста ви мо на ко ји на чин је со вјет ско вој но иза слан ство ви де ло 
ка ко узро ке ју го сло вен ског вој ног по ра за та ко и не мач ку рат ну ма‑
ши не ри ју на ње ном де лу у су ро вој ствар но сти бал кан ског вр тло га, 
као и со вјет ско ви ђе ње окол но сти на стан ка Не за ви сне Др жа ве Хр‑
ват ске, на чи на ус по ста вља ња стро гог оку па ци о ног ре жи ма, као и 
по ли тич ких, еко ном ских, дру штве них и вој них при ли ка на про сто‑
ру Ср би је. У окви ру за кључ ка смо су ми ра ли ре зул та те ис тра жи ва ња 
и да ли сво је ви ђе ње ка рак те ра од но са из ме ђу Кра ље ви не Ју го сла ви је 
и Со вјет ског Са ве за у по сма тра ном пе ри о ду.

При ли ком ис тра жи ва ња смо се осла ња ли пре све га на из во ре ар‑
хив ског по ре кла по хра ње не у бо га тим фон до ви ма бе о град ских и 
мо сков ских ар хи ва. Нај ве ћи део ис тра жи ва ња је био ве зан за Ар хив 
Ју го сла ви је. По се бан про блем то ком тог про це са је пред ста вља ла 
сла ба очу ва ност ар хив ског фон да Ми ни стар ства ино стра них по‑
сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је, из ког смо мо гли да ис ко ри сти мо са мо 
де ло ве По ли тич ке ар хи ве 2 ко ја нам је по мо гла у осве тља ва њу глав‑
них пра ва ца ју го сло вен ске спољ не по ли ти ке и пер со нал ног де ла, на 
осно ву ког смо се упо зна ли с би о гра фи ја ма нај ва жни јих ју го сло вен‑
ских ди пло ма та.3 Све би о гра фи је ју го сло вен ских ди пло ма та ко ји се 
по ми њу у овом ра ду, на пи са не су на осно ву по да та ка из њи хо вих 
пер со нал них до си јеа, ко ји се чу ва ју у окви ру тог ар хив ског фон да. 
Нај зна чај ни је по дат ке нео п ход не за пи са ње ове сту ди је, пру жи ли 
су нам ар хив ски фон до ви про ис те кли ра дом ди пло мат ске слу жбе 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, од но сно Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
и ди пло мат ских пред став ни шта ва у Мо скви, Лон до ну, Ан ка ри, Ва‑
шинг то ну, Вар ша ви, Сток хол му и Бу ку ре шту. Нај ва жни је ин фор ма‑
ци је о де лат но сти ју го сло вен ске ди пло ма ти је, на чи ну ус по ста вља ња 
ди пло мат ских од но са из ме ђу Ју го сла ви је и Со вјет ског Са ве за и уло‑
зи Тур ске у со вјет ској по ли ти ци на Бал ка ну, као и ју го сло вен ском 
са гле да ва њу уло ге Тур ске у очу ва њу ста бил но сти Бал ка на, пру жио 
нам је ар хив ски фонд ју го сло вен ског по слан ства у Ан ка ри.4 Иа ко 
сла бо са чу ван и у ве ли кој ме ри де ва сти ран, ар хив ски фонд ју го‑
сло вен ског по слан ства у Мо скви нам је омо гу ћио увид у де лат ност 

2 Ар хив Ју го сла ви је (у да љем тек сту. АЈ), фонд 334 – Ми ни стар ство ино стра‑
них по сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви је – По ли тич ко оде ље ње.

3 АЈ , фонд 334 – Ми ни стар ство ино стра них по сло ва Кра ље ви не Ју го сла ви‑
је – Пер со на ли је.

4 АЈ , фонд 370 – По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Ан ка ри.
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ју го сло вен ског пред став ни штва у Со вјет ском Са ве зу на кон пре ки да 
ди пло мат ских од но са из ме ђу Ју го сла ви је и Со вјет ског Са ве за ма ја 
1941.5 До ку мен ти про ис те кли из ра да по слан ства до тог да ту ма ни су 
са чу ва ни у ар хив ском фон ду по слан ства у Мо скви јер је по сла ник 
Ми лан Га ври ло вић, по што су ди пло мат ски од но си пре ки ну ти, пре 
од ла ска из Мо скве, на ре дио да се ар хи ва по слан ства уни шти. О по‑
ли тич кој кли ми ко ја је вла да ла у са мо пред ве чер је Дру гог свет ског 
ра та, сли ко ви то нас је ин фор ми сао ар хив ски фонд ју го сло вен ског 
по слан ства у Вар ша ви.6 Ва жне по дат ке о бри тан ској по ли ти ци на 
Бал ка ну и ње ном по гле ду на ју го сло вен ско‑со вјет ске од но се нам је 
пру жио ар хив ски фонд ју го сло вен ског по слан ства у Лон до ну 7, док 
је ар хив ски фонд по слан ства у Ва шинг то ну 8 сли ко ви то све до чио о 
ра сту ћој аме рич кој за ин те ре со ва но сти за Ју го сла ви ју и Бал кан пред 
Дру ги свет ски рат, као и за то ко ве ју го сло вен ско‑со вјет ског при‑
бли жа ва ња. Ар хив ски фонд по слан ства Кра ље ви не Ју го сла ви је у 
Сток хол му 9 нам је от крио кон ту ре ју го сло вен ске по ли ти ке пре ма 
фин ско‑со вјет ском су ко бу, а фонд по слан ства у Бу ку ре шту 10 пре ма 
пи та њу ста ту са Бе са ра би је и со вјет ске анек си је те обла сти. На жа‑
лост, сла ба или го то во ни ка ква до ку мен та ци ја о ак тив но сти ју го сло‑
вен ских ди пло мат ских пред став ни шта ва у Бер ли ну, Ри му, Па ри зу, 
Со фи ји, Бу дим пе шти и Ати ни нам је у ве ли кој ме ри оте жа ла за по‑
че та ис тра жи ва ња и ус кра ти ла од го во ре на мно га ис тра жи вач ка пи‑
та ња ве за на не са мо за по ли ти ку си ла Осо ви не пре ма Ју го сла ви ји и 
пи та њу ње ног по ве зи ва ња са Со вјет ским Са ве зом, већ и ре ак ци је су‑
сед них зе ма ља на та кву про ме ну прав ца ју го сло вен ске спољ не по ли‑
ти ке. Ва жне ин фо р ма ци је о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ју го сла‑
ви је, ње ним ве за ма са за пад ним са ве зни ци ма, од но си ма са зе мља ма 
Осо ви не, али и са са мим Со вјет ским Са ве зом нам је омо гу ћио лич‑
ни фонд Во ји сла ва Јо ва но ви ћа‑Ма рам бо а 11, а по себ но лич ни фонд 
кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа 12, ко ји са др жи бо га ту до ку мен та ци ју 
о ра ду ју го сло вен ске ди пло мат ске ми си је у Мо скви. Остав шти на 

5 АЈ, фонд 378 – По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Мо скви.
6 АЈ, фонд 376 – По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Вар ша ви.
7 АЈ, фонд 341 – По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Лон до ну.
8 АЈ, фонд 371 – По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Ва шинг то ну.
9 АЈ, фонд 382 – По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Сток хол му.
10 АЈ, фонд 395 – По слан ство Кра ље ви не Ју го сла ви је у Бу ку ре шту.
11 АЈ, фонд 335 – Во ји слав Јо ва но вић Ма рам бо.
12 АЈ, фонд 797 – Лич ни фонд кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа.
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Ми ла на Га ври ло ви ћа, углед ног по ли ти ча ра и ди пло ма те, по сла ни‑
ка у Мо скви у по сма тра ном пе ри о ду, не дав но је пре не та из Ху ве ро‑
вог ин сти ту та у Ар хив Ју го сла ви је. Из ве шта ји, слу жбе на пре пи ска 
и лич не бе ле шке Ми ла на Га ври ло ви ћа су нам по мо гли да раз у ме мо 
про бле ме с ко ји ма се као ју го сло вен ски ди пло мат ски пред став ник 
у Мо скви су о ча вао и су сре тао.13 Ар хив ски фонд цен трал ног Прес‑
би ро а 14 је пру жио ва жне по дат ке о пи са њу до ма ће и стра не штам пе, 
док је би тан кван тум ин фор ма ци ја о ка рак те ру ју го сло вен ске спољ не 
по ли ти ке и на чи ну до но ше ња спољ но по ли тич ких од лу ка по те као из 
фон да Пред сед ни штва Вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је.15

Од из у зет не ко ри сти су нам би ли пре бо га ти фон до ви Ар хи ва 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, ко ји у окви ру остав шти не Ми‑
ло ра да Ђор ђе ви ћа 16, не ка да шњег ми ни стра и глав ног ју го сло вен ског 
пре го ва ра ча то ком ју го сло вен ско‑со вјет ских тр го вин ских пре го во‑
ра, чу ва ју дра го це на све до чан ства о ју го сло вен ској пре го ва рач кој 
по зи ци ји, о то ку пре го во ра, со вјет ским еко ном ским и по ли тич ким 
по ла зи шти ма пре ма пи та њу ус по ста вља ња са рад ње с Ју го сла ви јом и 
за кљу че њу ју го сло вен ско‑со вјет ског тр го вин ског уго во ра. На дру гој 
стра ни, лич ни фонд ми ни стра дво ра Ми ла на Ан ти ћа нам је омо‑
гу ћио да ши ре са гле да мо про бле ма ти ку ју го сло вен ско‑со вјет ских 
од но са и раз у ме мо мо ти ве и узро ке по је ди них од лу ка ју го сло вен‑
ског др жав ног вођ ства.17 Ва жне ин фор ма ци је о од но су ју го сло вен‑
ског вој ног вр ха пре ма пи та њу при бли жа ва ња Со вјет ском Са ве зу, 
ње го вим про це на ма вој не си ту а ци је и сте пе на вој не угро же но сти 
Ју го сла ви је, на сто ја ња да се у СССР‑у на ба ви нео п ход но на о ру жа‑
ње и вој на опре ма, као и о ра ду ју го сло вен ског вој ног иза слан ства 
у Мо скви, пру жи ли су нам ар хив ски фон до ви Вој ног ар хи ва.18 Та‑
ко ђе, би о гра фи је ју го сло вен ских вој них пред став ни ка на пи са не су 
на осно ву до ку ме на та ко ји се чу ва ју у окви ру њи хо вих пер со нал них 

13 АЈ, фонд 859 – Лич ни фонд Ми ла на Га ври ло ви ћа.
14 АЈ, фонд 38 – Цен трал ни Прес би ро Пред сед ни штва Вла де Кра ље ви не 

Ју го сла ви је.
15 АЈ , фонд 138 – Пред сед ни штво Вла де Кра ље ви не Ју го сла ви је.
16 Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (у да љем тек сту: АСА НУ), 14438 

– Остав шти на др Ми ло ра да Ђор ђе ви ћа.
17 АСА НУ, 14387 – Остав шти на Ми ла на Ан ти ћа.
18 Вој ни ар хив (у да љем тек сту: ВА), по пи сник 16 (ме мо ар ска и от ку пље на гра‑

ђа), по пи сник 17 (Вој ска Кра ље ви не Ју го сла ви је) и Гру па фон до ва Ју го сло вен ска 
вој ска у отаџ би ни.
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до си јеа у Вој ном ар хи ву.19 По себ ну ва жност за ре кон стру и са ње суд‑
би не со вјет ске оба ве штај не мре же на про сто ру оку пи ра не Ср би је, те 
за раз у ме ва ње од но са оку па ци о них вла сти и до ма ћих по ли циј ских 
ор га на пре ма ди пло мат ском осо бљу со вјет ског по слан ства у Бе о‑
гра ду на кон сло ма ју го сло вен ске кра ље ви не, и утвр ђи ва ње на чи на 
не мач ког су зби ја ња но си о ца со вјет ског ути ца ја у Бе о гра ду то ком 
пр вих да на не мач ке оку па ци је, има ли су фон до ви Спе ци јал не по‑
ли ци је и за по вед ни ка по ли ци је без бед но сти и слу жбе без бед но сти, 
ко ји се на ла зе у Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да.

На дру гој стра ни, мо сков ски ар хи ви су нам осве тли ли со вјет ску 
пер спек ти ву по сма тра не про бле ма ти ке. Из у зет но ва жну це ли ну ар‑
хив ске гра ђе о со вјет ској по ли ти ци на Бал ка ну, те оних ко ји се ти чу 
уло ге Бал ка на у од но си ма из ме ђу Со вјет ског Са ве за, си ла Осо ви не и 
за пад них са ве зни ка, као и оних ко ји по ма жу са гле да ва њу ва жно сти 
Ју го сла ви је за со вјет ску спољ ну по ли ти ку чи не фонд По лит би роа 
Цен трал ног ко ми те та Ко му ни стич ке пар ти је Со вјет ског Са ве за 20, 
лич ни фон до ви Јо си фа Ви са ри о но ви ча Ста љи на21 и ис так ну тог со‑
вјет ског по ли ти ча ра и ди пло ма те Вја че сла ва Ми ха и ло ви ча Мо ло‑
то ва22, ко ји се чу ва ју у Ру ском др жав ном ар хи ву со ци јал не и по ли‑
тич ке исто ри је. У истом ар хи ву се на ла зи и лич ни фонд ис так ну тог 
со вјет ског по ли ти ча ра и др жав ни ка Ана ста са Ми ко ја на, ко ји са др‑
жи ва жне ин фор ма ци је о то ку ју го сло вен ско‑со вјет ских еко ном ских 
пре го во ра.23 Бо га ти фон до ви Се кре та ри ја та со вјет ског ко ме са ри ја та 
за ино стра не по сло ве24, Се кре та ри ја та ше фа со вјет ске ди пло ма ти је 
Вја че сла ва Мо ло то ва25, као и фон до ви ре фе ра да за Ју го сла ви ју26 и 

19 ВА, До си је пер со нал них по да та ка офи ци ра и вој них слу жбе ни ка Вој ске Кра‑
ље ви не Ју го сла ви је (у да љем тек сту: ДПП)

20 Рос сийск ий го су да р ствен ний ар хив со ци алъно –по ли ти че ской ис то рии (у 
да љем тек сту: РГА СПИ), фонд 17 – По лит би ро Цен трал ног ко ми те та Ко му ни стич‑
ке пар ти је Со вјет ског Са ве за (у да љем тек сту:17‑ПЦК  КПСС)

21 РГА СПИ, фонд 558 – Јо сиф Ви са ри о но вич Ста љин (у да љем тек сту: 558 – Ј. 
В. Ста љин)

22 РГА СПИ, фонд 82 – Вја че слав Ми ха и ло вич Мо ло тов (у да љем тек сту: 82 – В. 
М. Мо ло тов)

23 РГА СПИ, фонд 84 – Ана стас Ива но вич Ми ко јан (у да љем тек сту: 84 – А. И. 
Ми ко јан)

24 Ар хив вне шней по ли ти ки Рос сийско й фе де ра ции (уда љем тек сту: АВ ПРФ), 
фонд 3 – Се кре та ри јат (у да љем тек сту: 3‑С)

25 АВ ПРФ, фонд 6 – Се кре та ри јат В. М. Мо ло то ва (у да љем тек сту: 6)
26 АВ ПРФ, фонд 144 – Ре фе ра да за Ју го сла ви ју (у да љем тек сту: 144)
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со вјет ског по слан ства у Бе о гра ду Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Ру ске Фе де ра ци је пру жа ју низ ва жних ин фор ма ци ја о раз ли чи тим 
аспек ти ма ју го сло вен ско‑со вјет ских од но са.27 На жа лост, због по зна‑
те ре стрик тив не по ли ти ке ру ских ар хи ва, мно ги ар хив ски фон до ви, 
пре све га вој не и ди пло мат ске про ве ни јен ци је, оста ли су нам не по‑
зна ни ца. По себ но ис ти че мо не до ступ ност фон до ва Цен трал ног ар‑
хи ва Ми ни стар ства од бра не Ру ске Фе де ра ци је, због че га смо оста ли 
ус кра ће ни за нај ва жни је ин фор ма ци је о со вјет ском са гле да ва њу ге‑
о стра те шке по зи ци је Ју го сла ви је и ста во ви ма со вјет ског вој ног вођ‑
ства о пи та њи ма ве за ним за ука зи ва ње вој не по мо ћи Ју го сла ви ји. 
Услед тог не до стат ка, би ли смо при ну ђе ни да се при ре кон струк ци ји 
и ана ли зи при ро де ју го сло вен ско‑со вјет ских вој них од но са, вој них 
раз го во ра и пре го во ра и со вјет ских вој них про це на ју го сло вен ске 
од брам бе не мо ћи и сте пе на вој не угро же но сти Ју го сла ви је осло ни‑
мо на об ја вље не до ку мен те со вјет ског по ре кла, као и на ма ло број не 
ори ги нал не до ку мен те ко је смо у из во ди ма ко ри сти ли за хва љу ју ћи 
љу ба зно сти и пред у сре тљи во сти ру ских ко ле га. Бри тан ска по ли ти ка 
пре ма Ју го сла ви ји пред ста вље на је на осно ву ар хив ске гра ђе бри‑
тан ског ми ни стар ства ино стра них по сло ва из На ци о нал ног ар хи ва 
у Лон до ну.28

Об ја вље ни ар хив ски до ку мен ти су нам пру жи ли не са гле ди ву 
по моћ то ком ис тра жи ва ња. По себ но из два ја мо зби р ку бри тан ских 
до ку ме на та о ју го сло вен ској кра ље ви ни ко ју је при ре дио Жив ко 
Авра мов ски29, а у окви ру ко је је об ја вљен низ до ку ме на та о бри тан‑
ском по гле ду на Ју го сла ви ју, а на ро чи то о бри тан ском ста ву пре ма 
ди на ми за ци ји ју го сло вен ско‑со вјет ских од но са пред Дру ги свет ски 
рат, као и со вјет ску зби р ку до ку ме на та о ју го сло вен ско‑со вјет ским 
од но си ма из ме ђу 1917. и 1941.30 На ро чи то би смо ис та кли ва жност 
до ма ћих збор ни ка до ку ме на та о 27. мар ту31 и Април ском ра ту32, 
ко ји са др же дра го це на све до чан ства ма хом по хра ње на у до ма ћим 

27 АВ ПРФ, фонд 202 – Ам ба са да у Ју го сла ви ји (у да љем тек сту: 202)
28 The Na ti o nal Ar chi ve Lon don, Fo re ign Of  ce, fond 371(у да љем тек сту: TNAL, 

FO‑371)
29 Ж. Авра мов ски (при ре ђи вач), Бри тан ци о Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Го ди шњи 

из ве шта ји Бри тан ског по слан ства у Бе о гра ду, III (1939–1941), Бе о град, 1996.
30 Со вет ско-юго слав ские от но ше ния 1917–1941, Мо сква, 1992.
31 B. Pe tra no vić, N. Žu tić (pri re đi va či), 27. mart. Zbir ka do ku me na ta, Be o grad, 1990.
32 F. Tr go (od go vor ni ured nik), April ski rat 1941. Zbo r nik do ku me na ta, I–II, Be o‑

grad, 1969, 1987.
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ар хи ви ма. Ве ли ку по моћ то ком ис тра жи ва ња су нам пру жи ли и 
ру ски збор ни ци до ку ме на та о де ло ва њу со вјет ске вој не оба ве штај не 
слу жбе пред по че так Дру гог свет ског ра та33 и о ди пло ма ти ји Тре ћег 
рај ха34. На ро чи то би смо на гла си ли ва жност ви ше том не еди ци је до‑
ку ме на та о со вјет ској спољ ној по ли ти ци.35 Ру ски збо р ник о со вјет‑
ским рат ним при пре ма ма омо гу ћио нам је нео п ход ни увид не са мо 
у ка рак тер со вјет ских вој них при пре ма, већ и ство рио пред ста ву о 
оба ве штај ном и стра те гиј ском аспек ту про бле ма ко ји се ди рект но 
ти цао и Кра ље ви не Ју го сла ви је.36 Од по себ ног зна ча ја нам је би ла и 
штам па, пре све га ли сто ви По ли ти ка и Вре ме, као и спе ци ја ли зо ва‑
ни вој ни ча со пис Рат ник. Ва жна све до чан ства уче сни ка и све до ка 
зби ва ња, по себ но ди пло ма та Кра ље ви не Ју го сла ви је ко ји су по за вр‑
шет ку Дру гог свет ског ра та од лу чи ли да оста ну у еми гра ци ји, об ја‑
вље ни су у ча со пи си ма Срп ска зо ра и Гла сник СИКД Ње гош, што нам 
је то ком ис тра жи ва ња и пи са ња сту ди је би ло од дра го це не ко ри сти.

Пра зни не и не до ми це ко је су се по ја ви ле на кон ана ли зе до ку мен‑
тар них из во ра, де ли мич но смо по пу ни ли от кло нив ши део на ста лих 
не ја сно ћа ко ри шће њем ме мо ар ских из во ра. Овом при ли ком би смо 
по себ но на гла си ли ва жност и зна чај ме мо ар ских за пи са ју го сло‑
вен ског ми ни стра вој ног, ге не ра ла Бо го љу ба Или ћа37, па три јар ха 
срп ског Га ври ла38, ју го сло вен ских вој них иза сла ни ка у Мо скви и 
Бер ли ну пу ков ни ка Жар ка По по ви ћа39 и Вла ди ми ра Ва ух ни ка40, 

33 В. А. Га ври лов (со ста ви тель), Во ен ная раз вед ка ин фор ми ру ет. До ку менты 
Раз ве ду пра вле ния Кра сной ар мии (январь 1939-июнь 1941), Мо сква, 2009.

34 В. С. Хри сто фо ров (ре дак тор), Тайны ди пло ма тии Третьего Рейха. Гер ман-
ские ди пло маты, ру ко во ди те ли за ру бе жниых во енных мис сий, во енные и по ли-
цейские ат та ше в со вет ском пле ну. До ку менты из след ственных дел 1944–1955, 
Мо сква, 2011; В. Г. Ма ка ров, В. С. Хри сто фо ров (со ста ви те ли), Ге не ралы и офи-
церы Вер мах та рас сказывают... До ку менты из след ственных дел не мец ких во ен-
но пленных 1944–1951, Мо сква, 2009.

35 До ку менты вне шней по ли ти ки, т. 9, 22, 23, Мо сква, 1964, 1992, 1995,1998; И. 
В. Бу хар кин, О. В. Ло зан ский, „Стра ницы ис то рии“, Вест ник МИД СССР, 15(49), 15. 
ав густ 1989; Б. И. Жиляев, В. И. Сав чен ко (со ста ви те ли), Со вет ско-аме ри кан ские 
от но ше ния 1939–1945, Бе о град, 2004; СССР –Ге р ма ния 1933–1941, Мо сква, 2009.

36 Л. Ф. Соц ков (со ста ви тель), Агрес сия. Рас се кре ченые до ку менты Службы 
вне шней раз вед ки Рос сийско й фе де ра ции, Мо сква, 2011; В. П. На у мов(ре дак тор), 
1941 год, I–II, Mосква, 1998.

37 Б. Илић, Ме мо а ри ар миј ског ђе не ра ла 1898–1942, Бе о град, 1995.
38 Ме мо а ри па три јар ха срп ског Га ври ла, Бе о град, 1990.
39 Ж. По по вић, „Успо ме не вој ног иза сла ни ка“, НИН, 2100–2104 (април 1991).
40 V. Va uh nik, Ne vi dlji vi front: Bor ba za oču va nje Ju go sla vi je, Min hen, 1984.
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со вјет ског по ли ти ча ра и др жав ни ка Ана ста са Ми ко ја на41, ис так ну‑
тог со вјет ског ди пло ма те и на уч ни ка Ни ко ла ја Но ви ко ва42, те њи‑
хо вих офи ци ра оба ве штај не слу жбе Мил штај на43 и Су до пла то ва44, 
ју го сло вен ског по сла ни ка у Ва шинг то ну Кон стан ти на Фо ти ћа,45 као 
и ди пло ма те у Мо скви Ву ка ди на Ми ле ти ћа46, ко ји са др же из у зет но 
ва жна све до чан ства о раз ли чи тим аспек ти ма и про бле ми ма ју го‑
сло вен ско‑со вјет ских од но са. Ис та кли би смо и ме мо а ре ко му ни ста 
Гој ка Ни ко ли ша47 и Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа48, ко ји сли ко ви то го во ре 
и о том из у зет но осе тљи вом аспек ту ју го сло вен ско‑со вјет ских од но‑
са. По себ ну вред ност за на ше ис тра жи ва ње су има ле и ме мо ар ске и 
днев нич ке бе ле шке ис так ну тих ју го сло вен ских по ли ти ча ра Ми ха‑
и ла Кон стан ти но ви ћа49, Ми ла на Јо ва но ви ћа –Сто и ми ро ви ћа50, Дра‑
го сла ва Сми ља ни ћа51, Дра го љу ба Јо ва но ви ћа52 и Ива на Ри ба ра53.

Бо га то исто ри о граф ско на сле ђе ве за но за ре зул та те те мељ них 
ис тра жи ва ња ју го сло вен ске ме ђу рат не спољ не по ли ти ке и по ло жа ја 
ју го сло вен ске кра ље ви не у си сте му ме ђу на род них од но са та да шње 
Евро пе, умно го ме нам је олак ша ла кон тек сту а ли за ци ја по сма тра не 
про бле ма ти ке и отво ри ла и на го ве сти ла пу те ве и прав це бу ду ћих 
ис тра жи ва ња. Та ко ђе, обим на исто ри о граф ска ли те ра ту ра о спољ‑
ној по ли ти ци Со вјет ског Са ве за и ње го вом при сту пу ме ђу на род ним 

41 А. И. Ми коян, Так было. Размышле ния о ми нув шем, Мо сква, 2014.
42 Н. В. Но ви ков, Вос по ми на ния ди пло ма та, Мо сква, 1989.
43 М. А. Мильштейн, Сквозь годы войн и нищеты, Мо сква, 2000; М. А. 

Мильштейн, По кру той лест ни це, Мо сква, 2018.
44 П. Су до пла тов, Раз вед ка и Кремль: За пи ска не же ла тельно го сви де теля, Мо‑

сква, 2018; П. Су до пла тов, Разные дни тайной войны и ди пло ма тии. 1941. год, Мо‑
сква, 2001; П. Су до пла тов, По бе да в тайной войне 1941–1945 годы, Мо сква, 2019.

45 С. Fo tich, The War We Lost. Yugo sla via’s Tra gedy and the Fa i lu re of the West, New 
York, 1948.

46 А. Жи во тић, „Јед но све до чан ство о пот пи си ва њу ју го сло вен ско‑со вјет ског 
пак та 5/6. апри ла 1941“, Ар хив, XI (2010), стр. 122–133.

47 G. Ni ko liš, Ko ri jen, sta blo, pa ve ti na. Me mo a ri, Za greb, 1981.
48 Р. Чо ла ко вић, Ка зи ва ња о јед ном по ко ље њу, I–I II, Са ра је во, 1972. 
49 М. Kon stan ti no vić, Po li ti ka spo ra zu ma. Dnev nič ke be leš ke 1939–1941. Lon don ske 

be leš ke 1944–1945, No vi Sad, 1998.
50 М. Јо ва но вић Сто и ми ро вић, Днев ник 1936–1941, Но ви Сад, 2000.
51 Д. Сми ља нић, Се ћа ња на јед ну дик та ту ру, Бе о град, 1955.
52 Д. Jовановић, Д, Љу ди, љу ди, II, Бе о град, 1975; Д. Јо ва но вић, По ли тич ке успо-

ме не, 5, 6, 7, 10, 12, Бе о град, 1997; Д. Јо ва но вић, Ме да љо ни, I–IV, Бе о град, 2008.
53 I. Ri bar, Po li tič ki za pi si, III–IV, Be o grad, 1951, 1952.
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про бле ми ма, по мо гла нам је у ис тра жи ва њу и по ја сни ла нам сло‑
же ност по је ди них фе но ме на. У обим ном кор пу су исто ри о граф ске 
ли те ра ту ре о со вјет ској спољ ној по ли ти ци и рат ним при пре ма ма 
у пе ри о ду од из би ја ња Дру гог свет ског ра та у Евро пи до не мач ког 
на па да на Со вјет ски Са вез, по се бан зна чај за на ша ис тра жи ва ња су 
има ле сту ди је Га бри је ла Го ро дец ког54, Џа ми ла Ха сан ли ја55 и Ми‑
ха и ла Мел тју хо ва.56 По себ но су би ла вред на пи о нир ска ис тра жи‑
ва ња ју го сло вен ско‑со вјет ских од но са из ме ђу два свет ска ра та и 
на по чет ку Дру гог свет ског ра та на ста ла из пе ра Ву ка Ви на ве ра57, 
Ла ди сла ва Де а ка58, Ни ко ле Б. По по ви ћа59, Бран ка Пе тра но ви ћа60, 
Сла во љу ба Цвет ко ви ћа61, Ми ре Ра до је вић62, Ми ла ди на Ми ло ше‑

54 Ро ко вой са мо об ман: Ста лин и на па де ние Гер ма нии на Со вет ский Союз, Мо‑
сква, 2008.

55 СССР –Тур ция. От нейтра ли те та к Хо лод ной войне (1939–1953), Мо сква, 
2008.

56 Упущенный шанс Ста ли на. Схват ка за Евро пу 1939–1941, Мо сква, 2008.
57 „Pri log isto ri ji ju go slo ven sko –so vjet skih od no sa 1929–1934,“, Isto rij ski gla snik, 

1/1965, str. 3–59; „Spolj no po li tič ka po za di na us po sta vlja nja ju go slo ven sko‑so vjet skih 
di plo mat skih od no sa 1940. go di ne“, Zbo r nik za druš tve ne na u ke Ma ti ce srp ske, 45, 5–60; 
„Pri log isto ri ji ju go slo ven sko‑so vjet skog zbli že nja 1940–1941“, Isto rij ski gla snik, 1/1966, 
str. 3–59; „Pa šić, ra di ka li i pi ta nje us po sta vlja nja ju go slo ven sko‑so vjet skih di plo mat skih 
od no sa (1919–1926)“, Pre gled, 9/1967, str. 221–242; „Po li ti ka Ju go sla vi je pre ma Ita li ji 
1935–1941, Isto rij ski za pi si, 1/1968, str. 67–112; „Ne u speh taj nih ju go slo ven sko‑so vjet‑
skih pre go vo ra 1934–1938. go di ne (Jed na zna čaj na eta pa u ne mač kom osva ja nju Рo du‑
na vlja)“, Zbo r nik za isto ri ju, 3/1971, str. 28–84; „Ju go slo ven sko‑so vjet ski pakt od apri la 
1941“, Isto rij ski gla snik, 1/1973, str. 7–87; „Ju go slo ven sko‑so vjet ski od no si 1919–1929: 
pi ta nje pri zna nja SSSR i us po sta vlja nja ju go slo ven sko‑so vjet skih di plo mat skih od no sa“, 
Isto ri ja XX ve ka, knji ga VII, Be o grad, 1965, str. 187–256.

58 „O pi ta nju nor ma li za ci je po li tič kih od no sa Ju go sla vi je pre ma SSSR‑u u go di na ma 
1933–1937“, Isto ri ja XX ve ka, knji ga IX, Be o grad, 1968, str. 245–291.

59 Ср би ја и Ру ска ре во лу ци ја 1917–1918, Бе о град, 2014; Ju go slo ven sko-so vjet ski 
od no si u Dru gom svet skom ra tu, Be o grad, 1988.

60 „Су бјек ти ју го сло вен ско‑со вјет ских од но са 1941–1945, Збо р ник Ма ти це срп-
ске за исто ри ју, 39, стр. 55–70; „Ус по ста вља ње ју го сло вен ско‑со вјет ских од но са 
1940, Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 46, стр. 87–100; B. Pe tra no vić, Da u to vić, 
S., Ju go slo ven ska re vo lu ci ja i SSSR (1941–1945), Be o grad, 1988; Исто ри о граф ске кон-
тро вер зе, Бе о град, 1998.

61 „Ju go slo ven sko‑so vjet ski pre go vo ri 1941. O za klju če nju ugo vo ra o pri ja telj stvu i 
ne na pa da nju“, Voj no i sto rij ski gla snik, 1/1991, str. 11–26.

62 „Ми лан Га ври ло вић о иде ји бал кан ске за јед ни це 1941–1945“, На ша про-
шлост, 13, стр. 175–187; „Еми грант ска вла да Кра ље ви не Ју го сла ви је о ју го сло‑
вен ско‑со вјет ским од но си ма (по гле ди Ми ла на Га ври ло ви ћа)“, Осло бо ђе ње Бе о-
гра да 1944. го ди не, Бе о град, 2010, стр. 31–51; „Дра ги ша Ва сић и Со вјет ска Ру си ја“, 
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ви ћа63, као и текст Ми ле та Бје лај ца64 о по ку ша ју вој ног ослон ца Кра‑
ље ви не Ју го сла ви је на Со вјет ски Са вез. У но ви је вре ме, ју го сло вен‑
ско‑со вјет ским од но си ма у ме ђу рат ном пе ри о ду, по себ но пер цеп‑
ци јом Со вјет ског Са ве за у ју го сло вен ској јав но сти, ба вио се Дра ган 
Пе тро вић, ко ји је на осно ву док тор ске ди сер та ци је од бра ње не на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду до са да об ја вио две мо но‑
гра фи је65. Исто та ко, на ру ској стра ни, по себ но се ис ти чу ра до ви 
Па ве ла Се ва стја но ва66, Вла ди ми ра Вол ко ва67, Ле о ни да Ги би ан ског68 

Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, 92, стр. 77–91; „Серб ские левые и Со вет ская 
Рос сия. ’Ту маны’ Дра ги ши Ва си ча“, Из ис то рии Сер бии и рус ско-серб ских связей : 
1812–1912–2012. Мо сква, 2014, стр. 191–209.

63 „Ус по ста вља ње ди пло мат ских од но са из ме ђу Кра ље ви не Ју го сла ви је и 
СССР‑а 1940. го ди не“, Исто риј ски за пи си, 3–4/2002, стр. 99–124.

64 „По ку шај стра те шког ослон ца Ју го сла ви је на СССР 1939–1941“, Вој но и сто-
риј ски гла сник, 1–2/2006, стр. 41–66.

65 Кра ље ви на Ју го сла ви ја и СССР 1935–1941, Бе о град, 2017; Кра ље ви на СХС и 
Со вјет ска Ру си ја (СССР) 1918–1929, Бе о град, 2018.

66 Пе ред ве ли ким испыта ни ем: Внешняя по ли ти ка СССР на ка ну не Ве ли кой 
Оте че ствен ной войны. Сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г, Мо сква, 1981.

67 Гер ма но–юго слав ские от но ше ния и раз вал Ма лой Ан танты 1933–1938, Мо‑
сква, 1966; Min hen ski spo ra zum i bal kan ske ze mlje, Be o grad, 1987; Уз ловые про блемы 
но вейше й ис то рии стран Цен тральной и Юго-Во сточ ной Европы, Мо сква, 2000; 
Sta ljin je hteo dru ga či ju Evro pu. Spolj na po li ti ka Mo skve od 1940. do1968, Be o grad, 2007; 
К. В. Вол ков, Л. Я Ги би ан ский (ре дак торы), Во сточ ная Евро па ме жду Ги тле ром и 
Ста линым 1939–1941 гг, Мо сква, 1999.

68 „No vi po gle di na so vjet sko‑ne mač ki spo ra zum 1939. go di ne. Pro blem oce ne i 
sa daš nje di sku si je u so vjet skoj isto ri o gra fi ji“, Isto ri ja XX ve ka, 1–2/1989, str. 7–33; „Юго‑
сла вия в со вет ской по ли ти ке на Бал ка нах в на ча ле Вто рой ми ро вой войны“, До-
клады рос сийских ученых. IX кон гресс по из у че нию стран Юго-Во сточ ной Европы 
(Ти ра на, 30.08–03.09.2004), Санкт Пе тер бург, 2004, стр. 66–90; „Юго сла вия в бал‑
кан ской и евро пейской по ли ти ке в на ча ле Вто рой ми ро вой войны: попытка ла ви‑
ро ва ния и ее крах“, Вест ник МГИ МО Уни вер си те та, спе ци альный выпуск 2019, 
стр. 271–290; „Общественные про ти во ре чия и во пр ос об из ме не нии го су дар ствен‑
ной мо де ли в Юго сла вии в на ча ле Вто рой ми ро вой войны“, Stu dia Sla vi ca – Po lo-
ni ca, Мо сква, 2009, стр. 177–201; „Во енный пе ре во рот в Юго сла вии 27. мар та 1941. 
го да: общественные устре мле ния и вне шне по ли ти че ские усло вия“, Славяно ве де-
ние, 5/2010, стр. 36–52; „Со вет ский Союз и Юго сла вия в на ча ле Вто рой ми ро вой 
войны (1940–1941)“, При зва ние и все от дайност, Со фия, 2011, стр. 212–228; „Бал‑
кан ские страны в пе ре крестье по ли ти ки Ги тле ра и Ста ли на в на ча ле Вто рой ми ро‑
вой войны: от по ра же ния Фран ции до уста но вле ния го спод ства ’оси’ на Бал ка нах“, 
Славяно ве де ние, 1/2013, стр. 24–42; „Со вет ский Союз и серб ский во енный пе ре во‑
рот 27. мар та 1941. го да: исто ри че ская действи тельность, мифы, за гад ки“, Из ис-
то рии Сер бии и рус ско-серб ских связей. 1812–1912–2012, Мо сква, 2014, стр. 210–264.
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и Сер ге ја Слу ча69, као и књи га пољ ског исто ри ча ра Сла во ми ра Дем‑
бског о не мач ко‑со вјет ским од но си ма из ме ђу 1939. и 1941.70 По себ‑
но ис ти че мо из у зе тан зна чај ра до ва про фе со ра Ива на Чем па ло ва71, 
уте ме љи ва ча по зна те исто ри о граф ске шко ле усме ре не ка из у ча ва њу 
са вре ме не исто ри је и ме ђу на род них од но са на Исто риј ском фа кул‑
те ту Урал ског др жав ног уни вер зи те та у Свер длов ску, да на шњем 
Је ка те рин бур гу. Из у зет ну ва жност за раз у ме ва ње све у куп не ком‑
плек сно сти со вјет ске ме ђу на род не по зи ци је у по сма тра ном пе ри о ду, 
има ли су збор ни ци ра до ва о ме ђу на род ној кри зи (1939–1941), где је 
об у хва ће но раз до бље од пот пи си ва ња не мач ко‑со вјет ског спо ра‑
зу ма до на па да Не мач ке на Со вјет ски Са вез72 и осо бе но сти исто‑
ри је ста љи ни зма, у ко ме је зна ча јан про стор по све ћен осве тља ва њу 

69 С. З. Случ (ответ ственный ре дак тор и со ста ви тель), СССР, Во сточ ная Евро-
па и Вто рая ми ро вая война, 1939–1941: ди скус сии, ком мен та рии, размышле ния, 
Мо сква, 2007; „Dlu ga dro ga Sta li na do ugody s Hi tle rem“, Pa mi ec i Spra wi e dli wosć, 1 
(14) 2009, str. 27–46; „Речь Ста ли на, ко то рой не было“, Оте че ствен ная ис то рия, 
1/2004, стр. 113–139.

70 Ме жду Бер ли ном и Мо сквой. Гер ма но-со вет ские от но ше ния в 1939–1941.гг, 
Мо сква, 2018.

71 „При со е ди не ние Бол га рии к Тройствен но му пак ту и по зи ция ве ли ких дер‑
жав“, Бал каны и Бли жний Во сток на ка ну не и в на ча ле вто рой ми ро вой войны, 
Све р дловск, 1968, стр. 56–174; „По ли ти ка ве ли ких дер жав в Ду найском бас сейне 
и на Бал ка нах в кон це 1938–на ча ле 1939 г.“, Ме жду на родные от но ше ния в но‑
вейше е время. Свер дловск, 1972, стр. 3–85; „Ита ло‑гер ман ские пе ре го воры о во‑
ен ном со труд ни че стве и раз гра ни че нии сфер влияния в Юго‑Во сточ ной Евро пе 
и Сре ди зем но мор ском бас сейне (мар т–июнь 1939)“, Бал каны и Бли жний Во сток 
в но вейше е время, Вып. 2, Свер дловск, 1973, стр. 3–31; „По ли ти ка ве ли ких дер жав 
в Юго‑Во сточ ной Евро пе в пе ри од аншлюса Ав стрии и че хо сло вац ко го кри зи са 
1938 г.“, Бал каны и Бли жний Во сток в но вейше е время, Вып. 3, Свер дловск, 1974, 
стр. 127–161; „По ли ти ка ве ли ких дер жав на Бал ка нах в пе ри од пред во ен но го по‑
ли ти че ско го кри зи са в Евро пе (март– ав густ 1939 г.)“, По ли ти ка ве ли ких дер жав 
на Бал ка нах и Бли жнем Во сто ке (1933–1941), Вып. 5, Свер дловск, 1976, стр. 77–132; 
„По ли ти ка ве ли ких дер жав на Бал ка нах в пе ри од пред во ен но го по ли ти че ско го 
кри зи са в Евро пе (март– ав густ 1939 г.)“, По ли ти ка ве ли ких дер жав на Бал ка нах и 
Бли жнем Во сто ке (1933–1941), Вып. 5. Свер дловск, 1976, стр. 77–132; „Ан глийск ая 
по ли ти ка на Бал ка нах в на ча ле Вто рой ми ро вой войны (сентябрь – октябрь 1939 
г.)“, По ли ти ка ве ли ких дер жав на Бал ка нах и Бли жнем Во сто ке в но вейше е время, 
Вып. 9. Свер дловск, 1981, стр. 125–141; „Под го тов ка фа шистской Гер ма нии к на‑
па де нию на Юго сла вию“, Бал каны и Бли жний Во сток в но вейше е время, Вып. 10, 
Свер дловск, 1982, стр. 48–78; „Не мец ко‑фа шистская агрес сия про тив Юго сла вии 
6–17 апреля 1941 г.“, По ли ти ка ве ли ких дер жав на Бал ка нах и Бли жнем Во сто ке в 
но вейше е время, Свер дловск, 1983, стр. 111–133.

72 Ме жду на родный кри зис 1939–1941 гг.: от со вет ско-гер ман ских до го во ров 1939 
го да до на па де ния Гер ма нии на СССР, Мо сква, 2006.
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раз ли чи тих аспе ка та спољ не по ли ти ке СССР‑а у вре ме Ста љи но ве 
вла да ви не.73

На ша мо но гра фи ја по све ће на про бле ми ма ју го сло вен ско‑со вјет‑
ских од но са из ме ђу 1939. и 1941. об ја вље на је 2016.74 По том је кра јем 
2019. иза шло ње но из да ње на ру ском је зи ку.75 По што се у ме ђу вре‑
ме ну отво ри ла мо гућ ност уви да у не ке фон до ве Ар хи ва Ми ни стар‑
ства ино стра них по сло ва Ру ске Фе де ра ци је, ко ји ра ни је ни су би ли 
до ступ ни, ука за ли су се но ви са знај ни ви ди ци ко ји су зах те ва ли пре‑
и спи ти ва ње из не тих ста во ва и те мељ ну ре ви зи ју ра ни је до не тих за‑
кљу ча ка. Но во са гле да ва ње про бле ма ти ке ју го сло вен ско‑со вјет ских 
од но са у кон тек сту по чет ка Дру гог свет ског ра та, по ли ти ке за пад них 
са ве зни ка пре ма Бал ка ну и при сту па ре ги о ну си ла Осо ви не, за сно‑
ва но на ис тра жи ва њу до са да не по зна тих и не ко ри шће них из во ра, 
на мет ну ло је по тре бу све о бу хват ни је ана ли зе раз ли чи тих фак то ра 
ко ји су ути ца ли на то ко ве од но са из ме ђу Ју го сла ви је и Со вјет ског 
Са ве за у вре ме рас плам са ва ња свет ског су ко ба. Од по себ не ва жно‑
сти је би ло упо зна ва ње с но вим ар хив ским из во ри ма о ме сту Ју го‑
сла ви је у од но си ма из ме ђу Со вјет ског Са ве за и за пад них са ве зни ка, 
али и у пре го во ри ма из ме ђу СССР‑а и Не мач ке, као и по ку ша ји ма 
СССР‑а да спре чи не мач ки про дор на Бал кан. Из у зе тан зна чај су 
има ли и но ви из во ри о со вјет ском при сту пу ме ђу соб ним од но си ма 
бал кан ских зе ма ља. Исто та ко, но ви ја ис тра жи ва ња, спро ве де на у 
Вој ном ар хи ву у Бе о гра ду, ја сни је су осве тли ла уло гу ју го сло вен ског 
вој ног фак то ра у про це су ју го сло вен ско‑со вјет ског збли жа ва ња, док 
је об ја вљи ва ње до ку ме на та о по сле рат ном са слу ша ва њу ге не ра ла 
Ми ла на Не ди ћа пред ис тра жним ор га ни ма по сле рат не Ју го сла ви је 
омо гу ћи ло да го то во у пот пу но сти са гле да мо и ре кон стру и ше мо 
ње го во лич но ви ђе ње пи та ња ју го сло вен ског при бли жа ва ња Со‑
вјет ском Са ве зу, као ми ни стра вој ске и мор на ри це ко ји је сво јим 
ак тив но сти ма по ку шао да ути че на ства ра ње вој ног са ве за из ме ђу 
две зе мље, што је тре ба ло да пред ста вља из раз тре нут не по тре бе за 
ју го сло вен ским вој ним осла ња њем на „пр ву зе мљу со ци ја ли зма“.76 

73 С. В. Ми ро нен ко (ре дак тор), Ис то рия ста ли ни зма: ито ги и про блемы из у-
че ния, Мо сква, 2011.

74 Ју го сло вен ско-со вјет ски од но си 1939–1941, Бе о град, 2016.
75 Юго слав ско-со вет ские от но ше ния 1939–1941, Мо сква, 2019.
76 С. Цвет ко вић, Р. Ри ста но вић, Н. Стам бо ли ја (при ре ђи ва чи), Ко ла бо ра ци о ни-

сти пред су дом ОЗНА. Са слу ша ња Ми ла на Не ди ћа, Дра го ми ра Јо ва но ви ћа, Та на си ја 
Ди ни ћа и Ко сте Му шиц ког пред ор га ни ма ОЗНА, Бе о град, 2018.
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Су о че ни с но вим из во ри ма ко ји су на ме та ли дру га чи је ви ђе ње и 
ту ма че ње глав них то ко ва од но са Ју го сла ви је и Со вјет ског Са ве за, 
пре вас ход но у кон тек сту не мач ког про до ра на Бал кан, из ло жи ће мо 
пи та ње ју го сло вен ско‑со вјет ских од но са у сен ци пр вих да на Дру‑
гог свет ског ра та и при бли жа ва ња рат ног по жа ра ју го сло вен ским 
гра ни ца ма, у пр вом ре ду у кон тек сту ја ча ња не мач ке за ин те ре со ва‑
но сти за Бал кан и на сто ја ња за пад них са ве зни ка да за др же не мач ку 
екс пан зи ју и очу ва ју по сто је ћи ни во свог ути ца ја у ре ги о ну. 

Та кав на чин са гле да ва ња про бле ма ју го сло вен ско‑со вјет ских од‑
но са у ве зи с не мач ким ши ре њем на Бал ка ну, под ра зу ме вао је про‑
ши ре ње тра ди ци о нал ног хро но ло шког окви ра, оме ђе ног по чет ком 
Дру гог свет ског ра та на европ ском тлу, тач ни је сеп тем бра 1939, и 
вој ним кра хом ју го сло вен ске кра ље ви не апри ла 1941. го ди не. Уме сто 
уко ре ње них хро но ло шких гра ни ца, сма тра ли смо да вид но спољ но‑
по ли тич ко ори јен ти са ње вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа ка Не мач кој 
и Ита ли ји, ко је се пр вих не де ља 1938. хро но ло шки по кло пи ло с ве ли‑
ким ге о по ли тич ким по тре си ма, по пут ан шлу са Ау стри је и мин хен‑
ског жр тво ва ња Че хо сло вач ке, а ко је је иза зва ло по себ ну по зор ност 
Ве ли ке Бри та ни је и СССР‑а, пред ста вља ло ги чан по че так из ра же‑
ни је фа зе над ме та ња из ме ђу Со вјет ског Са ве за, Не мач ке и Ве ли ке 
Бри та ни је на ју го сло вен ском про сто ру. На дру гој стра ни, за по че ти 
про цес ни је окон чан вој ним сло мом Кра ље ви не Ју го сла ви је, већ је 
су штин ски по тра јао до по чет ка со вјет ско‑не мач ког вој ног су ко ба 
22. ју на 1941. По че так не мач ко‑со вјет ског вој ног су да ра ни је озна чио 
са мо пре крет ни цу у не мач кој и со вјет ској по ли ти ци на Бал ка ну, већ 
је тра си рао са свим нов со вјет ски при ступ ју го сло вен ској др жа ви 
и ње ним ег зи стен ци јал ним уну тра шњим и спољ ним про бле ми ма.

За илу стра ци ју ис тра жи ва ња ко ри сно су по слу жи ле фо то гра фи је 
из Зби р ке Ар хи ва Ју го сла ви је, Вој ног ар хи ва, Ар хи ва Срп ске ака де‑
ми је на у ка и умет но сти, као и оне из Исто риј ског ар хи ва „Ти моч ка 
кра ји на“ у За је ча ру. 

*
*  *

Ау тор ко ри сти при ли ку да се по себ но за хва ли из да вач кој ку ћи 
Clio, го спо ди ну Зо ра ну Ха мо ви ћу и про фе сор ки Сми љи Мар ја но вић 
Ду ша нић, ре цен зен ти ма – про фе со ри ма Љу бо дра гу Ди ми ћу, Бран ку 
Ра ки ћу и Вла да ну Ви ри је ви ћу, про фе сор ки Ми ри Ра до је вић, ко ле га‑
ма др Јо ва ну Ча во шком, др Ср ђа ну Ми ћи ћу, на уч ним са рад ни ци ма 
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Ин сти ту та за но ви ју исто ри ју Ср би је, ко ле га ма из Вој ног ар хи ва, 
Ар хи ва Ју го сла ви је, Ар хи ва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
те они ма из Исто риј ског ар хи ва Бе о гра да, Му зе ја гра да Бе о гра да и 
Исто риј ског ар хи ва „Ти моч ка кра ји на“ у За је ча ру. За тим, за хвал ност 
ду гу јем Та тја ни Во ло ки ти ној, Кон стан ти ну Ни ки фо ро ву, Ана то ли ју 
Ани ке је ву и Ан дре ју Едем ском из Ин сти ту та за сло вен ске сту ди је 
Ру ске ака де ми је на у ка, по том пр о фе со ру Ге на ди ју Ма тве је ву, пр‑
о фе сор ки Људ ми ли Ку зми чо вој и ко ле ги Вла ди ми ру Пу тја ти ну с 
Ка те дре за исто ри ју Ју жних и за пад них Сло ве на Исто риј ског фа‑
кул те та Мо сков ског др жав ног уни вер зи те та „М. В. Ло мо но сов“, те 
Ни ки ци Ба ри ћу из Ин сти ту та за хр ват ску по ви јест на при ја тељ ским 
са ве ти ма и по мо ћи то ком ра да на овој књи зи. Из у зет ну за хвал ност 
ду гу јем ко ле ги Сер ге ју Па вло ву из Ар хи ва спољ не по ли ти ке Ру ске 
Фе де ра ци је, као и при ја те љи ма из Ру ског ар хи ва со ци јал но‑по ли‑
тич ке исто ри је у Мо скви.



Московски гамбит32



Пред го вор 33

Увод
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Ме ђу на род ни по ре дак об ли ко ван на Кон фе рен ци ји ми ра у Па ри‑
зу и санк ци о ни сан ни зом ми ров них уго во ра пот пи са них то ком 1919. 
и 1920, ко ји је имао за циљ да утвр ди сте че не по зи ци је си ла по бед ни‑
ца у ми ну лом свет ском ра ту и да оне мо гу ћи ре ви зи о ни стич ке те жње 
по ра же них зе ма ља, сре ди ном три де се тих го ди на се на шао у озбиљ‑
ној и све о бу хват ној кри зи. Ра ни ји ме ђу на род ни по ли тич ки иза зо ви 
ве за ни за спре ча ва ње ре ван ди ка ци о них те жњи Ау стри је, Ма ђар ске 
и Бу гар ске, страх од мо гу ће ре ста у ра ци је Хаб збур шке мо нар хи је и 
„цр ве не опа сно сти с Ис то ка“, као и ита ли јан ске те жње да при гра би 
оно што јој је би ло обе ћа но у ви ду ком пен за ци је и на гра де за ула зак 
у рат на стра ни си ла Ан тан те, а што на кон ра та ни је до би ла, све ви‑
ше су усту па ли ме сто стреп ња ма ко је су има ле ре ал но уте ме ље ње у 
опа сно сти да све агре сив ни ји Хи тле ро ви и Му со ли ни је ви ре жи ми 
не угро зе већ на чет и на гри жен си стем европ ске ко лек тив не без‑
бед но сти. Но ви ме ђу на род ни про бле ми, но ви стра хо ви и стреп ње, 
као и убр за на ди на ми ка ме ђу на род них од но са ни су ути ца ли са мо 
на про ме ну ка рак те ра тих од но са, већ и на су штин ску ме та мор фо зу 
спољ но по ли тич ких при о ри те та по је ди них зе ма ља, ре де фи ни са ње 
по сто је ћих са ве знич ких од но са и ре ла ци ја, али и на све при сут ни је 
ства ра ње но вих са ве за и ко а ли ци ја за сно ва них де лом на ре ал по‑
ли тич кој, а де лом и на иде о ло шкој осно ви. Но ва са ве зни штва су 
бри са ла до та да шње су прот но сти, отва ра ла но ве ме ђу на род не пер‑
спек ти ве, али и су жа ва ла пре ко по тре бан ма не вар ски про стор ве‑
ли ких си ла.

У епи цен тру ме ђу на род них зби ва ња, на шле су се Не мач ка и 
Ита ли ја, ко је су све ак тив ни јим ме ђу на род ним на сту пом, бр зи ном 
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пред у зе тих ме ра и ак ци ја успе ва ле да по тре су уста ље ни и до не кле 
успа ва ни ме ђу на род ни по ре дак, али и да, ви ше не го сме лим спољ‑
но по ли тич ким по те зи ма, дик ти ра ју тем по ме ђу на род них од но са. 
Ја сни на го ве шта ји ра ди ка ли за ци је не мач ке спољ не по ли ти ке по‑
ста ли су ви дљи ви кад је 1933. го ди не во ђа на ци о нал со ци ја ли стич ке 
пар ти је Адолф Хи тлер ле гал ним пу тем у пар ла мен ту иза бран за 
не мач ког кан це ла ра. Тај мо ме нат обе ле жа ва по че так оства ре ња ра‑
ни је за цр та ног пар тиј ског про гра ма ко ји је на ме ђу на род ном пла ну 
пред ви ђао у пр вој фа зи осло ба ђа ње Не мач ке те шких оба ве за ко је су 
јој на мет ну те ми ром у Вер са ју, а по том агре сив не екс пан зи о ни стич‑
ке ко ра ке у Цен трал ној, Ју жној и Ис точ ној Евро пи. До 1937, Не мач‑
ка је ус пе ла, ко ри сте ћи инерт ност и не у са гла ше ност у ста во ви ма 
ве ли ких си ла, да оја ча соп стве ну ору жа ну си лу, отво ре но кр ше ћи 
од ред бе ми ров ног уго во ра, да се од рек не Ло кар но пак та, ре ми ли та‑
ри зу је Рајн ску област и да озбиљ но угро зи ау стриј ски су ве ре ни тет. 
Оштре ме ре дис кри ми на ци је упе ре не про тив Је вре ја, на и ла зи ле су 
на ја сне осу де свет ског јав ног мње ња, али је ме ђу на род на ре ак ци ја 
из о ста ла. На сли чан на чин, Ита ли ја је ин тер вен ци јом у Аби си ни ји 
прак тич но ста ви ла ме ђу на род ну јав ност пред свр шен чин. Крат‑
ко трај ни от пор ети оп ског на ро да ни је ство рио нео п ход не усло ве 
тро мој и нео д луч ној ме ђу на род ној за јед ни ци да ре а гу је, ни ти су 
раз је ди ње не за пад не си ле ре ал но би ле у мо гућ но сти да учи не не‑
што ви ше од вер бал не осу де, уво ђе ња санк ци ја Ита ли ји и, на кра ју, 
од у ста ја ња од пред у зе тих ме ра, уз обра зло же ње да њи ма ни су по‑
стиг ну ти же ље ни ефек ти. Ја сно су се на зи ра ле ита ли јан ске те жње 
на про сто ру Се вер не Афри ке и Бал ка на, али је као и у слу ча ју Не‑
мач ке, ме ха ни зам ко лек тив не без бед но сти оли чен у Ли ги на ро да 
остао ине р тан.

На дру гој стра ни, за пад не си ле су по ку ша ва ле да па ри ра ју ја ча њу 
ита ли јан ских и не мач ких прет њи учвр шћи ва њем по сто је ћих са ве за, 
али и тра га њем за но вим обра сци ма си сте ма европ ске ко лек тив‑
не без бед но сти. Ме ђу соб но су прот ста вље ни ин те ре си, инерт ност и 
нео д луч ност у ре ак ци ја ма, иде о ло шке пред ра су де и ани мо зи те ти, 
али и од су ство ре ал не пер цеп ци је ни воа опа сно сти по ме ђу на род ни 
мир и ста бил ност, ути ца ли су на из у зет но спо ру ди на ми ку ме ђу на‑
род ног спо ра зу ме ва ња и де ло ва ња. По сле ди це ства ра ња тзв. Ис точ‑
ног пак та без бед но сти, чи ју је око сни цу чи нио фран цу ско‑со вјет ски 
пакт, пре ти ле су да иза зо ву но ву кри зу и Не мач кој пру же али би за 
не по што ва ње ме ђу на род но пре у зе тих оба ве за. Не мач ко упо р но не‑
при ста ја ње на би ло ка кав пакт те вр сте, а за тим и ис ко ри шћа ва ње 
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фран цу ско‑со вјет ског пак та у ви ду по во да за соп стве но од ри ца ње од 
Ло кар на, отво ри ло је по се бан ди пло мат ски про стор за не мач ку екс‑
пан зи ју. Бри тан ска по др шка со вјет ско‑фран цу ском спо ра зу му да ла 
је по се бан зна чај и им пулс про це су спо ра зу ме ва ња из ме ђу СССР‑а, 
Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. При кљу че ње Че хо сло вач ке том пак‑
ту је оја ча ло блок ко ји се још увек са мо на зи рао, док је пољ ско дис‑
тан ци ра ње, уз по сто ја но ин си сти ра ње на по сто је ћем спо ра зу му о 
не на па да њу с Не мач ком и не мо гућ ност пре вла да ва ња иде о ло шких 
су прот но сти и су ко ба из про шло сти са Со вјет ским Са ве зом, ту зе‑
мљу ста ви ло у не за вид ну спољ но по ли тич ку по зи ци ју. За пад не си ле 
су пред на бу ја лом не мач ком и ита ли јан ском агре сив но шћу устук‑
ну ле и у слу ча ју Шпа ни је. Док су Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја 
на сто ја ле да се не ме ша ју у зби ва ња у Шпа ни ји, до тле су Не мач ка и 
Ита ли ја, по ма жу ћи ге не ра лу Фран ку, ин ди рект но сти ца ле пред ност 
на са мом те ре ну. Со вјет ска по моћ ре пу бли кан ским сна га ма у Шпа‑
ни ји по ка за ла се не до вољ ном и не пот пу ном.1 

И дру ги са ве зи на ста ли на европ ском тлу су се су о ча ва ли са кри‑
зом соп стве ног функ ци о ни са ња. Ма ла ан тан та, уста но вље на као 
са вез из ме ђу Ју го сла ви је, Ру му ни је и Че хо сло вач ке не по сред но по 
за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, ба зи ра на на си сте му би ла те рал них 
уго во ра по ли тич ког и вој ног ка рак те ра и ори јен ти са на на спре ча‑
ва ње ре ван ди ка ци о них те жњи Ма ђар ске, су о ча ва ла се од 1935. с 
по сто ја ном кри зом. Страх од Не мач ке при бли жа вао је Ру му ни ју и 
Че хо сло вач ку Фран цу ској и Со вјет ском Са ве зу, док је ју го сло вен ска 
спољ на по ли ти ка би ла ви ше ори јен ти са на ка очу ва њу по сто је ћих 
са ве за са за пад ним зе мља ма, али и утвр ђи ва њу чвр шћих ве за с Не‑
мач ком. Пу ко ти не су на ста ја ле и у од но си ма пре ма Со вје ти ма, јер су 
се обе зе мље ин тен зив но при бли жа ва ле СССР‑у, док је Ју го сла ви ја 
ста ја ла на ста но ви шту да се не ће при бли жа ва ти ни ти пак ти ра ти 
са Со вје ти ма, као ни да не ће сту па ти у са ве зе упе ре не про тив Со‑
вјет ског Са ве за. Са свим је би ло ја сно да се Ма ла ан тан та су о ча ва ла 
с про бле мом са мог раз ло га соп стве ног ег зи сти ра ња. По тен ци јал‑
на об но ва Хаб збур шке мо нар хи је, као и ма ђар ске ре ви зи о ни стич‑
ке те жње ни су ви ше пред ста вља ле кључ ну спољ ну опа сност за три 
зе мље са ве зни це. Исто та ко, не ста ја њем тог основ ног раз ло га по‑
сто ја ња са ве за, по ја вљи ва њем но вих спољ но по ли тич ких иза зо ва и, 

1 О од но су Со вјет ског Са ве за пре ма де ша ва њи ма у Шпа ни ји и со вјет ској уме‑
ша но сти у Шпан ски гра ђан ски рат оп шир ни је: S. G. Payne, The Spa nish Ci vil War, 
the So vi et Union and Com mu nism, Lon don, 2004.
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у ди рект ној ве зи с тим, ап со лут но но вих пар ти ку лар них ин те ре са 
по је ди них зе ма ља чла ни ца Ма ле ан тан те, са ма ор га ни за ци ја је за‑
па ла у сво је вр сну кри зу иден ти те та и ре ал не по ли тич ке свр сис ход‑
но сти. Све ви ше и гла сни је, че сто и с нај од го вор ни јих по зи ци ја, у 
зе мља ма чла ни ца ма су се мо гли чу ти ста во ви да са мо ег зи сти ра ње 
Ма ле ан тан те го то во да и не ма ви ше озби љан по ли тич ки зна чај и 
по треб ну стра те шку те жи ну.2 

Бал кан ски са вез, на стао као по ку шај бал кан ских зе ма ља да па ри‑
ра ју све о бу хват ној еко ном ској кри зи, по ли тич ким иза зо ви ма на тлу 
Евро пе, али и као по ку шај ства ра ња чвр стог ин стру мен та очу ва ња 
без бед но сти ових зе ма ља, су о ча вао се с ни зом круп них про бле ма 
од са мог на стан ка. На еко ном ском пла ну, аграр не и ин ду стриј ски 
не раз ви је не зе мље су ма ло то га мо гле да по ну де јед на дру гој, бу ду ћи 
да су им при вред не и спољ но тр го вин ске струк ту ре би ле ско ро иден‑
тич не. У по ли тич ком сми слу, чи та ву иде ју о бал кан ском је дин ству 
је у са мом ко ре ну оне мо гу ћа ва ло ис трај но бу гар ско не ми ре ње с гра‑
ни ца ма и усло ви ма ко ји су јој од ре ђе ни ми ров ним уго во ром у Не и ју, 
чи ме је Бал кан ски пакт остао не пот пун и, у по ли тич ком, еко ном‑
ском, вој ном и ге о граф ском сми слу, не за о кру жен и не де фи ни сан. 
На тај на чин, Бал кан ски спо ра зум, на јед ној стра ни, и твр до гла во 
бу гар ско ис тра ја ва ње на ре ви зи о ни стич ким ста во ви ма, на дру гој, 
у се би су но си ли кли цу бу ду ћег су ко ба. Не мо гућ ност пре ва зи ла‑
же ња ра ни јих спо ро ва, уз све при сут ни ју те жњу ве ли ких си ла ка 
ин тер вен ци о ни зму, чи ни ли су Бал кан по при штем бу ду ћих круп них 
ме ђу на род них спо ро ва. 

Сам по че так го ди не 1937. је европ ску ди пло ма ти ју ста вио пред 
но ве иза зо ве, а да прет ход но ни је дан од го ру ћих ме ђу на род них пр‑
о бле ма ни је био ни при бли жно ре шен. Не мач ка и ита ли јан ска агре‑
сив ност је све ви ше до би ја ла на ин тен зи те ту, за пад не си ле су спо ро 
и нео д луч но ре а го ва ле док се гра ђан ски рат у Шпа ни ји по себ но 
раз бук та вао. Исто вре ме но, Ита ли ја и Не мач ка су упу ти ле тру пе у 
Шпа ни ју. Са слу жбе не стра не, Ита ли ја је при зна ла ан га жман око 

2 О Ма лој ан тан ти и ју го сло вен ској по ли ти ци пре ма са ве зу с Ру му ни јом и Че‑
хо сло вач ком оп шир ни је: J. Јо ва но вић, Ди пло мат ска исто ри ја Но ве Евро пе, I–II, 
Бе о град, 1939; M. Van ku, Ma la аntanta, 1920–1938, Ti to vo Uži ce, 1969; В. Вол ков, 
Гер ма но–юго слав ские от но ше ния и раз вал Ма лой Ан танты 1933–1938, Мо сква, 
1966; Z. Sla dek, Ma la do ho da, Pra ha, 2000; Сла дек, З, Ма ла ан тан та 1919–1938. 
Ње не при вред не, по ли тич ке и вој не ком по нен те, Бе о град, 2019; М. Сто ја ди но вић, 
Ни рат ни пакт, Бе о град, 2002; Ј. Še ba, Paměti legioná ře a di plo ma ta, Pra ha, 2016.
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40.000 сво јих вој них ли ца, док је Не мач ка по сла ла ма ње је ди ни‑
це, ко ји ма је Шпа ни ја пред ста вља ла сво је вр сни опит ни по ли гон за 
оно што ће у Евро пи усле ди ти не ко ли ко го ди на ка сни је, и по себ не 
вој не струч ња ке у свој ству са вет ни ка. По раз Фран ко вих сна га на 
Гва да ла ха ри, пред ста вљао је пре лом ни мо ме нат за не мач ко и ита‑
ли јан ско при су ство у тој зе мљи. Ком про ми то ва ни су ита ли јан ски 
пла но ви ко ји ма је би ло пред ви ђе но за у зи ма ње Ма дри да и Ба ле ар‑
ских остр ва, као и оства ре ње пре суд ног ути ца ја у за пад ном де лу 
Сре до зе мља пре ко шпан ске те ри то ри је. На кон тог по ра за, Не мач ка 
је за по че ла с по вла че њем соп стве них вој них ефек ти ва из Шпа ни је. 
Пре тр пље ни по раз се од ра зио и на ита ли јан ску спољ но по ли тич ку 
по зи ци ју. Су о че на с по ра зом у Шпа ни ји, Ита ли ја скла па с Ве ли ком 
Бри та ни јом „џен тлмен ски спо ра зум“ ко ји је за циљ имао су штин‑
ско ре гу ли са ње од но са у Сре до зе мљу и де кла ра тив но ита ли јан ско 
од ри ца ње од по сту ла та та да већ от кри ве них ита ли јан ских пла но ва 
у ре ги о ну. Спо ра зум скло пљен 2. ја ну а ра 1937. је под ра зу ме вао очу‑
ва ње пре ђа шњег ста ња на пр о сто ру Сре до зе мља, од но сно га ран‑
то ва ње сло бод не пло вид бе и про ла за на обе стра не, као и очу ва ње 
шпан ске не за ви сно сти у ње ном пу ном те ри то ри јал ном оби му. Ме‑
ђу тим, оно што је сла би ло бри тан ску, а ја ча ло ита ли јан ску по зи ци ју 
би ла је усло вље ност да љих раз го во ра о пи та њу ста ту са Шпа ни је 
и Сре до зе мља, као и раз ма тра ње ети оп ског про бле ма по вла че њем 
свих ита ли јан ских до бро во ља ца из Шпа ни је, што у пот пу но сти ни‑
је учи ње но све до кра ја гра ђан ског су ко ба у Шпа ни ји 1939. На тај 
на чин је Ве ли ка Бри та ни ја, ко ја је жи вот но би ла за ин те ре со ва на за 
ста бил ност сре до зем ног ре ги о на, су штин ски до жи ве ла по раз. Су о‑
че на с озбиљ ном ра ди ка ли за ци јом ме ђу на род не си ту а ци је, Ве ли ка 
Бри та ни ја се фе бру а ра исте го ди не од лу чи ла на дра стич но по ве ћа‑
ње вој них из да та ка у на ред них пет го ди на.

Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја су, у ве зи с гра ђан ским ра том у 
Шпа ни ји, ис тра ја ва ле на по зи ци ји за у зе тој на са мом ње го вом по‑
чет ку. По ли ти ка не ме ша ња у уну тра шњи ору жа ни су коб је у су да ру 
с ак тив ним не мач ким и ита ли јан ским ан га жма ном тр пе ла сва ко‑
днев не по ра зе. Ства ра ју ћи Од бор за не ме ша ње до шле су у си ту а ци ју 
да ту ме ђу на род ну ин сти ту ци ју су пр от на стра на из вр га ва ру глу на 
сва ком ко ра ку. Та ин сти ту ци ја је пре тво ре на у сво је вр сну аре ну у 
ко јој су се ви ше вер бал но не го су штин ски пре пи ра ле две су ко бље не 
стра не на ште ту Шпа ни је. Вла де Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске су 
жи ве ле у уве ре њу ка ко су ус пе ле да спре че по че так ши рег су ко ба, 
чи ји би по вод био рат у Шпа ни ји, док су Ита ли ја и Не мач ка га ји ле 
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на де да ће у слу ча ју по бе де ге не ра ла Фран ка Ита ли ја до би ти Ба ле‑
ар ска остр ва, а Не мач ка Ма ро ко. Ипак, су о че не с ре дов ним про во‑
ка ци ја ма, Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја су ре а го ва ле на њих по‑
себ ном опо ме ном Не мач кој и вла ди ге не ра ла Фран ка. Тра же ћи да се 
пре ста не с прак сом сво је вр сног гу сар ства не мач ких и ита ли јан ских 
бро до ва у Сре до зе мљу, Ве ли ка Бри та ни ја је оштро за пре ти ла. Убр зо 
се у Ни о ну, сеп тем бра 1937, са ста ла кон фе рен ци ја др жа ва сре до зем‑
ног ба се на, ко ја је до не ла од лу ке о пре стан ку „те ро ри зма на мо ру“. 
По том је пре ста ла ак тив ност ма ски ра них под мор ни ца. Та ко је по‑
ста ла ви дљи ва фран цу ска и бри тан ска од луч ност да се дис тан ци ра ју 
од ме ша ња у гра ђан ски су коб у Шпа ни ји, али и ја сно опре де ље ње за 
за шти ту соп стве них ин те ре са у ре ги о ну.

Кад је реч о си ту а ци ји на про сто ру цен трал ног де ла европ ског 
кон ти нен та, Не мач ка се на шла у не до у ми ци. Прет по ста вља ло се да 
Ве ли ка Бри та ни ја ин си сти ра на не про ме њи во сти гра ни ца у том де лу 
Евро пе, као и да Ита ли ја има од ре ђе не ре зер ве пре ма при кљу че њу 
Ау стри је Не мач кој. До ла зак Му со ли ни ја у Бер лин сеп тем бра 1937, 
сја јан до чек ко ји му је при ре ђен и ат мос фе ра ко ја је вла да ла то ком 
не мач ко‑ита ли јан ских раз го во ра ја сно су ука зи ва ли да из ме ђу две 
зе мље по сто ји кон сен зус о свим пи та њи ма бит ним за ме ђу на род не 
од но се у Евро пи. Ти ме је Не мач кој омо гу ћен отво ре ни ји при ступ 
ау стриј ском пи та њу. Не мач ко дис тан ци ра ње од ак тив ни је по ли ти ке 
пре ма Ау стри ји, при сут но од 1935. у ци љу спре ча ва ња по тен ци јал‑
ног кон флик та с Ита ли јом као нај ва жни јом не мач ком са ве зни цом, 
ви ше ни је би ло по треб но. Бер лин је имао сло бод не ру ке за ак тив ни‑
ји на ступ пре ма Ау стри ји. По се та бри тан ског ми ни стра Ха ли фак са 
Бер ли ну, но вем бра 1937, раз ве ја ла је све сум ње. Би ло је ја сно да се 
Ве ли ка Бри та ни ја не ће су прот ста ви ти Не мач кој ако бу де по се гла 
за при са је ди ње њем Ау стри је. Пут бу ду ћем ан шлу су Ау стри је је био 
отво рен. Ра ни ја не мач ка стра хо ва ња од мо гу ћег бри тан ско‑фран‑
цу ског збли жа ва ња и њи хо вог про ти вље ња не мач ком при кљу че њу 
Ау стри је по ка за ла су се као пот пу но нео прав да на. Сам крај 1937. 
је ка рак те ри сти чан за не мач ку спољ ну по ли ти ку. Но вем бра 1937, 
Хи тлер је нај бли жем кру гу са рад ни ка об ја вио пла но ве за бу ду ћа 
на сту па ња. Из ло жио је да се бли жи по го дан мо ме нат кад ће Не мач‑
ка до ћи у си ту а ци ју да оства ри и из бо ри се би жи вот ни про стор у 
Евро пи. Ис ти цао је да се ра ди о ри зич ном по ду хва ту ко ји мо же би ти 
оства рен ис кљу чи во си лом тј. оруж јем и да се с оства ре њем пла на 
мо ра по че ти од мах, јер ће у бли ској бу дућ но сти Не мач ка из гу би ти 
пред ност над кон ку рен ти ма. Ти ме је ја сно за цр тан ре до след по те за 
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ко ји ће усле ди ти по чет ком на ред не 1938. го ди не, и ко ји ће Евро пу и 
свет уве сти у но ви свет ски су коб.

Оно што је до дат но оте жа ва ло спољ но по ли тич ки по ло жај Ве ли ке 
Бри та ни је и Фран цу ске, ти ца ло се уну тра шње по ли тич ке си ту а ци је. 
Ма ја 1937. је па ла Бал дви но ва вла да, ко ја се с на ра слим ме ђу на род‑
ним апе ти ти ма Ита ли је и Не мач ке бо ри ла од 1935. го ди не. Бал дви на 
је на че лу бри тан ске вла де на сле дио Чем бер лен. И Бал дви нов, и но‑
во фор ми ра ни Чем бер ле нов ка би нет, по ла зи ли су од прет по став ке 
да по сто ји мо гућ ност на год бе с Не мач ком и Ита ли јом. Због то га су 
по вла че ни спољ но по ли тич ки по те зи ко ји ни су у пот пу но сти би ли 
у ин те ре су Ве ли ке Бри та ни је, а ко ји су на дру гој стра ни озбиљ но 
угро жа ва ли пре стиж Ве ли ке Бри та ни је као јед не од во де ћих свет‑
ских си ла. Не тре ба за не ма ри ти ни окол но сти у ко ји ма је Ве ли ка 
Бри та ни ја спо ро шћу и мла ко шћу соп стве них ре ак ци ја у од но су на 
ау то ри тар не зе мље, ка кве су би ле Ита ли ја и Не мач ка, у свет ском 
јав ном мње њу сро за ва ла углед и вред но сти пар ла мен тар не де мо кра‑
ти је. Са слич ним про бле ми ма се су о ча ва ла и Фран цу ска, на чи јем се 
че лу од ју на 1936. на ла зи ла вла да На род ног фрон та, ко ју је пред во‑
дио со ци ја ли ста Ле он Блум. Би ла је то пр ва фран цу ска вла да ко ју су 
у пот пу но сти во ди ли со ци ја ли сти. Вла да је за по че ла с ра ди кал ним 
по ли тич ким и еко ном ским ре фор ма ма. По ве ћа ње над ни ца, скра ће‑
ње рад ног вре ме на и низ дру гих ме ра, има ли су за да так да под стак‑
ну пр о из вод њу и оја ча ју до ма ће тр жи ште. Ме ђу тим, у прак си ни су 
по стиг ну ти оче ки ва ни ефек ти. До шло је до та ла са штрај ко ва, али и 
не за до вољ ства у фи нан сиј ским кру го ви ма. Су коб из ме ђу ле ви ча‑
ра и де сни ча ра је пре тио да еска ли ра. Сам Блум је био при ста ли ца 
ин тер вен ци је у Шпа ни ји, али је од у стао у стра ху да би та кав по тез 
не ми нов но иза звао ре ак ци ју у са мој Фран цу ској и увео је у гра ђан‑
ски су коб. Су коб уну тар вла ди ног бло ка, ра зи ла же ње ко му ни ста и 
со ци јал ра ди ка ла, низ штрај ко ва и ин ци де на та, све то је ути ца ло на 
Блу ма да од у ста не од за по че тих ре фор ми и под не се остав ку у ју ну 
1937. го ди не. Усле ди ло је фор ми ра ње Шо та но ве, а по том и Да ла дје о‑
ве вла де, ко је су одр жа ле На род ни фронт на вла сти још го ди ну да на. 
Уну тра шња не ста бил ност, на го ми ла ни еко ном ски и по ли тич ки пр о‑
бле ми, али и вој на не спрем ност ни су до зво ља ва ли Ве ли кој Бри та ни‑
ји и Фран цу ској да од луч ни је ре а гу ју на спољ но по ли тич ком пла ну.

Кра јем 1937, Адолф Хи тлер, охра брен по су ста је њем ме ђу на род не 
за јед ни це и ус пе си ма сво јих спољ но по ли тич ких по те за, на ја вио је 
агре сив ни је де ло ва ње у нај бли жем окру же њу. По ла зе ћи од то га да је 
Не мач кој по треб но ши ре стра те гиј ско оси гу ра ње, као и без бед ни ја 
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си ро вин ска ба за, сма трао је да бр зом ак ци јом тре ба осво ји ти Ау‑
стри ју и Че хо сло вач ку. Ти ме би се, по ње го вом ми шље њу, от кло ни ла 
по тен ци јал на опа сност са бо ко ва у мо мен ти ма ко нач ног вој ног окр‑
ша ја са за пад ним са ве зни ци ма, оси гу ра ло снаб де ва ње нео п ход ним 
по треп шти на ма и оја чао „не мач ки жи вот ни про стор“. Пр ва се на пу‑
ту не мач ког осва ја ња на шла Ау стри ја. За раз ли ку од пр вог по ку ша ја 
при са је ди ње ња ди не 1934, у но во на ста лим окол но сти ма Ита ли ја ни‑
је на сту па ла са по зи ци ја бра ни о ца ау стриј ске не за ви сно сти, већ као 
чврст са ве зник Не мач ке. На и ме, не мач ко‑ита ли јан ско са ве зни штво, 
уоб ли че но но вем бра 1937. Ан ти ко мин тер на пак том, про у зро ко ва но 
за јед нич ким не за до вољ ством по сто је ћим ме ђу на род ним по рет ком 
и под стак ну то не мач ком по др шком Ита ли ји у мо мен ти ма кад је тр‑
пе ла ме ђу на род не санк ци је због ин тер вен ци је у Аби си ни ји, по че ло 
је да про из во ди деј ство на ме ђу на род ној сце ни. Ту ма че ћи бри тан ску 
по мир љи вост као сла бост, про це њу ју ћи да ће још је дан агре сив ни 
акт Не мач ке по но во про ћи не ка жње но, Хи тлер се од лу чио за кон‑
крет ну ак ци ју. На ја вив ши, го во ром у Рај хста гу, да Не мач ка не мо же 
би ти рав но ду шна пре ма суд би ни ви ше ми ли о на Не ма ца, не мач ке 
тру пе су 13. мар та 1938. умар ши ра ле у Ау стри ју. Фран цу ска и Ве ли ка 
Бри та ни ја су фор мал но про те сто ва ле, али ни су спре чи ле не мач ко 
при са је ди ње ње Ау стри је. С по ли тич ке кар те Евро пе је не ста ла јед на 
су ве ре на зе мља, чи је је ег зи сти ра ње га ран то ва но ми ров ним уго во‑
ром. За пад ни са ве зни ци су ду бо ко ве ро ва ли да ће ти ме на ци стич ки 
апе ти ти би ти за до во ље ни. 

Упр кос све агре сив ни јој не мач кој по ли ти ци, ре ак ци је Фран цу‑
ске и Ве ли ке Бри та ни је су и да ље би ле по мир љи ве. За о ку пље на уну‑
тра шњим про бле ми ма, Фран цу ска је на ме ђу на род ној сце ни има ла 
све ма њи ути цај, док је Ве ли ка Бри та ни ја све жу стри је пре у зи ма ла 
вођ ство у европ ским по сло ви ма. Спро во де ћи по ли ти ку не про во ци‑
ра ња Не мач ке, Бри та ни ја је оти шла и ко рак да ље. Убр зо по ан шлу су 
Ау стри је, усле ди ло је пот пи си ва ње уго во ра са Ита ли јом. Тим уго во‑
ром, Ве ли ка Бри та ни ја је при зна ла Ита ли ји пра ва у Сре до зе мљу, на 
Бли ском ис то ку и у Афри ци, исто вре ме но по твр ђу ју ћи све прет ход не 
уго во ре. Истом при ли ком, Бри та ни ја је при зна ла и анек си ју Аби си‑
ни је. На дру гој стра ни, Ита ли ја се оба ве за ла да ће по ву ћи сво је „до‑
бро вољ це“ из Шпа ни је. Фран цу ска се сло жи ла с бри тан ским по те‑
зом. Су прот ста вља ју ћи се ита ли јан ској и не мач кој екс пан зи ји, Ве ли‑
ка Бри та ни ја је на сто ја ла да оја ча сво ју по зи ци ју на Бал ка ну по ку ша‑
ва ју ћи да пре ко чла ни ца Бал кан ског пак та осна жи еко ном ски ути цај 
по ја ча ном ку по ви ном раз ли чи тих ро ба и агре сив ни јом кре дит ном 
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по ли ти ком у тим зе мља ма, чи ме је тре ба ло огра ни чи ти не мач ки и 
ита ли јан ски еко ном ски мо но пол у ре ги о ну. Осу је ћу ју ћи та кве бри‑
тан ске ини ци ја ти ве, Не мач ка је ја ча ла еко ном ске при ти ске.3

На су прот увре же ном ми шље њу да ће се не мач ка екс пан зи ја за‑
у ста ви ти при са је ди ње њем Ау стри је, она је отво ри ла пи та ње сво‑
је ма њи не у Че хо сло вач кој. Не за до вољ на уступ ци ма че хо сло вач ке 
вла де, по ста вља ла је но ве усло ве до во де ћи си ту а ци ју до уси ја ња и 
Евро пу на иви цу ра та. Кри за је за по че ла сеп тем бар ским го во ром 
Адол фа Хи тле ра у Нир нбер гу, што је про у зро ко ва ло не ми ре у Су‑
дет ској обла сти. Не мач ка је на но во на ста лу кри зу од го во ри ла вој‑
ним при ти сци ма. Су о че на с рат ном опа сно шћу, Бри та ни ја је по но во 
ре а го ва ла по мир љи во. Њен пре ми јер Не вил Чем бер лен је три пу та 
пу то вао у Бер лин по ку ша ва ју ћи да из на ђе мир но ре ше ње уз по моћ 
Ита ли је. Це на до го во ра је би ло жр тво ва ње Че хо сло вач ке. Спо ра зу‑
мом у Мин хе ну од 29/30. сеп тем бра 1938. Су дет ска област је пре да та 
Не мач кој. Већ су тра дан, не мач ке тру пе су за по че ле са за по се да њем 
Су де та. Бри тан ски пре ми јер је ли ко вао. Уве рен да је мир спа сен, 
бес по штед но је ши рио пот пу но нео сно ва ни оп ти ми зам. Фран цу ска 
је ре а го ва ла на сли чан на чин. И она је, по пут Бри та ни је, пот пи са ла 
с Не мач ком ми ро љу би ву де кла ра ци ју.

Че хо сло вач ку ни су спа сле ве ли ке си ле. Од брам бе ни уго вор с 
Фран цу ском, уго вор са Со вјет ским Са ве зом, при пад ност Ма лој ан‑
тан ти јој ни су по мо гли. Усле ди ло је да ље ко ма да ње ње не те ри то ри је. 
Убр зо је пољ ска вла да по ста ви ла ул ти ма тум зах те ва ју ћи Тје шин ску 
област, а већ но вем бра 1938. Беч ком ар би тра жом Ита ли је и Не мач‑
ке, Че хо сло вач ка је мо ра ла да Ма ђар ској пре да де ло ве пот кар пат ске 
Укра ји не и Сло вач ке. Ти ме је вер сај ски по ре дак био те мељ но на чет. 
Бри тан ски и фран цу ски углед и ути цај су опа да ли. Не мач ка и Ита‑
ли ја су би ле у екс пан зи ји. Не мач ка је уве ћа ла те ри то ри ју и при гра‑
би ла обла сти бо га те при род ним ре су р си ма. Њен рат ни по тен ци јал 
је би вао све ја чи. То је на са мом де лу да ва ло по се бан им пулс ма њим 
ре ви зи о ни стич ким зе мља ма, по пут Ма ђар ске и Бу га р ске, ко је су 
те жи ле те мељ ној ре ви зи ји по сто је ћег по рет ка.4

3 О не мач ком еко ном ском про до ру на Бал кан оп шир ни је: V. Vi na ver, Svet ska 
eko nom ska kri za u Po du na vlju i ne mač ki pro dor 1929–1934, Be o grad, 1987; Д. Ден да, 
Шлем и шај ка ча. Вој ни фак тор и ју го сло вен ско-не мач ки од но си (1933–1941), Но ви 
Сад, 2019.

4 О од но су Со вјет ског Са ве за пре ма Мин хен ском спо ра зу му и ње го вим ре пер‑
ку си ја ма на од но се ме ђу бал кан ским зе мља ма оп шир ни је: Ј. Hoc hman, The So vi et 
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Но ва фа за убр за ног рас па да ња вер сај ског по рет ка у Евро пи је по‑
че ла мар та 1939. За по че ти про цес рас та ка ња че хо сло вач ке др жа ве се 
при бли жа вао фи на лу. Усле ди ло је пр о гла ше ње сло вач ке не за ви сно‑
сти. Но во про гла ше на др жа ва се од мах на шла под за шти том Тре ћег 
рај ха. Исто вре ме но, не мач ке тру пе су за у зе ле Че шку и Мо рав ску, 
над ко ји ма је за ве ден не мач ки пр о тек то рат. Бри тан ски и фран цу ски 
пр о те сти због не мач ког кр ше ња од ре да ба Мин хен ског спо ра зу ма 
ни су да ва ли ствар не ре зул та те. Шта ви ше, усле дио је нов агре сив ни 
по тез Не мач ке – са мо не ко ли ко да на по по ни ште њу че хо сло вач ке 
не за ви сно сти, Не мач кој је при по је на област Ме ме ла, од у зе та од Ли‑
тва ни је. Агре сив на по ли ти ка Не мач ке је раз би ла по сто је ће илу зи је о 
мо гућ но сти спо ра зу ма с Тре ћим рај хом. Су о че не с не мач ком без об‑
зир но шћу, Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја су Пољ ској да ле га ран ци је 
да ће је бра ни ти у слу ча ју не мач ког на па да.

Ни не мач ка са ве зни ца Ита ли ја ни је се де ла скр ште них ру ку. 
Охра бре на не мач ким ус пе си ма и инерт но шћу ме ђу на род не за јед ни‑
це, Ита ли ја је, по зи ва ју ћи се на не ис пу ње не оба ве зе из Лон дон ског 
уго во ра, за тра жи ла по је ди не де ло ве фран цу ских ко ло ни ја у се вер ној 
Афри ци. Ка ко је Фран цу ска од луч но од ба ци ла та кве зах те ве, она се 
окре ну ла Ал ба ни ји, ко јој је де це ни ја ма си сте мат ски на ме та ла свој 
вој ни, по ли тич ки и еко ном ски ути цај. Апри ла 1939. је усле дио ита‑
лијн ски ул ти ма тум ал бан ској вла ди. Не за до во ља ва ју ћи ал бан ски 
од го вор је до вео до ита ли јан ске вој не ин тер вен ци је. Пр о гла ше њем 
пер со нал не уни је, Ал ба ни ја је по ста ла део ита ли јан ске им пе ри је. 
Бри та ни ја и Фран цу ска су на та кав ита ли јан ски по тез ре а го ва ле 
пр о ши ри ва њем по сто је ћих га ран ци ја Ру му ни ји, Грч кој и Пољ ској. 
Осо ко ље не но вим ус пе си ма, Ита ли ја и Не мач ка су оја ча ле по сто је ће 
са ве зни штво пот пи си ва њем „Че лич ног пак та“ 22. ма ја 1939. Убр‑
зо је Ан ти ко мин тер на пак ту при сту пи ла и Ма ђар ска, а Ру му ни ја 
се ни зом по ли тич ких и еко ном ских ко ра ка убр за но при бли жа ва ла 
Не мач кој, уда ља ва ју ћи се при том од Фран цу ске и сво јих тра ди ци о‑
нал них са ве зни ка. Та ко ђе, и крај гра ђан ског ра та у Шпа ни ји је про‑
те као у зна ку не мач ког и ита ли јан ског пре сти жа. По раз ре пу бли кан‑
ских сна га у Шпа ни ји је до вео до отво ре ног не мач ког и ита ли јан ског 
три јум фа ли зма. Упла ше не не мач ким про до ром, за пад не си ле су се 
окре ну ле Со вјет ском Са ве зу ко ји је из не на да по стао вр ло по же љан 

Union and the Fa i lu re of Col lec ti ve Se cu rity 1934–1938, Lon don, 1984; V. K. Vol kov, Min-
hen ski spo ra zum i bal kan ske ze mlje, Be o grad, 1987; Н. Rag sda le, The So vi ets, the Mu nich 
Cri sis and the Co ming of World War II, Lon don, 2004.
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парт нер, али је упр кос обо стра ним на сто ја њи ма, три пар тит ни спо‑
ра зум из о стао. 

Ле то 1939. Евро пи је до не ло но ву кри зу. Иа ко је по чет ком го ди не 
пољ ска вла да ин тен зив но пре го ва ра ла с Не мач ком, не мач ка вла да 
је на кон ан гло‑фран цу ских га ран ци ја Пољ ској, апри ла 1939, от ка‑
за ла де кла ра ци ју о не на па да њу из 1934. го ди не. На дру гој стра ни, 
пре го во ри из ме ђу за пад них са ве зни ка и Со вјет ског Са ве за су те кли 
спо ро и нео д луч но. Услед со вјет ског ин си сти ра ња на ши рим га ран‑
ци ја ма, на За па ду су се по ја ви ле сум ње у ствар не со вјет ске на ме ре. 
Зва нич на Мо сква је по ка за ла за ин те ре со ва ност да од мах сту пи у 
пре го во ре са за пад ним са ве зни ци ма, што је у Бер ли ну иза зва ло бр зу 
кон тра ре ак ци ју. За по че ти раз го во ри из ме ђу Бри та на ца, Фран цу за и 
Со вје та су бр зо за па ли у ћор со как због со вјет ског ин си сти ра ња на 
пра ву про ла ска њи хо вих тру па пре ко те ри то ри ја Пољ ске и Ру му‑
ни је у слу ча ју не мач ког на па да на за пад не са ве зни ке или зе мље ко је 
би спо ра зу мом до би ле га ран ци је. Пољ ска ни је да ла по твр дан од го‑
вор, док су Фран цу зи упр кос та квим окол но сти ма би ли спрем ни да 
пот пи шу спо ра зум. Со вје ти су по ну ду од би ли, усло вив ши пот пис 
ру мун ским и пољ ским при стан ком. Па сив на бри тан ска по ли ти ка 
је под ста кла Со вје те да се окре ну пре го во ри ма са дру гом стра ном, 
од но сно да од го во ре не мач ким по ну да ма ко је су ишле па ра лел но 
са пре го ви ри ма са за пад ним са ве зни ци ма. Ис ход тај них пре го во‑
ра је би ло пот пи си ва ње уго во ра о не на па да њу и тај ног про то ко ла 
о раз гра ни че њу сфе ра ути ца ја на Бал ти ку, при че му су се Фин ска, 
Ле то ни ја и Есто ни ја на шле у со вјет ској , а Ли тва ни ја у не мач кој зо ни 
ути ца ја, као и у Пољ ској, док је Со вје ти ма при зна то пра во на Бе са‑
ра би ју.5 Не у спех пре го во ра из ме ђу Со вје та и за пад них си ла, као и 
по стиг нут спо ра зум са Со вје ти ма, охра бри ли су Хи тле ра да убр зо 
сту пи у ак ци ју. Пре го во ри ко ји су по че ли с Фран цу ском и Ве ли ком 
Бри та ни јом пре ки ну ти су не мач ким на па дом на Пољ ску. Ита ли‑
јан ска ди пло ма ти ја је на сто ја ла да се у но во на ста лим окол но сти‑
ма др жи не у трал но, по ку ша ва ју ћи да Не мач ку од го во ри од ра та с 

5 О пре го во ри ма из ме ђу СССР‑а и Фран цу ске и Ве ли ке Бри та ни је, као и о 
не мач ко‑со вјет ском спо ра зу му оп шир ни је: Г. К. Жу ков, Успо ме не и раз ми шља-
ња, Бе о град, 1969. г. Го ро дец кий, Ро ко вой са мо об ман: Ста лин и на па де ние Гер ма-
нии на Со вет ский Союз, Мо сква, 2008; М. Мелтюхов, Упущенный шанс Ста ли на. 
Схват ка за Евро пу 1939–1941, Мо сква, 2008; В. Над жа фов, Пакт из ме нив ший ход 
ис то рии, Мо сква, 2015; А. Л. На роч ниц кий, СССР в борьбе про тив фа шистской 
агре сии 1933–1945, Мо сква, 1986.
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Пољ ском и за пад ним са ве зни ци ма. Не мач ка је при хва ти ла ње ну 
не у трал ност услед не спрем но сти да од го во ри на ита ли јан ске зах‑
те ве и по тре бе очу ва ња са ве за с том зе мљом. 

Но во усло жња ва ње ме ђу на род них од но са, за те кло је ју го сло вен‑
ску др жа ву у озбиљ ној по ли тич кој и еко ном ској кри зи. Не пре ста не 
тен зи је на гра ни ца ма ко је су ју го сло вен ску кра ље ви ну пра ти ле од 
са мог на стан ка, низ не ре ше них уну тра шњих про бле ма и сна жан 
та лас свет ске еко ном ске кри зе ко ји је Ју го сла ви ју за пљу снуо три де‑
се тих го ди на, усло жња ва ли су ње ну ме ђу на род ну по зи ци ју и исто‑
вре ме но јој сла би ли спољ но по ли тич ки ка па ци тет. Стал на опа сност 
на гра ни ца ма с Ита ли јом, Бу гар ском и Ма ђар ском, ри вал ство с Ита‑
ли јом на про сто ру Ал ба ни је и страх од Хаб збу р шке ре ста у ра ци је 
у Ау стри ји, ви ше од јед не де це ни је су ис цр пљи ва ли ју го сло вен ску 
ди пло ма ти ју. На дру гој стра ни, ре ла тив но до бри од но си с Грч ком, 
са ве зни штво с Ру му ни јом и Че хо сло вач ком у окви ру Ма ле ан тан‑
те, а по том и Бал кан ски пакт пред ста вља ли су га ран те без бед но сти 
ју го сло вен ских гра ни ца. Ста ра са ве зни штва с Ве ли ком Бри та ни јом 
и Фран цу ском, ис ко ва на у го ди на ма Пр вог свет ског ра та, за Кра ље‑
ви ну Ју го сла ви ју пред ста вља ла су сту бо ве за шти те ње них ин те ре са 
од ве ли ких си ла. Са Со вјет ским Са ве зом ни су по сто ја ли ди пло мат‑
ски од но си. Ју го сло вен ска вла да и краљ Алек сан дар су ста ја ли на 
ста но ви шту да не тре ба при зна ти ре во лу ци о нар не про ме не ко је су 
се де си ле у тој зе мљи. У та квом ин си сти ра њу је ју го сло вен ска кра‑
ље ви на оста ла уса мље на на евр оп ском кон ти нен ту. Ње не са ве зни це 
из ре да ве ли ких си ла, а по том и Ма ле ан тан те, учи ни ле су то већ 
не ко ли ко го ди на по про гла ше њу Со вјет ског Са ве за. Ју го сло вен ска 
спољ но по ли тич ка по зи ци ја је би ла по себ но уз др ма на на кон атен та та 
на кра ља Алек сан дра. Ње го вим од ла ском са жи вот не и по ли тич ке 
сце не не стао је не при ко сно ве ни ау то ри тет ко ји ни је сим бо ли зо вао 
са мо је дин ство др жа ве, већ је сво јим угле дом у ме ђу на род ној аре ни 
зе мљи обез бе ђи вао по себ но ме сто.

Но ва вла да обра зо ва на 1935. под пред сед ни штвом агил ног и 
пред у зи мљи вог фи нан сиј ског струч ња ка Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, 
ко ји је исто вре ме но пред во дио и спољ но по ли тич ки ре сор, у усло‑
ви ма те шке уну тра шње кри зе, су о че на с ни зом спољ но по ли тич ких 
иза зо ва, на сто ја ла је да ре де фи ни ше соп стве не спољ но по ли тич ке 
по сту ла те. Оце њу ју ћи да Кра ље ви на Ју го сла ви ја у бли ској бу дућ‑
но сти не ће би ти у ста њу да оси гу ра соп стве ну на ци о нал ну без бед‑
ност осла ња ју ћи се на по сту ла те и ин стру мен те уста но вље не не по‑
сред но по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, Сто ја ди но ви ће ва вла да је 
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по ку ша ла да из на ђе но ва ре ше ња ко ја би оси гу ра ла ста бил не ме ђу‑
на род не по зи ци је. To уве ре ње је по ла зи ло од ста ва да се ге о по ли тич‑
ка си ту а ци ја у Евро пи на гло про ме ни ла на кон Хи тле ро вог до ла ска 
на власт, и да се из ме ђу Ју го сла ви је и ње них за пад них са ве зни ка 
ство ри ла сна жна ба ри је ра ко ју су чи ни ле си ле Осо ви не од Се вер ног 
мо ра до Сре до зе мља. У тим окол но сти ма, Ју го сла ви ја је оста ла без 
не по сред не ве зе са сво јим са ве зни ци ма. Про це њи ва ло се да у евен‑
ту ал ном ши рем су ко бу са ве зни ци не ће би ти у ста њу да не по сред но 
по мог ну Ју го сла ви ји. Спољ но тр го вин ски би ланс Кра ље ви не Ју го‑
сла ви је је, та ко ђе, на ме тао по тре бу дру га чи јег спољ но по ли тич ког 
на сту па. Ју го сла ви ја се при др жа ва ла и у пот пу но сти спро во ди ла 
по ли ти ку еко ном ских санк ци ја пре ма Ита ли ји, ко је је уве ло Дру‑
штво на ро да због ита ли јан ске ин тер вен ци је у Ети о пи ји. До та да је 
удео Ита ли је у ју го сло вен ској спољ ној тр го ви ни из но сио 20%. Ју го‑
сло вен ска вла да се то ком при ме не санк ци ја обра ти ла фран цу ској и 
бри тан ској стра ни за по моћ, мо ле ћи их да јој сво јим спољ но тр го‑
вин ским аран жма ном на до ме сте део на ста лог гу бит ка. Бри тан ски 
и фран цу ски од го вор је био по зи ти ван, али су ме ре ко је су у том 
сми слу пред у зе те да ле го то во сим бо лич не ре зул та те. Ка ко је ита‑
ли јан ска при вре да то ком ре жи ма санк ци ја ус пе ла да про на ђе но ва 
тр жи шта, њен удео у ју го сло вен ској спољ но тр го вин ској раз ме ни је 
на кон уки да ња ме ђу на род ног ем бар га из но сио је два 8%. Са свим је 
би ло ја сно да је ју го сло вен ска при вре да ком пле мен тар на с ита ли јан‑
ском, али за то пот пу но не ко хе рент на с фран цу ском и бри тан ском. 
Јед но став но, Ве ли ка Бри та ни ја и Фран цу ска ни су мо гле да ку пу ју у 
Ју го сла ви ји ону вр сту ро бе ко ју су до би ја ле из соп стве них ко ло ни ја. 

Вла да се у тим окол но сти ма на шла пред из у зет но те шким за да‑
ци ма. Тра ди ци о нал на са ве зни штва су на ме та ла по себ не оба ве зе, 
ка ко по ли тич ке та ко и сен ти мен тал не при ро де, док је спољ но по‑
ли тич ка си ту а ци ја тра жи ла бр зо и ефи ка сно ре а го ва ње и при бли‑
жа ва ње си ла ма ко је у ми ну лим вре ме ни ма ни су има ле бла го на клон 
став пре ма ју го сло вен ској др жа ви. Из лаз из де ли кат не ме ђу на род не 
си ту а ци је, Сто ја ди но ви ће ва вла да је по ку ша ла да на ђе ин си сти ра‑
ју ћи на очу ва њу ста рих при ја тељ ста ва и те шком му ком сте че них 
ме ђу на род них по зи ци ја, те отва ра њу и ин тен зи ви ра њу од но са са 
си ла ма с ко ји ма до та да ни је има ла за до во ља ва ју ћи ни во ме ђу соб них 
од но са, а чи ји је ути цај на ме ђу на род ној сце ни на гло по рас тао, као и 
у нор ма ли за ци ји и раз ви ја њу од но са са зе мља ма у су сед ству и ре ги о‑
ну. Упра во та ква спољ но по ли тич ка на сто ја ња су вр ху нац до жи ве ла 
то ком 1937. кад је ју го сло вен ска ди пло ма ти ја ни зом ди на мич них 
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спољ но по ли тич ких ак ци ја ус пе ла да и фор мал но и су штин ски утвр‑
ди од но се са ста рим са ве зни ци ма, отво ри но ве спољ но по ли тич ке 
из ла зе и ка на ле, те ре гу ли ше и оја ча од но се са су се ди ма и ре ги о‑
нал ним си ла ма.

У го ди на ма ко је су усле ди ле на кон окон ча ња Пр вог свет ског ра та, 
нај зна чај ни ја ју го сло вен ска са ве зни ца из ре да ве ли ких си ла је би ла 
Фран цу ска. Ду би на по ли тич ких, еко ном ских, вој них и кул тур них 
ве за је у мно гим еле мен ти ма ста вља ла Ју го сла ви ју у ско ро за ви сан 
по ло жај од Фран цу ске. Уго во ром о при ја тељ ству из 1927, тај од нос 
је и фор мал но санк ци о ни сан. Осла ња ње на Фран цу ску ни је за Ју го‑
сла ви ју пред ста вља ло са мо ме ру очу ва ња без бед но сти зе мље, већ се 
ра ди ло и о прак тич ном усва ја њу мо де ла и угле да њу на фран цу ски 
на чин са гле да ва ња ме ђу на род них од но са. Упра во је 1937. би ла го‑
ди на у ко јој су ју го сло вен ско‑фран цу ски од но си до жи ве ли јед ну од 
та ча ка кул ми на ци је, али су и на го ве сти ли озбиљ ну кри зу. Ка ко је те 
го ди не ис ти цао Уго вор о при ја тељ ству, пот пи сан 1927. с ро ком ва же‑
ња 10 го ди на, фран цу ска стра на је пред ло жи ла пр о ду же ње уго во ра, 
али на оп ште из не на ђе ње ју го сло вен ске стра не пред ви ђе но је да но‑
ви рок тра ја ња уго во ра бу де пет го ди на. Са ми раз го во ри пре ми је ра 
Сто ја ди но ви ћа с фран цу ским зва нич ни ци ма ни су мно го обе ћа ва ли. 
Пот пу на нео д ре ђе ност фран цу ског пре ми је ра и ми ни стра спољ них 
по сло ва, ин си сти ра ње на ме ха ни зму Дру штва на ро да као је ди ном 
чу ва ру ми ра у Евро пи и иг но ри са ње пре те ће опа сно сти из не на ди‑
ли су ју го сло вен ску де ле га ци ју. Сем то га, ју го сло вен ски пре ми јер 
ни је до био ни јед ну кон крет ну га ран ци ју за очу ва ње не за ви сно сти 
у слу ча ју озбиљ ни јег су ко ба на тлу Евро пе. Пот пи са ни су и но ви 
тр го вин ски уго вор и спо ра зум о пла ћа њу, али је све оп шти ути сак 
на ше ди пло ма ти је био раз о ча ра ва ју ћи.6 

Страх ју го сло вен ске ди пло ма ти је по ја ча ва ло је гор ко ис ку ство 
из прет ход не го ди не. Ка ко су Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја прак‑
тич но устук ну ле пред др ском не мач ком ре ми ли та ри за ци јом Рајн ске 
обла сти, мар та 1936, ју го сло вен ска ди пло ма ти ја се упла ши ла рек ци‑
је ве ли ких си ла у слу ча ју да Ју го сла ви ја бу де вој но угро же на. Сма‑
тра ло се да је Ју го сла ви ја та да већ тра ди ци о нал но би ла угро же на 
са за па да од Ита ли је, а да ће је у пер спек ти ви са се ве ра при ти сну ти 

6 О ју го сло вен ско‑фран цу ским од но си ма оп шир ни је: V. Vi na ver, Ju go sla vi ja i 
Fran cu ska iz me đu dva svet ska ra ta (Da li je Ju go sla vi ja bi la fran cu ski „sa te lit“), Be o grad, 
1985; V. Cvet ko vić, Eko nom ski od no si Ju go sla vi je i Fran cu ske 1918–1941, Be o grad, 2006; 
М. Сто ја ди но вић, Ни рат ни пакт, Бе о град, 2002.
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Не мач ка, по што се при кљу че ње Ау стри је Не мач кој чи ни ло са свим 
из ве сним. Про це њи ва ло се да Ју го сла ви ја има ве о ма ма ло вре ме на 
и вр ло узак ма не вар ски про стор да из бег не ту вр сту при ти ска, јер се 
сма тра ло да она ни зом не ре ше них уну тра шњих пи та ња, и су о че на с 
озбиљ ним про бле ми ма, не ће мо ћи да из др жи. Исто та ко, у ана ли за‑
ма се по ла зи ло од прет по став ке да при вре ме ни га рант ју го сло вен ске 
без бед но сти ап сурд но пред ста вља не са гла сност из ме ђу Ита ли је и 
Не мач ке, кад је о бу ду ћој бал кан ској по ли ти ци реч, па је за кљу че но 
да је тај из у зет но кра так рок у ко ме би ју го сло вен ска ди пло ма ти ја 
мо ра ла да из на ђе оп ти мал но ре ше ње огра ни чен тре нут ком по кла‑
па ња не мач ких и ита ли јан ских ин те ре са. Фран цу ска ди пло ма ти ја се 
ни је тру ди ла да раз у ме узро ке ју го сло вен ског стра ха. Об ја шње ња да 
Ју го сла ви ја оста је чвр сто у та бо ру са ве зни ка и да по сто ји по тре ба 
спо ра зу ма с Ита ли јом ка ко би у пр вим фа за ма бу ду ћег су ко ба из бе‑
гла суд би ну ла ког не мач ко‑ита ли јан ског пле на, ма ло ко је у Па ри зу 
же лео да са слу ша, а још те же да раз у ме. Исто вре ме но, Фран цу ска 
ко ја се на ла зи ла у те шким еко ном ским и со ци јал ним про бле ми ма 
ре ал но ни је ни мо гла Ју го сла ви ји да пру жи ве ћу по моћ, ни ти да јој 
да озбиљ ни је га ран ци је за бу дућ ност. Фран цу ски ста во ви су на из‑
ве стан на чин де ло ва ли из не на ђу ју ће, али су не сум њи во има ли и 
ефе кат отре жње ња. Ра ни је чвр сто са ве зни штво, из у зет но јак емо‑
ти ван од нос пре ма Фран цу ској, се ћа ње на за јед нич ке рат не епо пе је 
са Со лун ског фрон та и го ди не угле да ња на ту зе мљу у прак си су се 
су о ча ва ли с ре ал ном по ли тич ком си ту а ци јом ко ја је зах те ва ла бр за 
ре ше ња. Иа ко је фор мал но са ве зни штво с Фран цу ском би ло оја ча но, 
ју го сло вен ској ди пло ма ти ји је би ло са свим ја сно да бу ду ћа ре ше‑
ња мо ра по тра жи ти и на дру гој стра ни. Го ди не чвр стог ослон ца на 
Фран цу ску у ме ђу на род ној аре ни пред ста вља ле су про шлост.

Ју го сла ви ја је на сто ја ла и да оја ча од но се с Ве ли ком Бри та ни јом, 
али је и ту на и ла зи ла на чи тав низ про бле ма. За Ве ли ку Бри та ни ју 
је Ју го сла ви ју ве зи ва ло са ве зни штво из рат них да на, али се она све 
до сре ди не три де се тих го ди на др жа ла дис тан ци ра но пре ма Бал ка ну. 
Ње на ко ло ни јал на моћ је Ју го сла ви ји ули ва ла из ве сно по ве ре ње у 
слу ча ју не ког бу ду ћег су ко ба. Исто та ко, ју го сло вен ска ди пло ма ти ја 
је сма тра ла да Ве ли ка Бри та ни ја има из у зет но сна жне ин те ре се на 
про сто ру Сре до зе мља и да је ње на за ин те ре со ва ност за тај ре ги он у 
бли ској ве зи с очу ва њем спољ не без бед но сти ју го сло вен ске кра ље‑
ви не. Ме ђу тим, већ на са мом по чет ку 1937. је из Лон до на усле дио де‑
ман ти та квог уве ре ња. На кон пот пи си ва ња „џен тлмен ског спо ра зу‑
ма“ с Ита ли јом, ју го сло вен ска ди пло ма ти ја је че сти та ла бри тан ској 
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и из ра зи ла по себ но за до вољ ство сма тра ју ћи да су на тај на чин обез‑
бе ђе не и ју го сло вен ске гра ни це. Из Лон до на је сти гао од го вор ко ји 
за ју го сло вен ску стра ну ни је био ни ма ло оче ки ван, а ни при ја тан. У 
нај ди рект ни јој фор ми је ја сно ре че но да бри тан ска вла да тим спо‑
ра зу мом ни је на се бе пре у зе ла ни ка кву оба ве зу ве за ну за очу ва ње 
не по вре ди во сти ју го сло вен ских гра ни ца. Би ло је ја сно да је Ве ли ка 
Бри та ни ја, упр кос по ни же њи ма ко је је сва ко днев но до жи вља ва ла 
с Му со ли ни је ве стра не, чвр сто опре де ље на за по ли ти ку спо ра зу ма 
с Ита ли јом. Но, и по ред бри тан ског не га ран то ва ња ју го сло вен ске 
без бед но сти и су штин ског ис кљу чи ва ња Ју го сла ви је и ње них ин‑
те ре са из спо ра зу ма с Ита ли јом, до го вор из ме ђу Ита ли је и Ве ли ке 
Бри та ни је је Ју го сла ви ји да вао ну жан ма не вар ски про стор. Ти ме је 
отва ра на мо гућ ност ју го сло вен ско‑ита ли јан ског спо ра зу ма ко ји не 
би угро жа вао од но се Ју го сла ви је и Ве ли ке Бри та ни је, услед бри тан‑
ског чвр стог за ла га ња за спо ра зум с Ита ли јом. 

Ок то бра 1937, ју го сло вен ски пре ми јер и ми ни стар спољ них по‑
сло ва Ми лан Сто ја ди но вић је по се тио Ве ли ку Бри та ни ју. Са стао 
се с пре ми је ром Чем бер ле ном и ми ни стром ино стра них по сло ва 
Ид ном. За раз ли ку од Фран цу за, Бри тан ци су по ка за ли ви ше раз‑
у ме ва ња за по ло жај Ју го сла ви је, ис ти чу ћи да чвр сто ве ру ју у по ли‑
ти ку спо ра зу ма с Не мач ком и Ита ли јом, као и у опре де ље ње Хи‑
тле ро вог ре жи ма да очу ва мир у Евро пи. Би ло је са свим ја сно да се 
Ју го сла ви ја у бу ду ћим де ша ва њи ма не мо же осло ни ти ни на Ве ли ку 
Бри та ни ју ни на Фран цу ску, већ да нам пре о ста је да са ми по ку ша‑
мо да из на ђе мо по год но ре ше ње, укла па ју ћи соп стве не ин те ре се 
у по ли тич ка стре мље ња сво је две моћ не са ве зни це. Исто вре ме но, 
услед фран цу ске за мо ре но сти соп стве ним уну тра шњим пр о бле ми‑
ма и, ди рект но по ве за не с тим, ње не ме ђу на род не не ак тив но сти, 
отва рао се про стор за ја ча ње ју го сло вен ско‑бри тан ских ве за због 
сна жне бри тан ске за ин те ре со ва но сти за очу ва ње ин те ре са на пр о‑
сто ру Сре до зе мља. Ка ко је њи хов ин те рес пре вас ход но био усме рен 
ка оси гу ра њу за ле ђа Сре до зе мља и др жа њу ита ли јан ских ин те ре са 
под кон тро лом, уз спре ча ва ње не мач ке пе не тра ци је у тај ба сен, ју‑
го сло вен ској ди пло ма ти ји је би ло ја сно да ће Ју го сла ви ја у бу ду ћим 
до га ђа ји ма за у зи ма ти по себ но ме сто у бри тан ској по ли ти ци. Тре‑
нут но бри тан ско ин си сти ра ње на спо ра зу му с Не мач ком и Ита ли јом 
је ис кљу чи ва ло да ва ње по себ них га ран ци ја Ју го сла ви ји, али је ја сно 
по ка зи ва ло бри тан ску за ин те ре со ва ност за ре ги он, а са мим тим и 
за ју го сло вен ску по зи ци ју. Ју го сло вен ска стра на је би ла то га све сна 
и у кон так ти ма с бри тан ском стра ном жи во је на сто ја ла да обез бе ди 
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свој по ло жај, чвр сто ве ру ју ћи да ће у бли ској бу дућ но сти став Ве ли‑
ке Бри та ни је пре ма Ју го сла ви ји има ти по себ ну ва жност.

Исто вре ме но, Ве ли ка Бри та ни ја је на ин ди рек тан на чин ус пе ла да 
ис ти сне пре су дан фран цу ски ути цај у Ју го сла ви ји и да за у зме ње но 
до та да не при ко сно ве но ме сто нај у ти цај ни је за пад не си ле, ка ко у 
Ју го сла ви ји та ко и на Бал ка ну. Учвр шћи ва ње од но са из ме ђу Ју го сла‑
ви је и Ве ли ке Бри та ни је, за ју го сло вен ску ди пло ма ти ју је отва ра ло 
по себ не пер спек ти ве, пре све га у по гле ду го то во по ду дар них ста во ва 
у од но су на по ли ти ку спо ра зу ме ва ња с Ита ли јом и Не мач ком, али 
и да ље ни је пру жа ло озбиљ не га ран ци је у слу ча ју ди рект не спољ не 
угро же но сти. На тај на чин се Ју го сла ви ја на шла у сво је вр сном спољ‑
но по ли тич ком ва ку у му, при ну ђе на да тра га за но вим ре ше њи ма.7

Од пр вих да на по сто ја ња, ју го сло вен ска кра ље ви на се су че ља ва‑
ла с Ита ли јом. Иа ко су од но си из ме ђу Кра ље ви не Ср би је и Ита ли је 
би ли ве о ма до бри, но во ство ре на ју го сло вен ска др жа ва се с Ита ли јом 
кон фрон ти ра ла због гра ни це у Дал ма ци ји и ита ли јан ских пре тен‑
зи ја на том про сто ру. Та ко ђе, јед ну од та ча ка не спо ра зу ма у ме ђу‑
соб ним од но си ма пред ста вља ла је и Ал ба ни ја. Бор ба за ути цај у тој 
зе мљи и ју го сло вен ски страх да ће је Ита ли ја пот пу но за тво ри ти на 
Ја дра ну уко ли ко се учвр сти у Ал ба ни ји, пред ста вља ли су је дан од 
стал них ге не ра то ра су ко ба. За то су, ако се из у зме сре ди на два де‑
се тих го ди на, од но си из ме ђу Ита ли је и Ју го сла ви је све до 1935/36. 
про те кли у зна ку не пре ста них су ко ба и не ра зу ме ва ња. Фран цу ска 
вла да је на кон смр ти кра ља Алек сан дра сла ла сиг на ле ју го сло вен‑
ској да ре гу ли ше од но се с Ита ли јом, ка ко би оне мо гу ћи ла ства ра ње 
ита ли јан ско‑не мач ког са ве за. И с ита ли јан ске стра не су до ла зи ли 
по зи тив ни сиг на ли. У мо мен ти ма су о ча ва ња с ве ли ким си ла ма кад 
се ра ди ло о Аби си ни ји, а Не мач ка пре ти ла да при кљу че њем Ау стри‑
је по ста не су сед и отво ри пи та ње ста ту са Ју жног Ти ро ла, Ита ли ји се 
на ме та ло као нео п ход но ре гу ли са ње од но са с Ју го сла ви јом. 

На кон ду жих при прем них раз го во ра, пре го во ри о за кљу че њу по‑
себ ног спо ра зу ма из ме ђу Ју го сла ви је и Ита ли је за по че ли су кра јем 
1936. го ди не, по вољ но су се раз ви ја ли и пре ко на ро чи тих еми са ра је 
уго во ре но да бу ду ћи спо ра зум бу де у окви ри ма стан дард ног уго во ра 

7 О ју го сло вен ско‑бри тан ским од но си ма оп шир ни је: Ј. Јо ва но вић, Ди пло-
мат ска исто ри ја Но ве Евро пе, I–II, Бе о град, 1939; Ј. Hopt ner, Ju go sla vi ja u kri zi 
1934–1941, Be o grad, 1965; М. Сто ја ди но вић, Ни рат ни пакт, Бе о град, 2002; В. Kri‑
zman, Vanj ska po li ti ka ju go slo ven ske dr ža ve 1918–1941. Di plo mat sko-hi sto rij ski pre gled, 
Za greb, 1977.
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о при ја тељ ству и ме ђу соб ном кон сул то ва њу. На бр зи ну и ефи ка‑
сност пре го во ра су ути ца ли ита ли јан ско на сто ја ње да у усло ви ма 
не по вољ ног раз во ја си ту а ци је у Шпа ни ји по стиг не ва жан спољ но‑
по ли тич ки успех, као и Сто ја ди но ви ће ва же ља да пре го во ре окон ча 
пре сед ни це Стал ног са ве та Ма ле ан тан те, на ко јој би сва ка ко био 
при ну ђен да пру жи ја сне од го во ре и да чвр сте га ран ци је на мно го‑
број на по тен ци јал но не у год на пи та ња пред став ни ка зе ма ља са ве‑
зни ца. Ита ли јан ска стра на је по ку ша ла да чи та вом спо ра зу му да 
но ву ди мен зи ју, ин си сти ра ју ћи и на вој ном са ве зу. У прак си би то 
зна чи ло да Ју го сла ви ја при сту па вој ној осо ви ни Бер лин‑Рим , што је 
за ју го сло вен ску ди пло ма ти ју би ло ап со лут но не при хва тљи во. Обе 
стра не су се са гла си ле с основ ним прин ци пи ма бу ду ћег спо ра зу ма, 
ко ји су се од но си ли на пре вла да ва ње су ко ба из про шло сти, пред‑
у пре ђе ње би ло ка квих из не на ђе ња у бли ској бу дућ но сти и ја ча ње 
до бро су сед ских од но са и ме ђу соб не еко ном ске раз ме не. 

Уго вор су 23. мар та 1937. у Бе о гра ду пот пи са ли ита ли јан ски ми‑
ни стар спољ них по сло ва гроф Ћа но и ње гов ју го сло вен ски ко ле га 
Ми лан Сто ја ди но вић, и био је оро чен на пет го ди на. Исто вре ме‑
но је за кљу чен и при вред ни спо ра зум о по ја ча ној еко ном ској раз‑
ме ни. По стиг ну тим спо ра зу мом је Ита ли ја оја ча ла сво ју по зи ци ју 
и у од но су на сво ју глав ну са ве зни цу Не мач ку, али и у од но су на 
глав ног кон ку рен та на Сре до зе мљу – Ве ли ку Бри та ни ју. Чи ни ло се 
да је Ју го сла ви ја ус пе ла да нор ма ли зу је од но се са сво јим нај зна чај‑
ни јим су пар ни ком и та ко обез бе ди ла ста бил ност за пад не гра ни це. 
Га ран то ва њем ју го сло вен ских гра ни ца, Ита ли ја се ди рект но од ре‑
кла пре тен зи ја на Дал ма ци ју. Оба ве за ла се и да ће су зби ти уста шку 
де лат ност на сво јој те ри то ри ји и га ран то ва ти ма њин ска пра ва Сло‑
вен ци ма у Ју лиј ској Кра ји ни. Овај ита ли јан ско‑ју го сло вен ски спо‑
ра зум је за дао уда рац и ма ђар ским и бу гар ским ре ви зи о ни стич ким 
те жња ма. До та да шња ита ли јан ска по др шка бу гар ским и ма ђар ским 
зах те ви ма је об у ста вље на, што је оја ча ло ју го сло вен ски по ло жај и у 
од но су на те зе мље. Спо ра зум с Ита ли јом је отво рио и пи та ње ме‑
ста Ал ба ни је у ме ђу соб ним од но си ма. Ју го сло вен ској ди пло ма ти ји 
је би ло ја сно да је Ита ли ја учвр сти ла свој ути цај на те ри то ри ји те 
зе мље и да за то има, што отво ре ну што пре ћут ну, по др шку ве ли ких 
си ла и да као та ква си гур но не ће од у ста ти од оног што има. Ју го сло‑
вен ско на сто ја ње је ишло у прав цу до би ја ња обе ћа ња од Ита ли је да 
у тој зе мљи не ће чи ни ти ни шта без прет ход ног оба ве ште ња и при‑
стан ка Ју го сла ви је. Ита ли јан ска стра на је та кво обе ћа ње по што ва ла 
у на ред них не ко ли ко го ди на. За Ју го сла ви ју је спо ра зум с Ита ли јом 
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пре ва зи ла зио окви ре би ла те рал ног уго во ра и пру жао у бли жој пер‑
спек ти ви мо гућ ност пот пу ног ре гу ли са ња од но са. По стиг ну ти спо‑
ра зум је до дат но учвр шћен то ком по се те ју го сло вен ског пре ми је ра 
Сто ја ди но ви ћа Ита ли ји, де цем бра 1937. го ди не. Том при ли ком је 
Сто ја ди но ви ћа при мио и па па Пи је XI. Упр кос Сто ја ди но ви ће вом 
стра ху да ће се отво ри ти још је дан спољ но по ли тич ки про блем и да 
ће рим ски па па ин си сти ра ти на пи та њу од но са из ме ђу Кра ље ви‑
не Ју го сла ви је и Све те сто ли це, због пр о бле ма ко је је ју го сло вен ска 
вла да има ла с ра ти фи ка ци јом Кон кор да та у пар ла мен ту, ва ти кан ска 
стра на ни је же ле ла рас пра ву о то ме. На тај на чин ни је ис так ну то но‑
во пи та ње у ре ла ци ја ма из ме ђу Ва ти ка на и Ју го сла ви је.8

Пом пе зни до чек Сто ја ди но ви ћа у Ри му, упао је у очи бри тан ској 
и фран цу ској ди пло ма ти ји. По ли ти ка ко ју су до та да без ре зер вно 
по др жа ва ли по ста ла им је сум њи ва. Сто ја ди но ви ће ва из ја ва бри‑
тан ском ам ба са до ру да оста је при до го во ре ном у Лон до ну, ус пе ла је 
да де ли мич но по вра ти по љу ља но по ве ре ње. При ли ком по се те Ри му, 
до го во ре но је и про ду бље ње ме ђу соб них еко ном ских ве за и от по чи‑
ња ње раз го во ра о бу ду ћој вој ној са рад њи. У мо мен ти ма кад осо ви на 
Рим‑Бер лин још увек ни је би ла у пот пу но сти оси гу ра на, чи ни ло се 
да Ита ли ји са вез с Ју го сла ви јом пред ста вља из ве сну ме ру оси гу ра‑
ња у слу ча ју да пла ни ра но при кљу че ње Ау стри је Не мач кој угро зи 
ви тал не ита ли јан ске ин те ре се у ре ги о ну.

Ре ал по ли тич ки при ступ но ве ју го сло вен ске вла де од ра жа вао се и 
на од но се из ме ђу Ју го сла ви је и Не мач ке. Иа ко ни је би ло кон крет них 
аран жма на, осно ва бу ду ће са рад ње је по ста вље на не по сред но на кон 
смр ти кра ља Алек сан дра. Не ко ли ко уче ста лих при ват них и зва нич‑
них по се та мар ша ла Ге рин га, на сим бо ли чан на чин је по твр ђи ва ло 
да је на ра сло не мач ко ин те ре со ва ње за Ју го сла ви ју. У кон так ти ма 
с Ге рин гом, ју го сло вен ски зва нич ни ци су кри ти ко ва ли про гон Је‑
вре ја, што ни је на и ла зи ло ни на по зи ти ван од јек, али ни на кри ти ку 
с не мач ке стра не. На дру гој стра ни, Не мач ка ни је кри ти ко ва ла ни 

8 О ју го сло вен ско‑ита ли јан ским од но си ма оп шир ни је: G. Ci a no, Dnev nik, 
Za greb, 1948; V. Vi na ver, „Po li ti ka Ju go sla vi je pre ma Ita li ji 1935–1941, Isto rij ski za-
pi si, 1/1968, str. 67–112; V. Sta kić, Mo ji raz go vo ri s Mu so li ni jem, Min hen, 1967; Н. Д. 
Смир но ва, По ли ти ка Ита ли ии на Бал ка нах 1922–1935. Оче рк ди пло ма ти че ской 
ис то рии, Мо сква, 1979. Е. Mi lak, Ita li ja i Ju go sla vi ja 1931–1937, Be o grad, 1987; М. 
Сто ја ди но вић, Ни рат ни пакт, Бе о град, 2002; Dž. H. Ber gvin, Im pe ri ja na Ja dra nu. 
Mu so li ni je vo osva ja nje Ju go sla vi je 1941–1943, Be o grad, 2007; М. Bu ca rel li, Mus so li ni e la 
Ju go sla via 1922–1939, Ba ri, 2006; Б. Си мић, Ми лан Сто ја ди но вић и Ита ли ја. Из ме ђу 
ди пло ма ти је и пр о па ган де, Бе о град, 2019.
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ју го сло вен ско до пу шта ње тран зи та је вреј ских из бе гли ца. Еко ном‑
ски од но си с Не мач ком су се на ла зи ли у фа зи успо на, али је по ли‑
тич ка стра на од но са из ме ђу Ју го сла ви је и Не мач ке још увек би ла у 
дру гом пла ну. Чи та ва 1937. је про те кла у зна ку при пре ма за кљу че ња 
чвр шћих еко ном ских, вој них и по ли тич ких аран жма на с Не мач ком. 
Ју го сла ви ји је на ру ку ишло не мач ко упо р но про ти вље ње ре ста у ра‑
ци ји Хаб збур га у Ау стри ји и до не кле мо гу ћи при ти сак на Ита ли ју у 
од ре ђе ном тре нут ку, док је за Не мач ку у усло ви ма еко ном ске кри зе 
Ју го сла ви ја пред ста вља ла зна чај ну ка ри ку у лан цу про стран ста‑
ва од ре ђе них као до пун ски при вред ни про стор. Сто ја ди но ви ће вој 
вла ди је Не мач ка, ко ја се опре де ли ла за из ла зак из еко ном ске кри зе 
пре ко по ве ћа ња про из вод ње, би ла зна чај на као спољ но тр го вин ски 
парт нер од ког ће на ба вља ти ин ду стриј ске про из во де нео п ход не за 
ја ча ње соп стве не ин ду стри је и за до во ље ње по тре ба тр жи шта. А за 
Не мач ку је Ју го сла ви ја би ла ва жно тр жи ште за пла си ра ње ви шко ва 
сво је ин ду стриј ске ро бе, а за уз врат по по вољ ним на бав ним це на ма 
да ку пу је жи та ри це и си ро ви не по треб не вој ној ин ду стри ји, ко ја се 
на ла зи ла у екс пан зи ји. Усле дио је низ ди пло мат ских и по ли тич ких 
при пре ма ко је ће ре зул ти ра ти по се том ју го сло вен ског пре ми је ра 
Сто ја ди но ви ћа Не мач кој у ја ну а ру 1938. го ди не. Сто ја ди но ви ће‑
ва по се та Бер ли ну и су сре ти с Хи тле ром и Ге рин гом отво ри ли су 
но ву епо ху ју го сло вен ско‑не мач ких од но са. Отва ра њем још јед ног 
век то ра ју го сло вен ске спољ не по ли ти ке ја ча ла је ју го сло вен ска ме‑
ђу на род на по зи ци ја, тим пре што се и у по гле ду од но са пре ма Не‑
мач кој она та да по ду да ра ла с по ли тич ким кур сем ко ји су пре ма тој 
зе мљи за у зе ле Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја. По ла зе ћи у Бер лин, 
Сто ја ди но ви ћа су Бри тан ци са ве то ва ли да на сту па ве о ма опре зно 
и да има на уму да ће се ус по ста вља њем при сних од но са с то та‑
ли тар ним ре жи ми ма из ло жи ти опа сно сти не са мо да из гу би ста ре 
при ја те ље, већ и да угро зи оп шту ста бил ност, јер би то у од ре ђе ном 
мо мен ту мо гло под ста ћи Ита ли ју и Не мач ку да уђу у не ку аван ту ру 
с чвр стим уве ре њем да на сво јој стра ни има ју Ју го сла ви ју. Оту да и 
Сто ја ди но ви ће ви опре зни ко ра ци у од но си ма с Не мач ком ни су у 
по чет ку ре ме ти ли по стиг ну ту са гла сност у од но си ма с тра ди ци о‑
нал ним са ве зни ци ма. Отва ра ју ћи два но ва прав ца соп стве не спољ‑
не по ли ти ке, Ју го сла ви ја ни је у пот пу но сти про ме ни ла курс сво је 
спољ не по ли ти ке, јер је он био у са гла сно сти са ста во ви ма и прин‑
ци пи ма ње них тра ди ци о нал них са ве зни ца, али је де мон стри ра ла 
спо соб ност са мо стал ног де ло ва ња и од лу чи ва ња у ме ђу на род ним 
од но си ма.
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Још јед но не ре ше но пи та ње ју го сло вен ске спољ не по ли ти ке се 
ти ца ло од но са на са мом Бал ка ну. Од но си с Бу гар ском су и да ље би‑
ли за о штре ни. По раз у Пр вом свет ском ра ту и бу гар ско не ми ре ње 
с трај ним гу бит ком те ри то ри ја, ути ца ли су на то да од но си из ме ђу 
Ју го сла ви је и Бу гар ске од за кљу че ња ми ра у Не и ју до 1937, с из у‑
зет ком по ку ша ја нор ма ли за ци је од но са у вре ме вла де Алек сан дра 
Стам бо лиј ског и по ку ша ја кра ља Алек сан дра 1933/34, про тек ну у 
зна ку стал них на пе то сти. Уче ста ле гра нич не тен зи је, упа ди бу гар‑
ских ко ми та на ју го сло вен ску те ри то ри ју, као и њи хо ви зах те ви за 
ре ви зи ју гра ни ца, обе ле жи ли су чи та ву епо ху ју го сло вен ско‑бу гар‑
ских од но са. Ју го сло вен ска стра на је има ла ви ше стру ке мо ти ве за 
сре ђи ва ње од но са с Бу гар ском. Ства ра њем Бал кан ског пак та, Бу гар‑
ска је оста ла ван ње го вог окри ља и као та ква пред ста вља ла из вор 
по тен ци јал не не ста бил но сти. Сем то га, угро же ност Ју го сла ви је са 
за па да и се ве ра је би ла ве о ма сна жна, та ко да је тре ба ло са ни ра‑
ти опа сност ко ја је пре ти ла са ис то ка. Исто та ко, про блем од но са с 
Бу гар ском је у осно ви ле жао у јед ном спољ но по ли тич ком пи та њу 
ини ци ра ном и ин ду ко ва ном уну тра шњом не ста бил но шћу на те ри‑
то ри ји Ма ке до ни је, где су вр шља ле гру пе ко ми та уба че не из Бу гар‑
ске, на чи је ак ци је су ју го сло вен ске сна ге без бед но сти, по себ но у 
вре ме лич не вла да ви не кра ља Алек сан дра, ре а го ва ле ре пре са ли ја ма 
над соп стве ним ста нов ни штвом. Сма тра ло се да ће се спо ра зу мом 
с Бу гар ском јед но став но окон ча ти ста ње ти хог нео бја вље ног ра та 
на гра ни ци и пу за ју ће по бу не на ју гу зе мље. Вођ ство ју го сло вен ске 
ди пло ма ти је је сма тра ло да с Бу гар ском у том ци љу тре ба скло пи ти 
спо ра зум о веч ном при ја тељ ству, ко ји би имао са мо је дан члан. То је 
и до го во ре но то ком по се те пре ми је ра Сто ја ди но ви ћа кра љу Бо ри су 
кра јем 1936. го ди не.

Спо ра зум о веч ном при ја тељ ству из ме ђу две зе мље је пот пи сан у 
Бе о гра ду ја ну а ра 1937. На тај на чин су нор ма ли зо ва ни од но си из ме‑
ђу Ју го сла ви је и Бу гар ске, али је и да ље би ла при сут на сен ка сум ње 
ко ју су по бу ђи ва ле гор ке успо ме не из Дру гог бал кан ског и Пр вог 
свет ског ра та. С тим у ве зи, пла ше ћи се мо гу ћих ком пли ка ци ја и 
мо гућ но сти да Бу га ри не на да но про ме не ста во ве, ју го сло вен ска 
вла да је ин тен зи ви ра ла кон так те, по себ но оне вој не при ро де, са 
сво јим са ве зни ца ма чла ни ца ма Бал кан ског пак та, на сто је ћи да се 
на тај на чин оси гу ра од из не над них про ме на у Бу гар ској. Ју го сло‑
вен ско опре де ље ње за по ли ти ку спо ра зу ма с Бу гар ском, до не кле 
је угро зи ло од но се из ме ђу Ју го сла ви је и, на дру гој стра ни, Грч ке 
и Ру му ни је ко је су, та ко ђе, има ле низ не ре ше них пр о бле ма с том 
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зе мљом. У по чет ку су се обе за ла га ле за трој ни ју го сло вен ско‑ру‑
мун ско‑грч ки спо ра зум с Бу гар ском, док је Ју го сла ви ја ин си сти ра‑
ла на би ла те рал ним уго во ри ма ко ји би ире бал ло да ре ше ме ђу соб на 
спо р на пи та ња. Ру му ни ја је стра хо ва ла од ја ча ња Бу гар ске, а Грч ка 
од мо гу ћег ју го сло вен ско‑бу гар ско‑тур ског збли жа ва ња. Ру му ни ја 
се с ју го сло вен ско‑бу гар ским спо ра зу мом са гла си ла тек на кон Сто‑
ја ди но ви ће вог обра зло же ња да му је спо ра зум с Бу га ри ма по тре бан 
и из уну тра шњих по ли тич ких раз ло га ка ко би то ком пре го во ра 
с Хр ва ти ма оне мо гу ћио осла ња ње хр ват ског бло ка на по моћ с те 
стра не, док се Грч ка са гла си ла на кон до би ја ња тур ских га ран ци‑
ја да ће јој при те ћи у по моћ у слу ча ју да Бу гар ска по ку ша си лом 
оруж ја да из би је на Егеј ско мо ре. На тај на чин је успе шно са ни ра‑
на по тен ци јал на ште та ко ју је та кав спо ра зум мо гао да про из ве де 
на од но се уну тар са мог Бал кан ског пак та. На сми ри ва ње стра сти 
је ути ца ла и од лу ка Стал ног са ве та Бал кан ског пак та одр жа ног у 
Ати ни од 15. до 18. фе бру а ра 1937. да ра ти фи ку је вој не кон вен ци‑
је скло пље не но вем бра прет ход не го ди не у Бу ку ре шту, ко је су се 
од но си ле на вој ну са рад њу у слу ча ју да Бу гар ска на пад не јед ну од 
чла ни ца Бал кан ског пак та.9

Кад је реч о од но си ма Ју го сла ви је пре ма Ма лој ан тан ти, од 1935. 
го ди не се по сте пе но кри ста ли сао став да је то ор га ни за ци ја ко ју је 
у из ве сном по гле ду вре ме по ра зи ло и да је она мо гла ефи ка сно да 
де лу је у по рет ку уста но вље ном по окон ча њу Пр вог свет ског ра та, а 
да у но вим усло ви ма и са свим из ме ње ној ге о по ли тич кој си ту а ци ји 
не мо же да од го во ри свр си због ко је је уста но вље на. Уз то, опа сност 
од ко је је тре ба ло да бра ни сво је чла ни це, ви ше се ни је ис ка зи ва‑
ла као кључ на, па је и сам оп ста нак Ма ле ан тан те до ве ден у пи та‑
ње. Ју го сло вен ски пре ми јер и ми ни стар спољ них по сло ва Ми лан 
Сто ја ди но вић ни је крио ани мо зи тет пре ма са мој ор га ни за ци ји. У 
пе ри о ду из ме ђу 1935. и 1937. Че хо сло вач ка и Ру му ни ја су се при‑
бли жи ле Со вјет ском Са ве зу. Ју го сло вен ска ди пло ма ти ја је исту па ла 
про тив та квих ко ра ка, сма тра ју ћи да ће пакт са Со вје ти ма угро зи ти 
спољ но по ли тич ки по ло жај Че хо сло вач ке и ин ди рект но је ба ци ти у 
на руч је Не мач кој. У по гле ду од но са са Со вје ти ма, ју го сло вен ска ди‑
пло ма ти ја је и да ље ис тра ја ва ла на ста ву да Кра ље ви на Ју го сла ви ја 

9 О ју го сло вен ско‑бу гар ским од но си ма оп шир ни је: Ž. Avra mov ski, Bal kan ska 
аntanta (1934–1940), Be o grad, 1986; М. Сто ја ди но вић, Ни рат ни пакт, Бе о град, 
2002; В. Бо жи нов, „Пактьт за ’веч но приятел ство’, или осьществи ли се бьлга ро‑
юго слав ско то сбли же ние, То ко ви исто ри је, 1–2/2008, стр. 38–55.
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не при зна је СССР, али да не ће сту па ти у са ве зе и пак то ве ко ји би 
мо гли да угро зе Со вјет ски Са вез.10

То је пре ми јер Сто ја ди но вић по но вио и то ком раз го во ра у Ри му 
с Ћа ном и Му со ли ни јем, ко ји ни су кри ли ан ти па ти је пре ма тој зе‑
мљи. Сто ја ди но вић је ис ти цао ју го сло вен ску са ве знич ку ло јал ност 
Че хо сло вач кој, али је отво ре но кри ти ко вао ње ну спољ ну по ли ти ку, 
ис ти чу ћи да ње на ди пло ма ти ја пре ви ше ве ру је пи са ним уго во ри ма, 
да Не мач ка са вез Че хо сло вач ке и Со вјет ског Са ве за до жи вља ва као 
прет њу соп стве ним ин те ре си ма и да јој Фран цу ска и Ве ли ка Бри та‑
ни ја, у слу ча ју су ко ба с Не мач ком, не ће при те ћи у по моћ. Исто та ко 
се ју го сло вен ско при бли жа ва ње Ита ли ји од ра зи ло и на функ ци о‑
ни са ње Ма ле ан тан те. Ита ли јан ско отво ре но не при ја тељ ство пре ма 
Че хо сло вач кој, под стак ну то че хо сло вач ким ани мо зи те том пре ма 
Ма ђар ској и Не мач кој као ита ли јан ским са ве зни ца ма, у усло ви ма 
пак ти ра ња с Ју го сла ви јом ис кљу чи ва ло је чвр сту са рад њу Ју го сла‑
ви је и Че хо сло вач ке. Из ја ва гро фа Ћа на у Бе о гра ду да Че хо сло вач‑
ка као др жа ва мо ра да не ста не, до дат но је ком пли ко ва ла ју го сло‑
вен ско‑че хо сло вач ке од но се. Европ ска штам па је отво ре но пи са ла 
да је Ма ла ан тан та на из ди са ју и да јој је Ју го сла ви ја спо ра зу мом с 
Ита ли јом за да ла са мрт ни уда рац, при кла ња ју ћи се не мач ко‑ита ли‑
јан ској по ли ти ци ства ра ња би ла те рал них пак то ва на ште ту ко лек‑
тив не без бед но сти. Че хо сло вач ка стра на се по мир љи во од но си ла 
пре ма пак ту, ис ти чу ћи да је ре ше њем про бле ма јед не чла ни це Ма ле 
ан тан те оја чан по ло жај чи та ве ор га ни за ци је и отво ре на мо гућ ност 
да и дру ге две чла ни це по стиг ну слич не аран жма не, ма да по је ди ни 
ди пло мат ски зва нич ни ци ни су кри ли зеб њу и за бри ну тост, пла‑
ше ћи се да је Че хо сло вач ка ре ал но из гу би ла је дан од глав них га‑
ран та соп стве не на ци о нал не без бед но сти и да мо ра тра жи ти дру ге 
ин стру мен те ван окви ра Ма ле ан тан те. Ру му ни ја је на сто ја ла да се 
спо ра зу ме с Ита ли јом, пла ше ћи се да би у су прот ном мо гла до ћи у 
ста ње пот пу не изо ла ци је, укле ште на из ме ђу ре ви зи о ни стич ки на‑
стро је них Ма ђар ске и Бу гар ске. 

Отво ри ло се и пи та ње од но са с Ма ђар ском. Ју го сла ви ја је оче‑
ки ва ла да ће по сле пот пи си ва ња спо ра зу ма с Бу гар ском, ко јим се 

10 О ју го сло вен ско‑со вјет ским од но си ма оп шир ни је: L. De ak, „ O pi ta nju nor‑
ma li za ci je po li tič kih od no sa Ju go sla vi je pre ma SSSR‑u u go di na ma 1933–1937“, Isto ri ja 
XX ve ka, knji ga IX, Be o grad, 1968, str. 245–291; V. Vi na ver, „Ne u speh taj nih ju go slo‑
ven sko‑so vjet skih pre go vo ra 1934–1938. go di ne (Jed na zna čaj na eta pa u ne mač kom 
osva ja nju Рo du na vlja)“, Zbo r nik za isto ri ju, 3/1971, str. 28–84.
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она ни је ди рект но од ре кла ре ви зи о ни стич ких те жњи, пот пи са ти и 
спо ра зум с Ма ђар ском, ко јим се она не ће у пот пу но сти од ре ћи зах‑
те ва за ре ви зи ју Три ја нон ског ми ров ног уго во ра. На кон пот пи си ва‑
ња ју го сло вен ско‑ита ли јан ског пак та, ма ђар ска вла да је Ју го сла ви ји 
пред ло жи ла скла па ње пак та о при ја тељ ству, ко јим не би при зна‑
ла по сто је ће гра ни це, већ би са мо га ран то ва ла да не ће на па сти Ју‑
го сла ви ју, што је ишло у при лог те зи да је ствар ни циљ на во ђе ње 
Ју го сла ви је да се дис тан ци ра од сво јих са ве зни ка пре ма ко ји ма би 
Ма ђар ска и да ље има ла ре ван ди ка ци о не те жње. Ју го сло вен ска ди‑
пло ма ти ја је нај пре у на че лу при хва ти ла пред лог, али се ве о ма бр зо 
по ву кла јер је Сто ја ди но ви ће ва вла да сма тра ла да би још јед ним пак‑
том оп те ре ти ла од но се са за пад ним са ве зни ци ма, Ма лом ан тан том 
и Бал кан ским пак том и при кло ни ла се фран цу ском ин си сти ра њу и 
зах те ви ма парт не ра из Ма ле ан тан те да се од но си с Ма ђар ском ре гу‑
ли шу за јед нич ким спо ра зу мом. На дру гој стра ни, Ма ђар ска је ин си‑
сти ра ла на пи та њу за шти те сво је ма њи не у зе мља ма Ма ле ан тан те, 
од би ја ју ћи да се јав но од рек не ре ван ди ка ци о них те жњи на ко ји ма 
се те ме љи ла ње на по ли ти ка пре ма су се ди ма од кра ја Пр вог свет‑
ског ра та. О то ме се жи во рас пра вља ло уну тар Ма ле ан тан те то ком 
чи та ве 1937. го ди не, што је у крај њој ли ни ји и до ве ло до скла па ња 
Блед ског спо ра зу ма на ред не го ди не. Ју го сло вен ско ин си сти ра ње на 
соп стве ном спољ но по ли тич ком пу ту, дру га чи ји спољ но по ли тич ки 
при о ри те ти Че хо сло вач ке и Ру му ни је, као и по вре ме на ин тер вен‑
ци ја ве ли ких си ла у од но се из ме ђу чла ни ца Ма ле ан тан те до ве ли су 
са вез на иви цу оп стан ка. Са ма осно ва Ма ле ан тан те је би ла по љу‑
ља на и по тре се на, али се љу шту ра ор га ни за ци је с те шком му ком и 
да ље др жа ла.11

По се та ју го сло вен ског пре ми је ра и ми ни стра ино стра них по сло‑
ва Ми ла на Сто ја ди но ви ћа Не мач кој, по чет ком 1938, на чин на ко ји је 
при мљен, као и ан гло фран цу ска упо зо ре ња пред по се ту и ре ак ци ја 
на њу, ста ви ли су Ју го сла ви ју у крај ње спе ци фи чан ме ђу на род ни по‑
ло жај. Сто ја ди но ви ћа су у Бер ли ну уве ра ва ли у ми ро љу би ву не мач‑
ку по ли ти ку, су о ча ва ли са тврд ња ма да Не мач ка на Бал ка ну има ис‑
кљу чи во еко ном ске ин те ре се и да не ма те ри то ри јал них пре тен зи ја 
пре ма Ју го сла ви ји. Нем ци су ис ти ца ли да по др жа ва ју те ри то ри јал ни 

11 О ју го сло вен ско‑ма ђар ским од но си ма оп шир ни је: А. И Пу шкаш, Внешняя 
по ли ти ка Вен грии: Фе враль 1937–сентябрь 1939 г, Мо сква, 2003; V. Vi na ver, Ju go-
sla vi ja i Ma đar ska 1933–1941, Be o grad, 1976; Ž. Avra mov ski, Bal kan ska аntanta (1934–
1940), Be o grad, 1986; М. Сто ја ди но вић, Ни рат ни пакт, Бе о град, 2002.



Краљевина Југославија и распад „Версајског система“ у Европи 59

ин те гри тет Ју го сла ви је, као и да су спрем ни да јој по мог ну у пре ва‑
зи ла же њу гра нич них тен зи ја с Ма ђар ском. Је ди ни кон кре тан не мач‑
ки зах тев је био да се ува жа ва ју пра ва не мач ке на ци о нал не ма њи не 
у Ју го сла ви ји. Низ по ча сти ко је су ука за не пре ми је ру, про грам по‑
се те и на ступ не мач ких зва нич ни ка, би ли су усме ре ни ка уве ра ва њу 
Сто ја ди но ви ћа у моћ и не по бе ди вост Не мач ке. Исто вре ме но, за‑
пад ни ди пло мат ски пред став ни ци ни су кри ли по до зре ње у ствар не 
Сто ја ди но ви ће ве на ме ре, као ни сум ње на шта се за пра во оба ве зао 
Нем ци ма. Ње гов рас ту ћи оп ти ми зам и не скри ве но са мо по у зда ње 
по ја ча ва ли су сум ње за пад них ди пло ма та. 

Убр зо се ге о стра те шки по ло жај ју го сло вен ске кра ље ви не про ме‑
нио из ко ре на. Из би ја њем Не мач ке, по сле при са је ди ње ња Ау стри‑
је, на ју го сло вен ске гра ни це, Ју го сла ви ја је до би ла но вог су се да. Та 
окол ност је иза зва ла сво је вр сну зеб њу код ју го сло вен ског пре ми је ра. 
Ипак, га јио је на ду да ће са да два то та ли тар на су се да обо стра но об у‑
зда ва ти ам би ци је, чи ме би се ство рио до дат ни ма не вар ски про стор 
за ју го сло вен ску спољ ну по ли ти ку. На су прот та квим оче ки ва њи ма, 
страх од мо гу ћег спо ра зу ма Не мач ке и Ита ли је у ве зи с Ју го сла ви јом, 
и исто вре ме ног по ду да ра ња ин те ре са, био је све при су тан. И по ред 
та квих стра хо ва и сум њи, вла да је у не мач ком при са је ди ње њу Ау‑
стри је ви де ла ис кљу чи во пра во не мач ког на ро да на са мо о пре де ље‑
ње.12 Сто ја ди но ви ће ва вла да ни је по ми шља ла да од луч ни је ре а гу је, 
ни ти је би ла у та квој мо гућ но сти, па је свој став бра ни ла по ли ти ком 
очу ва ња на ци о нал них ин те ре са и ве ро ва њем у не мач ке га ран ци је 
да те при ли ком пре ми је ро ве по се те Не мач кој.13 И сам Сто ја ди но вић 
је слич но ми слио, сма тра ју ћи да на кон спо ра зум ног ре гу ли са ња од‑
но са с Бу гар ском по ла ко ства ра усло ве за бу ду ће ује ди ње ње две ју 
др жа ва. Али на бу гар ској стра ни се дру га чи је раз ми шља ло. Но ве 
ме ђу на род не окол но сти су да ле нов им пулс ста рим аспи ра ци ја ма 
пре ма Ма ке до ни ји и де ло ви ма Грч ке. Иа ко су бу гар ски зва нич ни‑
ци уве ра ва ли Сто ја ди но ви ћа да не ма ју те ри то ри јал них пре тен зи ја 
пре ма Ју го сла ви ји, већ са мо пре ма Грч кој, би ло је са свим ја сно да 
ће Бу гар ска у из ме ње ним ме ђу на род ним окол но сти ма по сег ну ти за 

12 О од но су Ју го сла ви је пре ма не мач ком при са је ди ње њу Ау стри је оп шир ни је: 
С. Ми ћић, Кра ље ви на Ју го сла ви ја и ан шлус Ау стри је 1938, Бе о град, 2010; М. Сто‑
ја ди но вић, Ни рат ни пакт, Бе о град, 2002.

13 Iz ja va pred sed ni ka kra ljev ske ju go slo ven ske vla de od 15. mar ta 1938. Še fo vi ma 
par la men tar nih klu bo va o an šlu su i spolj noj po li ti ci Kra lje vi ne Ju go sla vi je, F. Tr go (od‑
go vor ni ured nik), April ski rat 1941. Zbo r nik do ku me na ta, I, Be o grad, 1969, str. 17–20.
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про ме на ма гра ни ца. У том сми слу, пред ло зи о за јед нич ком из ла ску 
на Егеј, на ју го сло вен ској су стра ни од би ја ни и ту ма че ни као сво је‑
вр сна по ли тич ка зам ка. 

Не по ве ре ње бал кан ских са ве зни ка у на ме ре сво јих парт не ра би‑
ло је из у зет но из ра же но. Ита ли ја је на сто ја ла да ис ко ри сти та кве 
окол но сти под сти чу ћи су рев њи во сти ме ђу бал кан ским са ве зни ци‑
ма да би ја ча ла соп стве не по зи ци је на Ме ди те ра ну. Она је под сти‑
ца ла одр жа ње Ма ле ан тан те ка ко би на тај на чин па ри ра ла ја ча њу 
не мач ког ути ца ја. Исто та ко, Ита ли ја је, као и Не мач ка, на сто ја ла и 
да уми ру ју ће де лу је на Ма ђар ску и Ју го сла ви ју у прав цу сми ри ва ња 
по сто је ћих тен зи ја. Фран цу ска је на сто ја ла да под се ти ју го сло вен ску 
вла ду на са ве знич ке оба ве зе и ми ну ле за јед нич ке рат не на по ре, док 
је Бри та ни ја по ку ша ва ла да, уз исто вре ме но ја ча ње сво је по зи ци је, 
оја ча и по сто је ћа бал кан ска са ве зни штва као сво је вр сно оси гу ра ње 
од не мач ког про до ра. Та ко је уз бри тан ску по др шку, ав гу ста 1938. 
го ди не, Со лун ским спо ра зу мом из ме ђу Бал кан ске ан тан те и Бу гар‑
ске де фи ни са на обо стра на оба ве за уз др жа ва ња од при ме не си ле у 
ме ђу соб ним од но си ма, али је и Бу гар ској до зво ље но да пре кр ши од‑
ред бе ми ров ног уго во ра и по но во се на о ру жа. Убр зо је Ма ла ан тан та 
Блед ским спо ра зу мом исто пра во вра ти ла и Ма ђар ској. Мо гућ ност 
по нов ног на о ру жа ва ња Ма ђар ске и Бу гар ске је уну тар срп ског кор‑
пу са под сти ца ла цр не слут ње и об на вља ла ста ре стра хо ве. 

По че так Су дет ске кри зе је Кра ље ви ну Ју го сла ви ју до вео у не за‑
ви дан по ло жај. Иа ко је сло вом би ла те рал ног спо ра зу ма би ла оба‑
ве зна да вој но ин тер ве ни ше ис кљу чи во у слу ча ју ма ђар ског на па да 
на Че хо сло вач ку, или пак ма ђар ске вој не по мо ћи агре со ру, ју го сло‑
вен ска вла да се на шла под стра хо ви тим при ти ском до ма ће, пре‑
вас ход но срп ске, јав но сти ко ја је оче ки ва ла енер гич ни ју ре ак ци ју. 
Не спрем ност Че хо сло вач ке да се бра ни, као и по мир љи ва по ли ти ка 
за пад них са ве зни ка олак ша ли су по зи ци ју Сто ја ди но ви ће ве вла де. 
Упр кос све оштри јем за пле ту на ме ђу на род ној сце ни и при ми ца њу 
не по сред не опа сно сти ју го сло вен ским гра ни ца ма, Сто ја ди но вић 
је у сво јој уну тра шњој про па ган ди не пре ста но ис ти цао соп стве не 
спољ но по ли тич ке успе хе, го во ре ћи о ус по ста вље ном ми ру на гра‑
на ци ма, отво ре ним но вим и по твр ђе ним ста рим при ја тељ стви ма.14 
Су штин ски, ра ди ло се о крх кој љу шту ри ко ју је убр за на ди на ми ка 

14 О про па ган ди Ми ла на Сто ја ди но ви ћа оп шир ни је: Б. Си мић, Про па ган да 
Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, Бе о град, 2007.
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ме ђу на род них од но са, ко ја је за са мо го ди ну да на пет пу та зе мљу 
до ве ла на руб рат не опа сно сти, пре ти ла да опа сно угро зи и сру ши.15 

Вла да Дра ги ше Цвет ко ви ћа, обра зо ва на по па ду Сто ја ди но ви‑
ће вог ка би не та,16 убр зо по фор ми ра њу су о чи ла се с но вим спољ но‑
по ли тич ким про бле мом. Ита ли јан ска анек си ја Ал ба ни је је до дат но 
усло жња ва ла ју го сло вен ску ме ђу на род ну по зи ци ју. За о кру жив ши 
ти ме свој де це ниј ски ри ва ли тет с ју го сло вен ском др жа вом на про‑
сто ру Ал ба ни је у сво ју ко рист, Ита ли ја је чвр сто др жа ла у сво јим 
ру ка ма Отрант ска вра та, ре ла ти ви зи ју ћи ти ме ју го сло вен ски из ла‑
зак на Jадран. Про ши ре њем свог по гра нич ног при ти ска са за па да 
ка ју гу, она је за јед но с Не мач ком на се ве ро за па ду чвр сто др жа ла 
Ју го сла ви ју у стра те гиј ском за гр ља ју. Упр кос отво ре ној не ла го ди, Ју‑
го сла ви ја се, као и Грч ка, уз др жа ла од од луч ни је ре ак ци је. Ју го сло‑
вен ски и ита ли јан ски ми ни стри спољ них по сло ва су кон ста то ва ли 
да ита ли јан ска анек си ја Ал ба ни је не ће ути ца ти на по гор ша ње ме‑
ђу соб них од но са, већ да ће их у прак си до дат но оја ча ти. Исто вре ме‑
но, по сто је ћи ме ђу др жав ни уго во ри су про ши ре ни и на Кра ље ви ну 
Ал ба ни ју као ита ли јан ски про тек то рат.17 

Не мач ке при пре ме за на пад на Пољ ску по но во су ста ви ле Ју го‑
сла ви ју у жи жу не мач ко‑ита ли јан ских од но са. То ком раз го во ра у 
Бер хтес гар де ну, ав гу ста 1939, Хи тлер је Му со ли ни ју отво ре но пред‑
ла гао да сле ди Не мач ку у ње ној агре си ји пре ма Пољ ској та ко што 
ће на па сти Ју го сла ви ју и по ни шти ти њен су ве ре ни тет од луч ном 

15 О ју го сло вен ско‑не мач ким од но си ма оп шир ни је: Ј. Hopt ner, Ju go sla vi ja u kri-
zi 1934–1941, Be o grad, 1965; В. Вол ков, Гер ма но – юго слав ские от но ше ния и раз вал 
Ма лой Ан танты 1933–1938, Мо сква, 1966; V. K. Vol kov, Min hen ski spo ra zum i bal-
kan ske ze mlje, Be o grad, 1987; V. Va uh nik, Ne vi dlji vi front: Bor ba za oču va nje Ju go sla vi je, 
Min hen, 1984.М. Сто ја ди но вић, Ни рат ни пакт, Бе о град, 2002; М. Ди ми три јев ски, 
По ли ти ка та на Тре ти от Рајх кон Ма ке до ни ја 1933–1945, Ско пје, 2001; Д. Гли шо‑
вић, Иво Ан дрић – Кра ље ви на Ју го сла ви ја и Тре ћи рајх 1939–1941, Бе о град, 2012; Д. 
Ден да, Шлем и шај ка ча. Вој ни фак тор и ју го сло вен ско-не мач ки од но си (1933–1941), 
Но ви Сад, 2019.

16 О окол но сти ма па да вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа и обра зо ва њу вла де Дра‑
ги ше Цвет ко ви ћа оп шир ни је: Т. Stoj kov, Vla da Mi la na Sto ja di no vi ća, Be o grad, 1985; 
М. Јо ва но вић Сто и ми ро вић, Днев ник 1936–1941, Но ви Сад, 2000; М. Сто ја ди но вић, 
Ни рат ни пакт, Бе о град, 2002; Б. Си мић, Ми лан Сто ја ди но вић и Ита ли ја. Из ме ђу 
ди пло ма ти је и про па ган де, Бе о град, 2019.

17 О ју го сло вен ским ре ак ци ја ма на ита ли јан ску анек си ју Ал ба ни је оп шир ни‑
је: G. Ci a no, Dnev nik, Za greb, 1948; Ж. Авра мов ски, Бал кан ске зе мље и ве ли ке си ле. 
Тре ћи рајх и Ве ли ка Ал ба ни ја у Дру гом свет ском ра ту, Бе о град, 1980; Ђ. Бо ро зан, 
Ве ли ка Ал ба ни ја. По ри је кло. Иде је. Прак са, Бе о град, 1995.
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вој ном ак ци јом чи ји је циљ оку па ци ја Дал ма ци је и Хр ват ске, чи ме 
би Кра ље ви на Ју го сла ви ја не ста ла с по ли тич ке кар те Евро пе као 
ре а лан ме ђу на род ни фак тор. Ита ли јан ско опре де ље ње да за у зме не‑
у тра лан спољ но по ли тич ки курс, под стак ну то уве ре њем да Ита ли ја 
ни је спрем на за рат у том мо мен ту, а да ће то би ти тек 1942, ути ца ло 
је на од лу ку ње ног вођ ства да не пре ду зме вој ну ак ци ју про тив Ју го‑
сла ви је. По че так Дру гог свет ског ра та у Евро пи ста вио је Ју го сла ви ју 
пред низ но вих по ли тич ких и вој них иза зо ва.

На гло ком пли ко ва ње ме ђу на род них од но са у Евро пи, оштра 
по ла ри за ци ја ме ђу ве ли ким си ла ма и за о штре не су прот но сти ме‑
ђу бло ко ви ма и пак то ви ма, ју го сло вен ска ди пло ма ти ја је до че ка ла 
опре де ље на за по ку шај да Кра ље ви ни Ју го сла ви ји омо гу ћи ег зи стен‑
ци ју про ду бљу ју ћи по сто је ћа по ли тич ка при ја тељ ства и отва ра ју ћи 
но ве пер спек ти ве. Ре гу ли са ње од но са с тра ди ци о нал но не при ја‑
тељ ски на стро је ним су се ди ма – Бу гар ском и Ита ли јом – отва ра ло 
је но ве на де. При бли жа ва ње Не мач кој отво ри ло је но ве еко ном ске 
хо ри зон те, а по твр ђи ва ње спо ра зу ма с тра ди ци о нал ним са ве зни ца‑
ма – Фран цу ском и Ве ли ком Бри та ни јом – омо гу ћи ло по сто ја ност 
основ них по сту ла та соп стве не спољ не по ли ти ке. Ипак, фор мал но 
гле да но, иди лич на сли ка ме ђу на род ног по ло жа ја Ју го сла ви је, на ко‑
јој се ста ра не при ја тељ ства пре тва ра ју у са ве зе, а по сто је ћи са ве зи 
чу ва ју и бла го на кло но гле да ју на ства ра ње но вих, су штин ски су се у 
ствар но сти су да ра ли с оштр ом су прот ста вље но шћу ин те ре са ве ли‑
ких си ла. При вре ме на пак ти ра ња, по вре ме на по вла че ња и окле ва ња 
ве ли ких си ла ни су обе ћа ва ла трај ност, па са мим тим ни одр жи вост 
но вих по сту ла та ју го сло вен ске спољ не по ли ти ке, ко ји су то ком 1937. 
го ди не до сти гли пот пу ну афир ма ци ју, а 1939. пре ти ли да се уру ше 
пред отво ре ном опа сно шћу од спољ не агре си је и ду бо ке уну тра шње 
по ли тич ке кри зе.


