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ДИЛЕМЕ СТСХГАДИНОВИНЕВЕ СПОЛЬНЕ ПОЛИТИКЕ У ВРЕМЕ

УТЕМЕЛэИВАБЬА ОСОВИНЕ РИМ — БЕРЛИН

Долазак Сто]адиновића на кормило владе Крал>евине 1уго-

славще представл>ао ]е знача^ая поен за оне снаге у 1угославщи

ко^е су безбедност землье сагледавале у сенци моћи Трећег Ра^ха.

МеЬу овима ]е водећа фигура био сам регент, кнез Павле ко]и ]е

управо полазећи од блискости погледа на сшыьну и унутарн>у

политику и поверио мандат за састав владе Милану Сто^адино-

випу. Павлово разочарен>е у Француску почело ]е ранще и до-

живело ]е сво^у кулминащцу француско-руским пактом о при-

^ателлтву и пружан>у уза^амне помоћи. Вера према Паризу због

шурован>а са бол>шевицима ]е пукла и све наде су усмерене пре

ма северу — прижел>кивано^ спрези Велике Британще и Не

мачке. Требало ]е на чело ]угословенске владе поставити човека

ко^и ће се свим силама борити за такву орщентащцу, а таква

фигура ]е био управо Милан Стсуадиновић, поборник тоталита-

ристичког система власти, заговорник економског везиван>а за

привредно развщени Ра^'х, човек ко]я ]е умео да тактизира и

лавира у сплету густих и на^чешће противуречних интереса ве

ликих и малих земагьа и народа.

Нацистима }е била позната политичка орщентащца Милана

СтоЗадиновипа и н>егов долазак за председника ^угословенске

владе попраћен ]е непомућеним симпатщама. У свом првом из-

вешта]у после доласка на чело владе Милана Сто^адиновића,

немачки посланик фон Херен, 3. ^ула 1935. посебно истиче да

се нови председник неће пустити да га воде други (алудира]упи

пре свега на Француску) већ да ће водити самосталну и за 1у-

гославщу корисну политику. Корисно у овом случа^у за Херена

могло би да буде само оно што }е водило ]угословенску сгкмьну

политику у колотечину ко]у уо] одреди дипломатща Трећег Ра^
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ха. Посебно се истине Стсцадиновипева способност за привредне

послове и н>егова спремност да на овом плану сараЬу)е са Не

мачком.1

И заиста сарадн>а Милана Сто^адиновића са Ра]хом почела

]е одмах по н>еговом доласку за председника владе и остала

Сто^адиновипева главна праокупащца у сполло^ политици све

до н>еговог свргаван>а са тог положа^а. Ова сарадн>а се прво од-

вщгла и надоаче манифестовала у спол>нополитичким акщцама,

на пример, у борби против рестауращце Хабсбурговаца у Ау-

стрщи, у трговинско] размени две^у земал>а да би ускюро била

проширена и у све друге видове делованл у привреди, култури

па и у области одбране и посебно у политици набавке наору-

жан>а за опрему во]ске Крагьевине 1угослави]е.2 Под утица]ем

дипломаттце Немачке долази до ублажаван>а противуречности и

стишаван>а замршених односа према МаЬарско^ односно до ин-

директног повезиван>а и деловања ове две земл>е, свака у свом

табору, у интересу немачке политике.3

Токови у спол>нополитичким односима земагьа у Европи у

другом делу 1935. г. погодовали су развитку започете орщен-

тащце Крагьевине 1угославщ]е према Ра^ху. Делован>е францу-

ске спол>не политике усмеравано, под притиском конзервативних

снага према Италщ'и и левих снага према СССР-у само ]оШ ви-

ше ]е продубл>ивало насталу пукотину у односима измеЬу Кра-

л>евине 1угославщ'е и Француске. За кнеза Павла и Сто^адино-

випа и ]една и друга орщентащца ]е била застрашу]упа; прва

]е 1угославщ'у подводила под капу Мусолинща, друга омогупа-

вала ^ачан>е комунистичког покрета у земл>и чега су се обсуица

на]више плашили.4 Обо,)ица су излаз из ове комбинащце нала-

зила у продубл>иван>у веза и сарадн>е са Немачком. Приликом

преда^е акредитива новог посланика 1угославщ]е у Немачко,),

Александра Цинцар-Марковипа, пренешена ]е жел>а кнеза Павла

да се отворени процес сарадн>е измеЬу две земл>е ^ош интензив-

нще настави.5 Приликом учешћа на сахрани енглеског крагьа

БюрЬа V кнезу Павлу се пружила прилика да пред немачким

послаником у Велико^ Британщи лично изрази сво]е задовол,ство

што се немачко-^угословенски односи тако успешно развщ)а^у.

Том приликом из^авио ]е пред немачким амбасадором да лично

1 АкЬеп гиг аеШзстюп Ашшаггщеп РоИйк (скраЬено АГЭАР) 5ЕК1Е С

1V/1, с1ок. 191, рр. 399—401.

2 АБАР, С ГУ/1, оок. 269, рр. 561—563, с1ок. 292, рр. 616-617; С 1V/2,

с1ок. 434, рр. 849—«50, оок. 446, рр. 869—871, йок. 533, рр. 1055—1056.

3 АБАР, С 1V/2, оок. 444, рр. 862—863.

4 Дипломатски архив Секретариата за иностране послове (скраЬено

ДАСИП), П Анкара, Ф —24/1936, Циркуларно писмо МИП-а пов. бр. 2107

од 30. децембра 1935.

5 АГЭАР, С 1V/2, йок. 447, р. 871.

Упореди: 5ип>еу о/ ШегпсЛюпа1 АЦа1гз 1936, ОхГогё—Ьож1ап, 1937,

рр. 502—507 и 526—533.
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нема ништа против Аншлуса али да истовремено противник

сваке акцще на плану рестаураци]е Хабсбуршке монархще.6

Почетком 1936. када су Француска и Италща покушале да

у области привредне сарадн>е остваре штогод од ранще замиш-

л>еног Подунавског пакта, Немачка ]е ]угословенско] спол>но]

политици одредила посебну улогу у саботиран>у и ометан>у овога

подухвата.7 У циркуларном писму Аизшаг&§ез Аш1а од 6. фебру-

ара 1936. упупеном немачким дипломатским представништвима

у Европи, у вези борбе против италщ'анско-француског про^екта

привредне сарадн>е земал>а ^угоисточне Европе, на примерку за

Београд државни подсекретар фон Билов (ВШо\у 5сЬшап^е Каг1)

]е дописао додатак само за Београд у коме ]е тражено наро

чито ангажован>е владе Крал>евине .Гугославще о ометан>у овога

француско-италщанског пюкуша]а. Ту ]е изражена нада да ]уго-

словенска влада неће учествовати ни у ]едно^ комбинацщи ко]а

]е усмерена против Немачке, исто тако као што не би Немачка

пристала да учеству)]е у неко^ комбинацщи против Крал>евине

тугослави]е. У вези с овим препоручено ]е посланику у Београ-

ду да разговара са владом Крагьевине 1угославще.8 Неколико

дана каснще, 13. фебруара 1936, дата ]е директива фон Хере-

ну да утиче на Сто]адиновипа да не дозволи укл>учиван>е Зуто-

славое у привредне комбинащце у ко^има не би узела учешйа и

Немачка.9 Да ]е Сто]адиновип поштовао директиве и препоруке

из Берлина видело се по измен>еном и сепаратном држан>у ^у-

гословенске делегащце на заседан>у Привредног савета Мале ан-

танте у Прагу 13. фебруара 1936.

Све динамичнщ'а орщентащца Крагьевине тугославщ'е у

правцу Немачке била ]е условл>ена низом унутарн>их и спол>них

чинилаца. Водепи врхови великосрпске буржоазще са кнезом

Павлом и Миланом Сто^адиновипем на врху влада^упе пирами

де налазили су се пред све снажнщим притиском унутарполитич-

ких противуречности меЬу ко^има ]е нерешено хрватско нацио-

нално питање заузимало на]истакнутще место. Све бременипца

меЬународна ситуащца нще пружала никакву гаранщцу и без-

бедност централизму српске буржоазще. Традиционални заш-

6 АБАР, С 1V/2, док. 533, рр. 1055—1056.

7 АБАР, 1V/2, оок. 542, рр. 1072—1075, с1ок. 558, рр. 1106—1107, оок. 559,

рр. 1107—1108, оок. 560, рр. 1108—1110, с1ок. 593, рр. 1179—1181.

» АОАР, 1V/2, &>к. 542, рр. 1072—1075.

УДг пептеп а!з зе1Ьзглгеге1агкШсЬ ап, ёазз Ше зи|50з1а\у1зсЬе Нелегалд

пасЬ \ще уог аЬгеп 5гап*1рипкх анитеспгегпШ, ап кешпег КотЫпаЙопеп 1еН-

гипептеп, сНе 8е8еп 0еи15сЫапс1 {*апсЫе1 1з1, еЬепзо \те л\»1г «Не Тейпапте

ап КотЫпайопеп де§еп Ти8вз1аулеп аЫеЬпеп \ушх!вп. Теаег Оопаирак1,

ап с!ет Ки$з1апс1 т с1ег еапеп ос1ег апёегеп Рагт 1аШпакте, \уйгс1е гиг

ипз тсйзки1аЬе1 зет, йа ег топ тогпЬегеоп а1з девеп ОеитзсЫадк! %еЛсЗ\Ье&е

КотЫпайопеп апгизеЬеп шаге.

1сп ЬШе, сЛез Ьеа ёееадпе1ег Се1е@еппей1 т 1пгеп СезргасЬеп тАх с1ег

)'и§оз1а\\азсЬеп К.е$пегипв гит Аизйгик та Ъпп§еп, ]еск>сЬ ги уегтек1ел,

аеп Б1пс1гиск етег оГбшеЦеп ОетагсЬе Ьегтоггигигеп.

9 АОАР, ГУ/2, оок. 558, рр. 1107.
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титник, Француска, веп у више наврата показала спремност

да се у интересу властитих цшьева нагоди са Мусолшицем и

склони сво]у заштитничку руку са Тугославще.10 Велика Брита-

нща у ко^у }е нарочито веровао и га]ио наду кнез Павле, во-

дейи традиционалну политику равнотеже, сараЬивала ]е са ма-

лим земл>ама само до граница до ко]их ]е допуштала политика

равнотеже меЬу великим силама. На^кюнзервативнщи део бри-

танске дипломатще ко]и ]е био и сувише заслешьен опасношпу

од бол>шевизма директно ]е гурао Крал>евину тугославщу под

антибол>шевички штит канцелара Хитлера.

Од Италще се у Београду нису могли надати добру, ]ер су

све спол>нополитичке претензще Бенита Мусолтпца могле да

иду ^едино преко територща на]ближег суседа, Крал>евине ту-

гославще. Нацистички антисловенски програм представл>ао ]е

опасност и за Крагьевину тугославщ'у, али ]е у сплету много

зала за преплашену српску буржоазщу ова] правац исхода из

мука представл>ао на]ман>е зло.

Изналажен>е било какве сигурности режима кнеза Павла и

Милана Сто^адиновипа у оквиру посто]епих савеза малих зе-

мал>а на ]угоистоку Европе због стално присутних унутарн>их

противуречности меЬу овим земл>ама, нще се могао напи. Свака

од влада^угшх структура у земл>ама ^угоисточне Европе гледала

]е исто као и влада Крал>евине тугославще, и трудила се да ис-

користи све што ]е могупе за оопствени престиж. У таквим усло-

вима кнез Павле и Милан Сто^адиновиЙ. закланл^упи се поли

тиком неутралности и немешан>а у обрачуне великих сила, све

су дубл>е уводили ^утословенски несигурни брод у воде Трепег

Ра]xа.и

Италщанска агресща на Етиогацу и улазак Мусолинщевих

црних кошул>а у Адис Абебу довели су до ]ош ]ачих заплета у

меЬународним односима. Дошло ]е до нових пукотина у одно-

сима измеЬу великих сила и нарочито до заоштраван>а односа

измеЬу Велике Британке и Италще око поделе сфера утивдуа

и колонка у Африци. Уследило ]е хлаЬен>е измеЬу Велике Бри-

танще и Француске због француске попуспьивости према Ита

лщ'и, прво у време припреман>а агресщ]е на Абисинщу а касни-

]е и за време одмераван>а обима санкщца и других мера у Дру-

10 Упореди: Уик Vшхауег, Заз1апак НШег—НоЛу, Сазориз га виугетепи

роуцезг, II, 1974, рр. 65—67.

11 Упореди: Др Ладислав Деак, Югославия как орудие немецкой поли

тики при разрушении франиуской системы союзов в центральной Европе,

у ТЬе ТЫп! КеюЬ апс1 Уи§озЬтпа 1933—1945, Вео^гай, 1976, рр. 171—183;

проф. др Живко Аврамовски, ТНе 1п1етаИопа1 гзоШюп с$ Уи§оз1а\Ла;

исти, Ап оЪ]ес1юе о{ %егтап Рогег%п РоИсу т 1Не Регьой 1гот 1933—1939,

исти зборник, рр. 252—278. Проф. др ЕЦга Сатриз, Ьез гегаНопз гоитепо-

-уои%оз1амез йапз 1е соШех1е дез ргеззюпз ехегсгИез раг 1е ТгоЫёте гегсН

1933—1939, у истом зборнику, стр. 84—106.

12 В. К. Волков, Германо-югославские отношения ... и развал Малой

оптанты 1933—1938, Москва, 1966, стр. 31—32.
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штву народа против Италще ко]а ]е била означена као агресор.

Неслогу меЬу западним силама искористио ]е Хитлер и 7. марта

1936, запоседа]упи ра^нску област, срушио темел>е Верса^ског

уговора и у пракси почео прекра^аи>е Верса^'ске Европе. Позив

на спровоБен>е санкщца против прекршиоца верса^ских угово

ра био }е глас изгубл>еног у пустшьи, ]ер велике силе нису биле

спремне да се заложе за спровоЬење санкщца. Свака од ових

сила тежила ]е сепаратно^ нагодби са канцеларом Хитлером.

Била }е на то спремна француска десница, радили су то кон-

зервативци Енглеске, за такву политику по сво]о^ идеолошко^

определ>ености био }е Бенито Мусолини.

Кад ]е после све ове заврзламе у меЬународним односима,

на светлост дана дошао споразум измеЬу Шушнига и Хитлера

6. }упа 1936. споллополитичка орщентащца кнеза Павла и Мила

на Сто^адиновипа се нашла, у неким важним питан>има, поново

на самом почетку. У страху пред све агресивнщим претжама Бе-

нита Мусолинща били су потражили спас код Хитлера да би

се сада када су се Хитлер и Мусолини дефинитивно споразуме-

ли нашли измеЬу н>ихових песница. Читав период дефинитив-

ног излагатьа неспоразума Осовине Рим — Берлин у редовима

београдске дипломаттце осепала се клима ишчекивања. Знатан

део водепих врхова ]угословенске буржоазщ]е зашьускиван ]'е

таласима песимизма. Овакво осећан>е дела ^угословенске бур-

жоазще се види и у извешта^у немачког посланика у Београду

фон Херена (Vактог уоп Неегеп) о политичком стан>у у Кра-

л>евини 1угославщи, писаном 22. априла 1936. године. Читав раз

но] у свету и око 1угославще у то време водио ]е несигурности

и стрегаьи носилаца режима у 1угославщи. Мусолинщева арми-

]а се врапала из Абисинще у Европу као победница и о^ачана.

Аустрща ]е постала сувише мала да би могла условити жртво-

ван>е сарадн>е и савеза две тоталитарне силе. Веп ]е отпочео об-

рачун измеЬу демократов и тоталитаризма у Шпашци. Велики

диктатори су пружили щепан другом руку на живот и на смрт.

Оба су градили сву свощу идеолопц'у и стратегщ'у на реваншиз

му, прекра^'ан>у посто^епих граница и рушен>у верса^ског света.

Кнез Павле нще више био сигуран у заштитничку улогу реви-

зионистичке силе Немачке од ревизионизма друге ревизиони-

стичке силе, Италще. Француска, оптерећена унутарн>им пробле-

мима већ се била дефинитивно повукла иза Мажино лшпце.14

13 Шире о овоме: Проф. др Живко Аврамовски, Балканске земле и

велике силе 1935—1937, Београд, 1968, стр. 49—88; Милан М. Сто]'адиновиЬ,

Ни рат ни пакт, Ри]ека, 1970, стр. 333—339; Сеогвея Са®1е1ап, Ьез Ва1капз

йапз 1а роИНдие {гапсагзе йа{е а 1а гёоссираНоп йе 1а КНёпате, 8гшЫа

Ьа1сатаса. 7, 5ойа, 1973, рр. 33—44.

14 АА Ра АЬт., II 1иео&1алотеп, РоШк 1, Во". 3, Извешта) немачког

посланства из Београда, I. №\ 1100/36, Ро 3 од 22. априла 1936; упор.: Вук

Винавер, 8аз1апак НМег—НоПу, стр. 83; Га/ш агкп> СгоГа Сгапа, ХаегеЬ,

1952, рр. 22_25, 34_35, 36_39. ^
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Уз све оно Хитлер се ]авно, пред Итали]анима, одрицао Средо-

земл>а у корист свога будућег савезника Мусолини]а, задржава-

]ући себи само могућности трговине и привредне сарадње са

тим земл>ама. И коначно за време посете министра иностраних

послова грофа Пана Берлину, октобра 1936. утврЬен ]е спора-

зум ко]и ће нешто касни]е бити означен као судбоносна осо-

вина Европе означена именом Осовина Рим — Берлин.15

У новонасталим условима налазећи се у самом центру Осо-

вине, и већ заглибл>ена у кола Трећег ра]ха, влада Милана Сто-

]адиновипа имала ]е ]едини пут да игра]ући на политику неу-

тралитета и немешања у сукобе и обрачуне великих сила, на-

стави сво] ход стазама ко]е ]о] ]е у кра]њо] конзеквенци траси-

рао на]]ачи на Европском континенту, Трећи Ра]х. При томе су

дал>у политику ]едне према друго], и Немачка и 1угослави]а,

морале да коригу]у и ускладе са општим токовима. 1ер, Кра-

л>евина 1угослави]а ]е до тада служила Немачко] истовремено

као упориште против француског утица]а и итали]анских пре-

тензи]а. Сада се Француска ионако повукла иза сопствених гра

ница а Мусолини се нашао у загрл>а]у канцелара Хитлера. Прет-

ходна функци]а, знатним делом, била ]е завршена. Требало ]е

стару политику наставити у новом виду, против итали]анске

експанзи]е прикривено и ]ош бол>е организовано а против Фран-

цуске, односно против савеза и комбинаци]а ко]е ]е Француска

на овом простору основала или бар подржавала, као што су

Мала Антанта и Балкански пакт, наставити унутарње разби]ање

тих савеза.

И поред, на први поглед, безизлазног положа]а Крал>евине

1угослави]е у процепу експанзионистичке и удружене политике

и акци]е Мусолини]еве Итали]е и Хитлерове Немачке, ипак се

у меЬупростору ових две]у тоталитарних сила крила могућност

за лавирање и одржавање посто]ећег режима у Крал>евини 1у-

гослави]и. Ова могућност ]е била садржана у стално присутним

противуречностима измеЬу Немачке и Итали]е на простору ]у-

гоисточне Европе па и 1угослави]е. Ни ]една од ових земал>а ни-

]е желела да потпуно изгуби утица] у 1угослави]и или да ]е у

целини препусти друго] страни. На то] равнотежи тегова Берли

на и Рима кнез Павле ]е изналазио могућности одржавања по-

сто]ећег стања у 1угослави]и. Уз то, и ]едно] и друго] страни,

Крал>евина 1угослави]а ]е могла да користи. Све ]е ово услов-

л>авало одреЬену политику према Крал>евини 1угослави]и ко]а

]е у глобалу уговорена већ на првом састанку министара спол>-

них послова фон Но]рата и грофа Нана у октобру 1936. у Бер

лину. Према овоме договору обе земл>е су требале да са владом

Крал>евине 1угослави]е негу]у добре односе из више разлога од

ко]их ]е био на]важни]и: коришћење 1угослави]е у фронту про-

15 Тајт агкы Сгоја Сшпа, рр. 58—62, 67—77; Зигџеу о/ 1п1етпа1ита1

ајјтгз 1937, Ьогаскт—ОхГогд, 1938, рр. 465—485.
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тив бол>шевизма и истовремено у борби за сузбщ'ан>е инфил-

тращце Велике Британще ко]а тежи да замени Француску на

]угоистоку Европе.16

Влада]упа буржоазща у Крал>>евини 1угославщи добро ]е

проценила опште стан>е, свк^е могупности и интенцщ)е за^ед-

ничке италщанско-немачке спол>не политике и потрудила се да

се уклопи у путеве и правце ко]и су ^ пружали на^више сигур-

ности за одржаван>е уздрманог режима. У општим смерницама

негована ]е политика добрих односа са свим великим силама,

изузев СССР-а, уз посебно исказивану пажн>у на^ачо^ сили на

континенту — Немачко]. Слабл>ен>е сарадн>е са Француском на-

докнаЬено ]е ^ачан>ем веза са Великом Британием уз наставлю

н>е напора да се наЬе за]еднички ]език измеЬу Лондона и Бер

лина.

У цшьу утврЬиван>а оснювних токова сарадн>е са Немачком

кнез Павле ]е 17. октобра 1936. боравио у Бергхофу код Хитле-

ра.17 Хитлер ]е веп тада показивао знаке посебне пажње и скло-

ности према 1угославщи тражепи од кнеза Павла, да у случа^у

ратног сукоба у Европи одржи неутралност земл>е. Био ]е то

]'едан од предуслова да се избегне мешан>е других сила на ^у-

гословенском тлу, меЬу н>има свакако и на првом месту, Итали-

]е, и евентуални губитак Крал>евине 1угославще. Заузврат ]е Хит

лер нудио Павлу гаранцщ'у ^угословенских граница што ]е под-

]еднако било усмерено против западних сила и против Хитлеро-

ве савезнице, Италще. Кнез Павле ]е управо ове две жел>е донео

са собом у Немачку, ]ер су му оне ]едино могле да гаранту)у

одржаван>е власти у 1угославщи.18 Неутралност и одржаван>е по-

сто]епих граница била су два основна предуслова за опстанак

великосрпског режима у све нестабилищо^ Крал>евини 1угосла-

вщ'и. Стога ]е Милан Сто^адиновип ову орщентащцу свесрдно

прихватио и ревносно ]е радио на рушен>у свих других тенден-

щца и праваца у спол>но^ политици Крал>евине тугослави]е. Та

да Сто^адиновип отпочин>е сво^у рушилачку работу на разбща-

н>у посто]ећих савеза на ^угоистоку Европе у ко]има ]е била

чланица Кралевина 1угослави]а — Мале Антанте и Балканског

савеза.19 Сви подухвати и напори органа Мале Антанте и Балкан

ског савеза наилазили су на директно кочен>е и ометан>е од стра

не Милана Сто^адиновипа и н>егових сарадника.20 Овакво Сто-

^адиновипево држан>е наишло ]е на похвале од стране нациста

16 1Ыйет, стр. 70.

17 Богдан Кризман, Италща у политици крала Александра и кнеза

Павла, стр. 61—62; Напз Ас1о1Г .ГасоЬвеп, ЫаНопаЪойаНзНзске АиззепрЫШк

1933—1938, РгапкгшЧ./Меи1—ВегЫп, 1968, р. 823.

18 Упореди: Богдан Кризман, Ван>ска политика }угославенске државе

1918—1941, Загреб 1978, стр. 84.

19 Шире о томе: Проф. др Живко Аврамовски, Балканске земле и ве

лике силе ... , стр. 152—158.

20 1Ыйет, стр. 213—236; Милан СкладиновиЬ, Ни рат ни пакт, Рщека,

1972, стр. 328—339.
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већ у току 1936. године. Немачки посланик у Београду фон Хе

рен извештава^упи Берлин о токовима ^угословенске спол>не по

литике 12. новембра 1936. и позитивно се осврћупи на н>ене про-

немачке токове, посебно хвали државничку сналажл>ивост и да-

лековидност председника владе Милана Сто^адиновипа, ко^и се

вештом политиком успео дистанцирати од конфликата великих

сила, што }е значило да се ослободио старих савезника и у

потпуности усмерио према Немачко].21

Дефинитивно удруживан>е Немачке са Италщом условл>ава-

ло ]е одреЬене промене у држан>у н>ених антиревизионистичких

савезника каква ]е била Крагьевина тугославща према побор-

ницима реваншизма и ревизще какве су биле на пример МаЬар-

ска и Бугарска. Одражаван>е неуралгичних тачака измеЬу 1уго-

славще на ]едно] страни и Бугарске и МаЬарске на друго] стра-

ни могло ]е да ремети Хитлеров програм постепеног савлаЬива-

н>а свих отпора на овом простору и укл>учиван>е целог ^угоисто-

ка у службу Трећег Ра^ха. Напори на овом плану чтьени су већ

ранще, на пример приликом разговора Хорти — Хитлер 22. ав

густа 1936. Као ]едан од предуслова пуне сарадн>е Немачке и Ма

Ьарске истакнут ]е од стране Хитлера захтев да МаЬарска при

хвати политику приближаван>а Крал*евини 1угославщи.п

Исти 1'е захтев од стране Немачке истакнут приликом разго

вора измеЬу грофа Пана и Хитлера кра^ем октобра 1936. при

ликом ударан>а темел>а Осовине Рим — Берлин. Италщи ]е као

]едан од предуслова пуне сарадн>е са Немачком истакнут захтев

смириван>а затегнутих односа према Хутославщ'и.23

После стваран>а немачко-итагацанске осовине, побол>шаван>е

односа измеЬу 1угославще и н>ених суседа ко^и су били прща-

тел>и Немачке постало ]е ]едан од важнщих задатака немачке

спол>не политике. У интересу испун>аван>а овога задатка допи Ье

у наредним годинама до крупне промене у стратегами и тактици

немачке спол>не политике према земл>ама ]угоисточне Европе.

Немачка ко]а ]е до тада била на^већи противник свих посто]е-

ћих савеза на ^угоистоку Европе почеће сама да гради сво]е са-

везе и комбинашке у ко^има ће у неколико случа]ева ]една стра

на уговорница бити управо Крагьевина 1угославща, што }ош мед

ном потврЬу)]е знача]' и улогу Крал>евине 1угославще у ^утоис-

точно] европско^ политици ТреЬег Ра^ха. Биће то споразуми из

меЬу Крал>евине 1угослави]е и Бугарске, Крагьевине 1угославще

21 АшшагИ§еп Апп, Ро1МзсЬе агсЬту (скрапено АА, РА). 1ияо81а\отеп 1

ВО. 1, Информаци|а немачког посланства из Београда, 1., Нг. 2889/36, Ро 3

од 12. новембра 1936. о цшьевима и методима ^угословенске спол>не по

литике. „Ые 8*агке РегеопМспкеп йез МигёгёгргагМетеп 1ав51 сМе Vеот-

\У1гк1кЬипй аЧезез ШипвсЬез а1з о'игспаив шо^МсН егесЬетпеш. Оагги!: §е-

илппеп 2ле1е гтд МеЛодеп бег ]и8051а\\аезсЬеп АиэвепроМйк, \у1е эде пение

уоп 5Ю)'ас1то\ас5 т ОЬегеапзйттипв тН йет Ртйпгге^еп^еп еевепеп \\гег-

Йеп, егЬоЫе ВедеиЫпц."

22 Вук Винавер, 8аз1апак НШег—Ног1у, стр. 85—87.

23 Тајт агкы Сго^а Сгапа, стр. 75.
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и Итал1це и Крагьевине 1угославще и МаЬарске, ко^'има ћемо

због н>иховог знача^а и улоге у смогућаван>у експанзиуе Трећег

Ра^ха према ^угоистоку Европе, посветити у следећим нашим

прилозима више пажн>е.

Б1ЬЕММА5 БЕК АЧ88ЕМР01ЛТ1К 5ТШАБШОV1С8 2Ш 2Е1Т

БЕК СКОЫБШС БЕК АСН5Е КОМ—ВЕКЬШ

2и$аттепЕаз$ип§

Бег Рпп2 Раи1 Ье1гаи1е МПап 5^асшктс' пиЧ с1ег ВПс1ип§

йег Ке^1егип§ §ега<1е йагит, \яеЙ йЪте АпяйсЬтеп иЪег «Ме Гппеп-

ро1Шк ипс1 ше т1егпа1юпа1еп VегЬаИтззе 1и§оз1а\У1епз 1т Ье-

с1еи1епс1еп Мазз йЬегетз^ттепс1 \уагеп. 81е гигсп1е1еп ЬеЫе уог

с1ет тпегеп ипс1 дет т1егпа1юпа1еп Коттитзтиз аи( етег

8е\1е ипс1 уог КеуапсЫзтиз ипй йег КеУ1зюп с1ег Сгеп7еп с1ез

Кбт§гегспз аи$ йег апс1егеп. МП Кискзгсп1 с1агаи?, с1азз сИе ге-

уапсЫз11зсЬеп МасЬ1е ги сИезег 2е11 1т с1упапизспеп АиСзйе§

\уагеп, заЬ тап сИе Ке1гип§ зошоЫ с1ез К.е§ртез а1з аисЬ с1ез

Кбш^гегсЬз т йег Ро1Мк без Ьау1егепз хмзсЬеп с1еп МасЬ1еп,

\уе1сЬе сИе згсЬегз1е Регзрекйуе сиезег Ро1Шк Ьо1еп. Б1ез \уагеп,

уоп с1еп акеп VегЬипс1е1еп, СгоззЬп1аптеп, ипс1 уоп с1еп пеиеп,

с1аз БгШе КегсЬ.

1ттег кгагЧщег т с1еп УУеНгаЬтеп, \уаг Беи^зсЬапс1 \уепщег

дегаЬгНсп а1з НаНеп МиззоНтз, а1з сНе еуепгиеНе \У1ес1егпегз{е1-

1ип§ йег НаЬзЬиг§ег НеггзсЬагЧ т 0з1егте1сЬ ипс1 т 11пдагп ипс1

гещ1е ги§ЫсЬ с1еп §и1еп уУШеп, сЬз Вез1еЬеп ипс1 сИе Сгепгеп

с1ез Кбш§гасЬз 1и§оз1а\У1еп ги гт1егзШ12еп ипс1 аиРгесЬ1гиегЬа1-

1еп. Безпа1Ь Ъегещ1е 81о]ас1тоу1с\ зогог1 пасЬ зетег МаслиегргеЬ

гигщ, <Не ^гбзз1е АсЬгип^ т зетег Ро1Шк с1ез Ьау1егепз с1ет Беи-

1зсЬеп КеасЪ. Ег ШЫЧе зюЬ егШашсп1 \уе§еп РгалктеасЬз 2игиск-

21еЬип§ аиз с1ет Ва1кап, Ье§1е аЬег аисЬ ^екегЫп (Не НоЕЕпип-

§еп (т Ьоакккп ипс1 Ьезопс1егз т ^еэзеп (копзегуаЙуеп Кгейзе,

\уе1сЬе сИе СЬапсе гиг сИе ЕгЬакип§ с1ез тгас1ШопеПеп С1е1сЬ§е-

мпсЬ^з с1ет \\Гек аиазег с1ет 8оу]е11гияз1а!гк1 т етег АппаЬешп§

2\У1зсЬеп ВегНп ипс1 Ьопс1оп заЬеп.

Т)\е VегзбЬпип§ ВегНпз гш1 \ЛЯеп 1т 5оттег 1936, ипс1 §ЫсЬ

с1апасЬ аисЬ сИе СгипЛе^ип§ етег с1аиегпс1еп 2изаттепагЬе11

2\уе1ег геуапсЫз11зсЬег Масп1е, Веи1зсЫапс1з ипс1 НаНепз, ЬгасЬ-

1еп аиЕ Не уУекЬйЬпе ете пеие 8киа1юп ЬегЬе1, \уе1сЬег з1сЬ

апраззеп зо1ке. 1п сИезег Vегкпйргипё 2\уе1ег геУ1зютз11зсЬег

МасЬ1е, егЬНск1е 81о]ас1тоу1б тасЬй§е ^с1егзргйсЬе, ипс1 1п <Не-

зеп ип1егс1гйск1еп ТТпяНтпп^ке^еп аисЬ зе1пе СЬапсе, <1ез \уас-

кеНде 8сЫЕЕ с1ез Кбт§ге1сЬз 1и§оз1а\лаеп с1игсЬ с1еп з1сЬ паЬегп
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с1еп Кпе^ззгигт ги гиЬгеп. 1пс1ет ег згсЬ оггшеП тиг Ро1Шк с1ег

Ыеи1гаНгаЧ Ьг\у. сЬз »Ьау1егепз« Ьекапп1е, еп1гакеге ег ете 1ттег

шпщеге 2изаттепагЬек тш1 с1ет К.егсЬ аиг <1ет шаПзсЬаЙНсЬеп,

ро1ШзсЬеп, пиШапзсЬеп ипс1 кикигеПеп РеЫ ипс1 \\гип1е 1ттег

теЬг ги етет 8р1е1геи§ т с1еп Напс1еп Аа"оН НШегз. Ез §аЬ

\уес1ег Р1агг посЬ 2ек гиг ОЦеттаз: тс1ет ег с1ег Ро1Шк ВегНпз

сИеп1е, Ье§апп ег аке Випскиззе аиг с1ег Ваз1з с1ег КоПекгпгз1сЬег-

Ье11 аиг с1ет Байкал ги ЬгесЬеп шк1 сИе теиеп, с1ет ШипксЬе с1еб

Бпиеп К.е1спз еп1зргесЬепс1еп ВипсЬззе ги зсЬНеззеп, ипс1 г\уаг

Ьаир1засЬНсЬ пиЧ ]епеп Ьапс1егп, \уе1сЬе сле К.еу1зюп с1ег Сгепгеп

аиг с1ет Ва1кап апз1геЫеп: IIаНеп, Ви1§апеп ипс1 ТМ^ат. Баз

ги газсЬе Еп^е13еп аиз с1ег ггасиЧюпеПеп Ро1Шк \У1гс1 Шт ЬаЫ

аисЬ сНе Масп1 зе1Ьз1 коз1еп.
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