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Филозофски факултет
Приштина

АКТИВНОСТ ДРЖАВА МАЛЕ АНТАНТЕ ЗА ВРЕМЕ
PAJHCKE КРИЗЕ

Завршетак првог светског рата 1918. године донео je свету
велико олакшанье. Сви су се надали да he мир вечиго Tpajant.
BepcajcKHM мировним уговором1 створена je и светска организаци]а Друштво народа, чщк je задатак био да очува мир. Али ми
ром ниоу биле задовол>не реваншистичке и ревизионистичке државе Koje су Taj рат изгубиле. Оне су стално тражиле могупности и начин да се за иэгубл>ени рат и територи]е оавете новоствореним државама у средн>о^ и jyroMCT04Hoj Европи. Новостворене
државе су морале да воде упюрну борбу да би очувале csoj интегритет и суверенитет. Иако су ревизионистичке и ревакшмстичке
државе покушавале двадесетих година да их униште, нису могле
то да учине пре свега стога што су биле раэоружане, али и зато
што су те земл>е штитили мировни уговори и Друштво народа.
Kacroije долази до joui вепег попушта«>а затегнутости заклэуче№ем Локарнскот гарантног пакта2 и Брщан-Келоговог пакта.8
Ако je савез Мале антанте4 водио против реваншистичких и ре-

1 Привремени закон о уговору о миру и протоколу заклученом у
Bepcajy, Службене новине, бр. 119-а од 2. jyraa 1920, Београд.
1 Traité de garantie mutuelle entre l'Allemagne, la Belgique, la France,
la Grande Bretagne et l'Italie, fait à Locarno le 16 octobre 1925, SDN — RDT,
1026, Vol. 54.
' Закон о уговору о одрицашу на рат, МИП — Збирка ме!}унэродних
уговора, Београд 1929, 6—12; FRUS. 1942, Vol. I. 153—157; DIA, 1929, 1—2.
4 О Мало.) антанти видети апишрюце: М. Банку, Мало Антанта 1920—
—1938, Титаво Ужице 1969; M. Vanku, Mica Ifelegere ?i política externa a
Iugoslaviei 1920—1938, Bucureçti 1979; E Campus, Mica Це1едеге, Bucureçti
1968; N. Iordache, Im Petite Entente et l'Europe, Genève 1977.
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визиониотичких држава активну борбу jam од почетна двадесетих година, тридесетих година ситуаций а се мен>а. Долази до jaчаььа фашизма, а с н?им и до опасности по мир.
Хитлер je приредио свету изнена^езье 16. марта 1935. годи
не, ,када je Немачка отказала во]не, поморске и ваздуппье клау
зуле BepcajcKor мировног уговора предан})вне у члановима 159—
—213 поменутог уговора и об^авила декрет о увог>ен>у опште Bojне обавезе и поновном наоружан»у. Само годину дана Kacmije
Хитлер je поново изненадио свет: 7. марта 1936. године Немачка
je отказала чланове 42 и 43 BepcajcKor мировног уговора и Локарнски гарантни пакт, ушавши с трупама у Радноку демилитаризовану зону. Као изговор за кршензе ме!)ународних обавеза из
BepcajcKor и Локарнсюог уговора нацисти оу навели закл>учен>е
француско-coBjeTCKor5 и чexocлoвaчкo-coвjeтcкoгв пакта. Изговор
je био очигледно толико слаб да ни сами нацисти нису сматрали
да je то довол>ан доказ да су прекршене ореузете мег/ународне
обавезе7.
Реч je била о томе да je ме^ународне уговоре флагрантно кршила управо Немачка. Чланови 42 и 43 BepcajcKor мировног уго
вора изричито 3a6paH>yjy HeMawoj граг)ен>е утвр!)ен>а и држанье
Boj«e посаде у PajHCKoj области, све до на 50 километара западно
од реке PajiHe, док члан 44 истог уговора подвлачи да се непоштован>е обавеза из претходна два члана има сматрати непр^ател.ским
актом орема силама потписницама уговора и жельом да се по
мути светски мир.
Истовремено, Немачка je тим чином повредила и Локарнски гарантни пакт, потпмсан у Локариу 16. октобра 1925. годи
не. Овад пакт измену Француоке, Белии^е и Немачке, кюди су као
• Traité d'assistance mutuelle entre la France et l'Union des Républiques
Soviétiques Socialistes, Signé à Paris, le 2 mai 1935, SDN — RDT, 1938, Vol.
107; Хрестоматией по новейшей истории 1917—1939, I, Москва I960, 325—328.
• Traité d'assistance mutuelle entre la République Tchécoslovaque et
l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, Signé à Praha, le 16 mai
1935, SDN — RDT, 1935, vol. 159; Хрестоматиа, I, 1960, 238—240.
7 Shirrer L. William, The Rise and Fall of the Third Reich. History
of Nazi Germany, London 1960, 281—300; видети: говор Хитлера y Pajxerary
7. марта 1936 (DIA, 1937, 35—45; румунони посланик у Берлину Комнен
извештавао je 7. марта 1936. године Министерство инострамих послом у
Букурешту да су против soj«e интервенци^е у PajHCKoj области били министар иностраних послова Константин фон HojpaT и министар рата Варнер
фон Бло.мберт, али су на Kpajy марали да погаусте пред Хитлером и Герингом
(АМАЕ, Bucuresti, Fond 71, Dos. speciale, Germania G-10, 1936, Vol. 332, 11—
—13 — Comnen из румунског пюсланства у Берлину Министарству ино
страних послова у Букурешту. Дешифровани телеграм бр. 3648 од 7. мар
та 1936).
http://www.balcanica.rs

Активност држава Мале антанте за време PajHCKe кризе

283

гаранта потписале Велика Бритадаца и Италида, предвиЬао je
Beh у првом члану неприкосновевост граница и иепун>ен>е ВерcajcKor мировнО'Г уговора с «агласком на очуван>у одредаба чланова 42 и 43 поменутог уговора ко}и се односе на деммлитаризовану PajHCKy зону. У дал>им члановима Гарантног пакта предвидено
je арбитражно решение спорсва измену сила потгаисница.
Beh на прве вести о уласку немачких трупа у демилитаризовану зону,8 савезници Француеке, Чехословачка, Румудаца, Ползска и СССР, иэразлли су подршку француеке^ влади,* док су се
гарантне силе Локарнског споразума — Италика и Велика Брита
нка — колебале. PiTajiMja се изговарала да Hehe моКи да испуни
OBoje обавезе гаранта Локарнских уговора све док се према H>oj
примедьу^у санкци^е :Koje je Друштво народа изгласало због агресивног рата ко]и води против Етиоп^е.10 Велика Британка je тражила од Француеке да не предузима неку „усамльену и нетгромиошьену aiKUHjy" против Немачке. Очигледно, Италика Hnje желела да paTyje на два ерронта, а ни Мусолини не би пристао да
paTyje против Хитлера. Британии ce mije ратовало с Немачком

8 Лугословенскм послаиик у Лондону Славко Tpyjnh обавестио je
Министарство иностраних послова у Беотраду да му je пшьски миниютар
иностраних послова Лозеф Бек реюаю „да je од jamiyapa ове подине (1936
— прим. аут.) два пута званично известио француоку владу, као и белmjcKy, да he Немачка реапирати на француско-совj етски пакт. Париз му
юце веровао и сматрао га je заит-ересованим'' (ДА ССИП ЛП, Ф., И, Дос.
I, 13-0, Лугословеноки посланмк у Лондону Славко FpyjHh, Министарству
иностраних послова у Беопраду, шифр. тел. пов. бр. 358 од 15. марта 1936).
Измену 4. и 7. марта 1936. године румунска посланства у Берлину, Паризу,
Копенхагеиу и Лондону обавестила су Министарство иностраних послова
у Букурешту да Немачка спрема упад с войском у PajHcxy демилитаризовану зону (АМАЕ, Bucuresti, Fond 71, Dos. speciale, Germania G-10, 1936.
Vol. 332, 1—5 и 14—15. копида пиюма бр. 452 од 4. марта 1936. из Берлина,
деш. тел. бр. 3562 од 6. марта 1936. из Париза, писмо бр. 1815 од 5. марта
1936. из Копенхагена и деш. тел. бр. 503 од 7. марта 1936. из Лондона).
• Под председништвом румуноког министра иностраних послова Н. Титулеонуа, у Женеви je 11. марта 1936. године одржано заседанье савеза Ма
ле Антанте и Балканскюг опораоума на коме je одлучено да се оба
савеза ставе на страну Француеке и Белгсце поводом окупацизе
PajHCKe демилитаризоване зоне Kojy je извршила Немачка. (АМАЕ,
Bucuresti, Fond Mica In^elegere 1936, Vol. 14, 3 — Reuniunea Micii
Intelegeri si In^elegerii balcanice la Geneva, 11 martie 1936); ДА ССИП
ЛП Ф. II, Дос. I, — 13-6 — M. M. Ctoj адиновиЬ Крал>евском посланству y
Лондону, шифр. тел. пов бр. 362 од 10. марта 1936; М. Сто^адиновиЬ je румунском поеланику у Беопраду из]авио да he Jyгocлaвиja битю на страни
Француеке ако Немачка буде напала Француоку (АМАЕ, Bucuresti, Fond
71, Dos. speciale 1936, Germarria — 10, Vol, 332, 228—229 — Румуиски посляник у Београду Гуранеску, Министарству иностраних послова у Букуре
шту, дешифр. тел. бр. 600 од 11. марта 1936.).
" M. Vanku, Stav Male Antante prema agresiji faiistiäke Italije na Abisiniju 1935. godine, Analele societätH de limba românà, 3—4, Libertatea, Pancevo 1973, 663—672.
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ради Француске, те je желела на сваки начин да спречи Француску да зарати с Немачком због PajHcxe демилитаризоване зоне.11
Француска je пропустила прилику да интервенише одмах
cBojOM водном силом и примера Немачасу да се повуче из
демилитаризоване зоне. Уместо водних onepaipíja противу Не
мачке, она се с Белги]ом обратила Савету Друпггоа народа.12
француски npeMHjep Албер Capo je у свом говору од 8. марта нагласио да Француска неЬе преговарати с Немачком док je Стразбур изложен ватри немачких топова.18 HeMawKoj je потпуно одговарало да Франиуска не поведе одмах Bojne onepannje. Хитлер je
рачунао да he и овога пута бити победник ако не доЬе до срранцуске BojHe интервенций е у року од 48 часова. Што се тиче помоги
Францускот коду би пружиле гарантне аиле или Друштво народа,
он je био убеЬен да стране утоворнице ниюу сложне нити желе да
ризикуяу рат због демилитаризоване зоне, те he се задржати само
на протестима.
Хитлер je рачунао на есрекат понуде преговора о ropyhwM
питан>има измеЬу Немачке и н>ених суседа, као и да he могуЬности преговора, ко^и се неЬе повести, изазвати колеблзивост у за
падном демокрэтском табору, те се неЬе предузимати сашсвдце
против Немачке. Француска влада HMje више могла веровати у
немачку добронамерност, па je одбила Хитлерове предлоге за преговоре H3jaBtt>yjyhH да не може бити речи ни о каквим преговорима с Немачком док немачке трупе не напусте PajHCKy демилитаризовану зону. На састанку локарнских сила 10. марта у Паризу,
11 Reynaud, Au coeur de la mêlée, 176—178. Француски миниетар иностраних послова Фланден уверавао je Винстона Черчила 11. марта 1936.
да he чланице Мале антанте и неке друге пружити Францускхч сву поMoh. (W. Churchill, La deuxième guerre mondiale — L'orage approché —
D'une guerre à l'autre 1919— 1939. I, Paris 1948, 198). Председник Чехословачке Едуард Бенеш тврди у сводим мемоарима да je 7. мар
та 1936. Чехословачка била спремна да крене у noMoh Француско^. Он
каже да je француском посланику у Прагу изричито рекао да he, ако
Француска noïje против Немамке, Чехословачка наступити с аом (Edvad
Beneä, Pameti, Praha 1947, 21). Француски отправник послова у Прагу разговарао je са чехословачким министром иностраних послова Камилом
Крюфтом 9. марта 1936. Том приликом Крофта му je рекао да je Чехо
словачка на спрами Француске (DDF, II series. Т. I, doc. 343, 453—454).
Француски посланик у Београду разговарао je 10. марта 1936. с председнцком владе и министром иностраних послова Миланом СтсдадиновиНем.
OrojaflMHOBMh му je рекао да he Jyroraiaejtja у cny4ajy рата бити на страни
Француске са сводом армидом, ако Немачка нападне Француску (DDF, II
series, Т. I, doc. 360, 476—477).
1* Било je мишл>ен>а да би Француска добила у предяости, да je
эаоочела сама акцизу против Немачке, као одговор на н>ен упад у Pajнску демилитаризовану зону, j ер ако би затим апеловала на Савет Друштва народа, и само Друштво народа би се морало одлучити на акциЗу
против Немачке (J. Paul-Boncour. Souvenirs sur la Ill-e République. Sur
les chemins de la défaite 1935—1940, III. Paris 1946, 38).
" Види говор француског премьера Албера Сароа од 8. марта 1936
(DIA, 1937, 46—51; P.E. Flandin Politique française 1919—1940. Paris 1947,
201—202).
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она je тражила да Друштво народа ycsoj-и економске санкщце
против Немачке. Подсетила je потписнике Локарнског уговора да
юце само реч о повреди BepcajcKor и Локарнског уговора веК и
о повреди Пакта Друштва народа. Указала je да се Немачко] не
сме нише повлаЬивати при кршегау меЬутродних уговора, наraainaBajyhn да нису у питан>у само француски интереси seh
дал>и опстанак светске организаци]е и колективна безбедност.14
Очигледно, Хитлерови предлози су имали flejcTBa и били
срачунати на то да створе забуну у западном табору. HejacHa си
туации а у западном табору потпуно му je одговарала, jep je пребродио кризу око воj них мера у првих 48 часова. Италика je одбила санкщце. Велика Бриташца се противила да Француска
спроведе пюлищцску aiamjy против Немачке.1* Она je ФранцусCKoj нудила само некакав мршав савез. Француско-британски
политички шоразум потписан je 18. марта у Лондону и предвиhao je према Локарнском уговору, британску noMoh Француско}
у случа^у неизазване arpemje. Француска je примила реципрочну обавезу према Велико} Бриташци. Генералштабови nsejy земал>а били су задужени да утврде мере безбедности и примену
споразума.16 Француска je предузела извесне кораке и код осталих CBojHx савеэника. Генерал Гамлен je одржао састанак с Bojним иэасланицима савезничких земал>а, Мале антанте и Поллке,
и обавестио их о француским bojhhm припремама. О том саветован>у он je обавестио и белг^ски генералштаб.17
Француска ниje добила подршку свих сводих савезника
кад je Немачка прекршила одредбе Локарнског уговора, nojeдине н>ене савезнице обавестиле су je званично 7. марта да he иввршити CBoje обавезе. Mehy првима je полъска влада обавестила
француског амбасадора у Варшави Ноела да he Полоска бити вер
на CBojHM обавезама према Фpaнцycкoj. Mehyrom, видевши да
Француска не pearyje на немачки упад у демилитаризовану зону,
пол>ска влада je 9. марта ревидирала CBOjy првобитну rajaey.18
Чехословачка влада je такоЬе изразила спремност да пружи поMoh Францускоj . Председник Бенеш je одмах обавестио фран14 ДА ССИП ЛП Ф. И, Дос. I, 13-€ — М. СтхцадиновиА Крал>евском
посланству у Лондону, циркуларни шир. тел. стр. пав. бр. 832 од 11. марта
1936; АМАЕ, Bucuresta Fond 71. Dos. speciale. Germania — 10, Vol. 332.
126—128 — Филоти из румунеког посланства у Анкари Министарству иностраних послова у Букурешту, дешифр. тел. бр. 436 од 9. марта 1936; Flandin, исто, 202—204; Reynaud, исто, 178.
ls Поводам пражеььа француског министра инюстраних послова да
спроведе гюлищцску акцизу против Немачке, британски преми^ер Балдвин се успротивио TaKBoj акцией jep HMje желео да увуче Британку у
рат због Локарна (P. Flandin, исто, 207—208; W. Churchill, исто, 200).
" P. Flandin, исто, 209—210; Paul-Boncour, исто, 44.
" Gamelin, исто, II, 211.
18 Léon Noël, L'agression allemande contre la Pologne — Une amba
ssade à Varsovie 1935—1939, Paris, 1946, 125—136; P. Renouvin, Histoire des
relations internationales. Les crises du XX-e siècle II, De 1929 à 1945, VIII,
Parig 1958, 94; Reynaud, исто, 176.
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цуску владу преко француског посланика у Прагу да he, ако
Француска и Енглеска yhy у рат против Немачке, Чехословачка
одмах учинити то исто. Видевши како се ствари pasBHjajy у Лон
дону и Паризу, Бенеш се повукао из Прага два дана не желеЬи да
чини ма какве cyrecroije Koje би могле бити искоришЬене против
Енглеза или Немаца.19 Румунска влада обавестила je француску
владу о CBojoj подршци.20 Советски Савез je обавестио францу
ску владу да joj без резерве пружа сву помой.21 Званични jyrocnoвенски кругони заузели су одмах резервисан став. Владан лист
„Време" износио je мишл>ен>е да he се Париз и Лондон вероватно
задовол>ити протестом против нацистичке акцизе на PajHH.22 Нацистичка штампа je то пропратила као CtoJ адиновийеву жел>у да
се све сврши на речима, а да се према Немачко] не предузима}у
санкцзце. Ледино je Живо}ин БалугриЬ, бивши jyтocлoвeнcнIl
поолаиик у Берлину, писао у „Политици" да je jeflrana реална ме
ра против Хитлерове arpecHje груписан>е снага и стваранье чврстог споразума меЬу државама на западу, истоку и jyroHCTOKy ради
супротставл>ан>а агресору.23 Бритаяежа и полаока штампа <нису биле
много наклон>ене Француоко}.24 Мейутим, нацистичка штампа je
" ДА ОСИП ЛП Ф.П, Дос. I, 13-6 — М. С^единовиЬ Крал>евском
послакетву у Лондону лично за Пурийа, шифр. тел. стр. нов. бр. 862 од
13. марта 1936; Reynaud, исто, 176.
20 Е. Campus, Mica Infelegere, Bucuresti 1968, 235—236; N. Iordache. La
Petite Entente et L'Europe. Genève 1977, 262—267.
" Француеки мииистар иноотраних послова Фланден, после првих
{разговора с локарнским силама, могао je обавестити esojy владу о нлховом мишл>ен>у. Он je известио владу да се Велика Британиза и Белица
десолидаришу са француском boj нем акцизом на PajHH. Фланден je тражио подршку за француску возну акцизу и код осталих француских савезника. У Лондону се састао с министрима иностраних послова Румуниje, СССР-a и Пол>ске, Титулескуом, Литвиновом и Беком, и консултовао
их о ставу шихових влада о француеюч акцией у PajmcKoj области. Бек
йу je одговорио ако Француска yî>e у рат с Немачком, Полоска he бити на
страни Француске. Полоска неКе учествовати у Друштву народа, у констатовашу повреде Локарнског уговора Kojn je учинила Немачжа, jep она
мрэи Локарноки уговор зато што je био зак.ъучен против ньених инте
реса. Титулеоку je био HejacaH, jep HHje хтео да се замери Енглезима, те
му яире дао яи негативая ни позитиван одговор. Jедино je Литвинов био
категоричен и o&ehao esojy подршку у Савету Друштва народа. Ca бритаиске стране Француског оу пружили подршку jeflMHO Винстон Черчил
са неколико свозих щицател>а политичара и навинара, kojh су схватили
ситуацизу и будуйиост немачке окупациде PajmcKe области. (P. Flandin,
исто, 205—207).
и „Време", Београд, 8. март 1936.
" „Политика", Београд, 12. март 1936.
" Нзус Кронкиш од 9. марта 1936. тражи од Француске да се уздржи у погледу Немачке и caBeryje да прихвати Хитлерову понуду да Не
мачка yî)e у Друштво народа и да се нюм закл>учи нови локарнски уго
вор. Шмъска штампа je писала да кршенъе Локарнског уговора не погаЬа непооредно Пол>ску. Иначе, пол>ска штампа je напала дух Локарна и
Женеве (ДА ССИП ЦПБ — Преглед стране штампе III, 1936, 113 од 11. мар
та и 140 од 12. марта 1936).
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ласкала Сто^адиновиКу због таквог става, из}авивши да се у томе
веди „независан став" JyrocnaBJtje и да je она почела да посматра ствари са сопственог а не са француског гледишта.2*
На захтев Француске и Белгоце, 8. марта, Савет Друштва
народа je одлучио да се састане 14. марта на 91. ванредно заседа
ние у Лондону. Савет je 19. марта констатовао „да je Немачка извршила повреду члана 43 BepcajcKor уговора yiryhyjytoi и смешTajyhH, 7. марта 1936, BojHe снаге у демилитаризовану зону, споменуту у члану 42 и у следеЬем члану ттоменутог уговора, као и
Локарнског уговора.2*
Пред одлазак Савета Друштва народа на заседание у Лон
дон, 11. марта, одржан je за]еднички састанак Мале антанте и Балканског споразума у Женеви, на коме je прихвачен став да се
свим средствима брани примена Локарнског уговора.27 Румунски
министар иностраних лослова Николае Титулеску je, након за
седала два савеза, у саопштехьу за штампу дао rajasу у име Мале
антанте да се Мала антанта ставл*а безусловно на .страну Францу
ске поводом немачког отказиван>а Локарнаког уговора.28 СтодадиновиКу ce rorje допала таква жз}ава, па je уследио деманти Титулескуове из]аве. У политичким круговима у Београду говорило
се да je Ск^адиновиК дао увераваша немачком посланику да he
JyroanasMja заузети неутралан став, а Титулескуова изjasa je
била у супротности с н,егоним обеКаььем немачко] влади.29 У инструкщцама од 15. марта шефу }угословенске дeлeгaциje на заседан>у Савета Друштва народа у Лондону, Божидару ПуриКу,
Сто]адиновиК наглашава да не треба да дозволи да „Титулеску
води прву реч". ТакоЬе га je обавестио да je Титулескуова rajaBa
о држанлу Мале антанте и Балканског споразума агенцизи Sud-Est изазвала револт у Анкари, Атиыи и Београду.30
OBaj инцидент щце био ни окончан када je лондонски TajiMC
20. марта oöjaBHo Ctoj адиновиКев говор у cpMHaHcnjcKOj комики
у Сенату приликом дебате о буцету Мииистарства иностраних
послова. Према TajMcy, Стс^адиновиЬ je из}авио да Лугослав^а

» ДА ССИП ЦПБ — IV 1936, 191 од И. марта 1936; IV 1936, 217 од
12. марта 1936; IV 1936, 389 од 23. марта 1936.
м SDN — JO. Procès-verbal de la 91 session (extroardinaire) du Con
seil (Première Partie), XVII Anneé, N. 4. Avril 1936, 340.
" AMAE, Bucuresti, Fond Mica In^elegere, Vol. 14, 3 — Састанак
Мале антанте и Балканског споразума у Женеви П. марта 1936; ДА
ССИП ЛП, Ф.П, Дос. I, 13-6 — М. Стсчадиновип Кра.ъсвском посланству
у Лондону, лично за ПуриКа, шифр. тел. стр. пюв. 362 од 16. марта 1936;
N. Titulescu. Documente diplomatice, Bucuresti 1967, 722.
и ДА ССИП ЦПБ — Претлед стране штампе, март 1936, стр. 175.
** L. Markovitch, Les variations de la politique de Belgrade (1935—1936),
Extrait de la revue »Politikque«, janvier, Paris 1937, 12— 13.
ы ДА ССИП ЛП, Ф. II Дос. I, 13-6 — M. CTOjaflHHOBHh Крал»евском
посланству у Лондону, лично за ПуриКа, шифр. тел. стр. пов. бр. 889 од
1S. марта 1936.
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rotje неттосредно заинтересована за локарнски спор и да Немачка
ни]е узела ништа друго него само оно што joj припада. Он je, тако^е, H3jaBJio да JyrocnaBjija неЬе учествовати у евентуалним санкщ-цама против Немачке, како не би изгубила немачко тржиште.
Француска влада nwje била равнодушна према такво] M3jaBM зедног савезника. JaKo узнемирена због тога, тражила je o6jaunbeH>e
од Београда. „TajMc" je 21. марта сфавио писмо }утословенског
посланика у Лондону Славка Ipyjiiha, ко]и je по налогу cBoje
владе демантовао из^аве изнете у листу.'1
Бенеш je био узнемирен нювонасталом аитуапэдом на Pajroi,
па je тражио хитан састанак Савета Мале антанте, али je C*rojaдинавиЬ одуговлачио изговарадуЬи се да je он увек агреман за
састанак, али Hajnpe треба видети како се разв^а оитуащца у
Лондону. ПуриЬу je дао инструкции е да учини све да се састанак
одложи и да одб^е све предлоге о эаседаау Мале антанте у Лон
дону. Бенеш je инсистирао да се бар изда саопштен>е.'2 ПуриЬ je
био прин}фен да попусти. Саопштеше je издато, али се свело на
то да je састанак одржан и да je констатована пуна сагласност."
Страна штампа je проносила глаоове о размимоилажензу измену
савезница Мале антанте, измену Румуни^е и Чехословачке, с jep,не стране, и Лугослави^е, с друге стране, да су прве две за оштар
став према HeMaiHKoj, док je Лугослашца за помирл>иви]и став.84
Румунско посланство у Лондону демантовало je гласове о размимоилажеиьу измену савезница Мале антанте.*5
У инструктодама од 12. марта Сто^адиновиЬ je наложио ПуриКу да укаже Фландену на чшьеницу да „санкци]е исцршьуЭу и
yHMUiTaBajy", и да подвуче како je немачко тржиште за ЛутослаBMjy важлоде од итали]анског, као и да Лугоелаиида има пет стотина "милиона динара веЬ замрзнутих у Немачко].36 На основу
наведених инструкци]а ПуриЬ je изразио срранцуском министру
иностраних послова Hajsehe резерве CBoje владе у погледу санкщца према HeManicoj и из^авио да Београд, као и друге балкан-

11 L. Markovitch, исто 13; ДА ССНП ЛП, Ф. II, Дос. 1, 13-6 — М. Сто^адиновиЬ Кралевском посланству у Лондону, за ПуриЬа, шифр, тел стр.
пав. бр. 966 од 21. марта 1936.
** ДА ССИП ЛП, Ф; II, Дос. I, 13-6 — М. СтсцадиновлЬ Кралевском
посланству у Лондону, лично за ПуриЬа, шифр. тел. стр. пов. бр. 847 од
12. марта 1936; видети текст саопштеньа Мале антанте („Време", 14. март
Београд 1936).
п ДА ССИП ЛП, Ф.; II, Дос. I, Дос. I, 13-6 — Б. ПуриН из Лондона
M. OrojaflMHOBuhy, шифр. тел. стр. пов. бр. 339 од 13. марта 1936; М. СтоjaflWHOBHh jyrocnoBeHCKOM посланству у Лондону, лично за Пурийа, шифр,
тел. стр. пов. бр. 869 од 18. марта 1936.
" ДА ССИП ЦПБ — IV 1936, 269 и 287 од 16. марта 1936.
» ДА ССИП ЦПБ — IV 1936, 269 од 16. марта 1936.
" ДА ССИП ЛП, Ф. II, Дос. I, 13-6 — M. Croj адинониЬ Дугословенском посланству у Лондону, лично за ПуриЬа, шифр. тел. стр. пов. бр.
865 од 12. марта 1936.
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ске земл>е,37 лакше приставе иа рат него на економске санкиизе,
после губитака и искуства због примене санкци]а против Италиje 88
У 'инструкции ама од 16. марта СтфадиноииЬ je jacHo ставио
до знан>а сводим сарадницима да не долази у обзир никакво експониранье Jyro^aBnje против Немачке и да такав став треба да
заузму у додирима с другим делегацэдама у Лондону. Он je нагласио да се JyrocnaBHja до сада mije из}аснила против великих
сила, па чах ни против Итали]е, Kojy je за агресора огласило Друштво народа, a joui ма*ье против Немачке. По н>еговом мишл>ен>у,
гажен>е локарнских уговора ствар je великих сила и Белпце. „У
погледу мера ко^е би нам предлагали према HeMa4Koj од стране
Друштва народа гатсао je CTojaflMHOBnh, „одлучиКемо се према
нашем интересу. Учествованьем наших у критици Немачке пред
Саветом примили бисмо непотребан одоцум и створили тешку
атмосферу. На првом месту погог>ени би били озбил»но наши привредни односи са Немачком." На Kpajy, он je тражио да се скрене пажнэа Титулескуу да се Jyгocлaвиja не може придружити
Нзвговом кораку у Савету Друштва народа.39
У новим инструкци];ама ПуриЬу од 17. марта, Сто}адиновиЬ
подвлачи у наслову да „понавл>а" гледиште поводом француско-немачког сукоба на PajHH, па каже:
„1. Тежити свим силами да се сачува европски пир.
2. Констатовата повреду BepcajcKor и Локарнског уговора, али
тражити излаз из ситуаций е путем преговора измеЬу великих сила.
3. Саветовати стога и Французима и Немцима y3ajaM«y попустл»ивост.
4. Британцима реЬи да Кемо се ставити на шихову страну ако
би их Немци без повода напали.
5. Ако би предлагали економске санкци^е према Немачксд, бита
против тога предлога.
6. Не експюнирати се у najasaMa против Немачке, као што се
нисмо експонирали ни против Италике у редком много тежем случа^у
повреде меЬународног уговора него што je OBaj садашнл.
7. Скрекути пажн»у Титулескуу да без нашег претходног овлвшЬюьа не flaje ифаве у наше име да не бисмо морали давати демантги, као што je био CAy4aj са оним саопштенъем у Женеви од 12
ов. месеца.
Мислим да he Вам после овога бити jaca« >учерашши Moj телеграм однооно говор Титулеокуа «ojn ми je изгледао сувише оштар

17 АМАЕ, Bucuresti, Fond 71, Dos. speciale 1936, Germania — 10, Vol.
332, 337—339 — Филоти' из Румуиског посланства у Анкари Министарству нностраних послова у Букурешту, дешифр. тел. 407 од 15. марта 469
од 15. марта и 474 од 16. марта 1936; ДА ССИП ЛП, Ф. И, Дос. I, 13-6 —
M. CTojaflHHOBHh Крал.евоком посланству у Лондону, лично за ПуриЬа,
шифр. тел. сир. пов. бр. 863 и 869 од 13. марта и 889 од 15. марта 1936.
м ДА ССИП ЛП, Ф. II, Дос. I, 13-6 — Б. Пуриа из Лондона М. СтоjaAHHOBHhy, шифр. тел. стр. пов. бр. 338 од 13. марта 1936.
" ДА ССИП ЛП, Ф. II, Дос. I, 13-6 — M. СтоЗадиновиЛ Краоьевском
посланству у Лондону, шифр. тел. стр. пов. бр. 905 од 16. марта 1936.
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према Немцима и као да эатвара врата за будуКе преговоре меЬу ве
ликим силама, шло не 5и било паметно.""
У инструкцэдама од 18. марта ПуриЬу, СтодаяиновиН цружа ак
тивну подршку нацистима. ,,У разговору са немачком делегащцом",
пиюао je Сто;адиновиЬ, „реците да смо зад'Овол>ни што су дошли у
Лондон и што цело питаше узима мирней карактер, што je и наша
жел>а. Oöj ааните наш тежак пcяoжaj због повреде BepcajcKor угово
ра, не само због Француске, него и као опаоност за Бугарску и МаЪарску да се послуже тим преседаном. Али flomajTe да ми желимо
да се у Друштву народа све сврши на речима и да ми ниемо ни за
какву непосредну акцеду против Немачке. Не бисмо пристали ни на
економске санкци^е. Уопште желимо да се путем преговора доЬе до
мирног решен>а, па стога се надамо да he и Немачка са CBoje стране
бити nonycTAMHKja а и ми Кемо деловати у истом смислу и на другу
страну."41

На заседану Савета Друштва народа у Лондону, у име Мале
антанте 10. марта je говорио румунски министар иностраних послова Титулеску. „Захтеви Koje су Француска и Белгоца поднеле
Савету", ракао je Титулеску, „у HajaraineM степеиу 'mrrepacyjy др
жаве Мале антанте. Прво, беэбедност Француске не може нам
бити страна, пошто je, према везама Koje нас yjemmbyjy, она део
наше безбедности. Затим, jeflHoerpaHO одбациванье уговора мора,
у нашим очима, имати мейународне последице, без чега би били
поткопани не само дипломатией инструменти него и основе велике вегише држава чи|и се живот заснива на поштовану закона.
Нека ми буде допуштено да кажем да Мала антанта има на
подруч^у колективне безбедности службе Koje OMoryhyjy да ггодceha на сбавезе са ауторитетом оних xojn су их дали у интересу
мег>ународне за^еднице.
Према томе, поводом захтева француске и белги^ске владе,
државе Мале антанте имаду само jeflan адгавор: Да, ми сматрамо
да су BepcajcKH и Л окарнежи уговори повремени.
Под условом да захтев француске и белпцеке владе доб^е
задоволзава^уКе решение Koje би им повратило право, а тиме одстранило опасност претходнога, и то како у централно] тако и у
jyroHCTOHHoj Европи, споразум измену заинтересованих сила и Не
мачке за успоставл>ан>е TpajHor мира, je^nHCTBeHor у свим Kpajeвима Европе са задовол>ством he поздравити државе Мале ан
танте."42
ПуриЬ je истога дана, 18. марта, обавестио Стс^адиновиЬа о
Титулеокуовом говору у Савету Друштва народа, као и о CBojiwai
разговорима са члановима француске делегащце.
*• ДА ССИП ЛП, Ф. II, Дос. I, 13-6 — M. CTOja«MHOBHh Крал>евском
послансгву у Лондону, лично за nypnha, шифр. тел. стр. пов. бр. 914 од
17. марта 1936.
41 ДА ССИП ЛП, Ф. II, Дос. I 13-6 — М. CTojaflMHOBMh Jурословенском
послаяству у Лондону, лично за ПуриЬа, шифр. тел. стр. пов. бр. 930 од
18. марта 1936.
4г SDN — JO, Procès-verbal de la XCI session (extraordinaire) du Con
seil, XVII Année, N. 4, Avril 1936; N. Titulescu, Documenete diplomatice (726—
—728; N. Titulescu, Discursuri, Buouresti 1967, 482—485.
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„Французи су нам у неколико махова тражили да помогнемо
шихяве захтеве", писао je ПуриЬ Сто]адинювийу, „да Савет констаTyje npeKpiuaj уговора од стране Немачке. Како се у томе цео Caaei
слаже и како то ни сама Немачка не oflönja, ту смо помок обеЬали.
Данас ми je у пушу седкици Савета и за време заседаньа на пет ми
нута пре него he држати говор, о коме ми раниje ништа irorje саопштио, Титулеску у присуству Чеха и Француза показао CBOj говор
пола откуцан на машину пола руком писан. Протестовао сам против
овог начина и рекао да не може говорити у име Мале Антанте без
претходног договора. Одговорио je да je болестан, да je сад довршио говор, да у аему само гсонстату^е повреду уговора, kojm ми као
преседан не можемо дапустити итд. све у присуству других. Разу
мев сам н>егову сценариду и одмах схватио замку да му пред Французима одбидем да говори у име Мале Антанте, што би се коментарисало као наша издад'а према Францусюч и (иден>е с Немачком. Како
сам моментално морао да бирам измену брутално поставльене алтернативе да му у приоуству Француза забраним говорити у име Мале
Антанте, чиме бих пред целим светом показао н>ену нехомогеност, и
да не пюмогнем Енглеску у моменту када joj }едтго можемо помоЬи
— или га пустигги да говори, услео сам свега да у н>еговом говору из
меним неколико фраза и израза пре него што му je Председник Са
вета Друштва дао реч."43
ПуриЬ се доследно држао С^адиновиЛевих инструкшча о
ставу у француско-немачком сукобу.
„Инструкциде из Вашег телеграма стр. пов 905 и до сад су биле
основа мога става", писаю je ПуриЬ CTojaflMHOBMhy, „Kojn према приликама и с времена на време морам да доводим у сагласност са присуством представника Француоке код и би нашу сувишну суэдржлхивост
у jeinHOM начелном питаньу тумачили врло неповоллго, нарочито са
обзиром на чшьеницу да смо им се врло често обраЬали и да Кемо
то и у будуКности радити, за разке подрпже у дипломатским и дру
гим акщцама. Осим тога Taj став потврдио би верэиде да nocToje размимоилажеша у Maaoj Антанти. Ако бисмо потпуно Кутали у питан,у кршен>а ме^ународних уговора, што би било залажено, изгубили
бисмо моралну основу или предузети .aranijy сутра кад МаКарска и
Бутарска откажу CBoje уговорне обавезе. Ми се ниемо ничим екстгонирали, jap je мишд,енье свиду, нарочигго Енглеске против jeflHocTpaног отказа ме^ународних уговора а наша je улога да измеКу тих разних crpyja и одговорности наЬемо златну средину у погледу тактике,
Koja нас не eKcnoHyje нити ангажу)^"44
Сто^адиновиК je у том тренутку играо дволичну игру и roije
се усудио да отворено capal)yje с нацистима против ]угословенских савезника jep му то тад иису доэвол>авали ihm унутрашши ни
спол>ни чиниоци. Оггравдава|утЧи нов смер ]угословеноке полити
ке, у сводим мемоарима он дословно каже:
„Та политика 'здравог разума' и стварности, и никакви други
обзири или побуде, навели су ме да jyrocnoBeHCKoj политици дам
други правац. Свеотан опасности коja нам je претила и увиКадуКи
да Кемо бити препуштени сами себима (sic!), мани mije ocrajao ни
jeflaH други излаз него непосредно оттораэумеван>е са jaaofM непргца43 ДА
jaflHHOBHfty,
44 ДА
jaflHHoBHhy,

ССИП ЛП, Ф. II, Дос. I, 13-6 — Б. ПуриК из Лондона М. Стошифр. тел. стр. пов. бр. 376 од 18. марта 1936.
ССИП ЛП, Ф. II, Дос. I, 13-6 — ПуриК из Лондона М. Стошифр. тел. стр. пов. бр. 363 од 16. марта 1936.
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телем на нашим западиим границама. А од ратоборног и антацугословански расположеног Бенита Мусолинида свашта се могло очекивати."*5

После излаган>а ставова свих делегащца у Савету Друштва
народа46 чзци je рад у Лондону Tpajao од 14. до 24. марта, донет
je Нацрт резолуцеде:47
„I Савет:
ПодсеЬадуЬи да je у неколико махсша приэнао, као што je я за
седание признало важност Локарнских уговора за одржаван>е мира
и ocehaH>e безбедкооти;
Сматра:
1. Да je снрупулозно поштоваше свих o6aBe3à примл>ених уго
ворима основни принцип меЬународног живота и мечународтаи услов
за одржаванзе мира;
2. Да je то основни принцип меЬународног права по коме ниje«Ha сила не може сама да се ослободи уговора нити да измени одредбе осим уз пристанак осталих страна уг^ворница;
3. Да je извршена повреда чл. 43 BepcajcKor уговора jeftHOCTpaном акцизом немачке владе, jap je она повредила Локарнски уговор
а да ce шце служила поступком предви^еним Локарнским уговорима
за решаванье спарова ко^и су у противуречности са тим принципима.
Сматра:
1. Да овом jeflHOCTpaHOM акцизом немачка влада HMje могла
себи прибавити никакво право;
2. Ова jefflHOcrpaHa акциза, уносеКи нов елеменат немира у меЬународну ситуациЗу, мора свакако деловати као преттьа eaponcKOj
безбедности.
Треба задужити jeflaH одбор саставл>ен од: [. . .] да им учини
неколико предлога kojh се односе на практичне мере, a Koje се пре
поручу] у чланицама Друштва народа.
II Сматра:
Да je немачка влада ставила на знаше да je француско-совзетоки пакт о y3ajaMHOj помоЬи HecnojHB са Локарнским уговором и да
je услед те неошцивости оправдано како откаэиванье овог уговора
тако и смешташе н>ених трупа у демилитаризовану зону.
Ово je правно питан>е Koje би могло бити изнето пред Стални
суд меЬународне правде, ако заинтересоване силе H3jaBe спремност
да се сложе оа пресудом Суда, што je француска влада са CBoje стра
не Beh учинила.
Савет:
Позива немачку владу да постави ово питание, у овом облику
и под горе наведеним условима, Сталном суду меЬународне правде,
молепи га да што пре донесе CBojy пресуду, ncflpaayMeBajyhH да he
се са стране одмах сложити са одлуком Суда.

" Милан CTOjaAHHOBHh Ни рат ни пакт, Зугослави]а измену два рата,
Buenos Aires 1963, 447.
«• Видети ставове по^единих дeлeгaциja у Савету Друштва народа
(DIA, 1937, 82—196).
47 ДА ССИП ЛП, Ф. II, Дос. I, 13-6 — Б. ПуриК из Лондона M. CrojaдиковиНу, шифр. тел. стр. пов. 6р. 419 ад 24. марта 1936.
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Да jeflHocrpaHa акциза Немачке свакако представл>е претвьу
европском миру и да према томе она мора, пошто je у кескладу са
чл. 1 и 4 Локарнског уговора, да наведе члаиице Друштва народа
сходню чл. 2 Пакта, да твредузму ове мере за стварно очуван>е мира
меЬу народима."48
Савет Друштва народа на свом заседаььу у Лондону заклучио
je да се поново састане у Жгневи када окюлности покажу да постоje уелови за дал>е разматран>е овог питагаа. МеЬутим, дали дипло
матеки преговори нису довели ни до каквог резултата. Локарнске
силе састале су се 10. априла у Женеви, без Италике, Koja се повукла, и раэматрале меморандум Немачке од 31. марта, Kojn je
утлавном био исти као и OHaj од 7. марта. Оне су тражиле од не
мачке владе pa3jauiibeibe неких тачака, али нису добиле одговор.
Нацисти нису више сматрали за сходно ни да одговоре на та питан>а.
Резолущца Савета Друштва народа остала je само мртво сло
во на папиру. Немачка се ¡muje обазирала на одлуке светеке орга
низации е. После упада у демилитаризовану зону почела je да je
yraphyje и да се наоружава join бржим темпом, не водегш рачуна
о ме^ународним обавезама, забранама или захтевима светске организащце. Друштво народа je било неспособно да натера Немач
ку да nonrryje меЬународне обавезе. Мале државе су у томе ви
деле велику опасност по CBojy независност. Нэима je било jacHo
да велике силе могу газити мейународне обавезе а да никоме за
то не oflroBapajy. Санкщца за велике нема. У случа}у да се нека
мала држава rajacroi против неке велике државе, у опасност може доЬи н>ена независност, а она нема могуКности да се брани,
нити joj светска организащца може помоЬи. , У TaKBoj атмосфери
мег>ународнё ситуащце, по^едине мале државе почизьу да беже
од обавеза. Први пример je била Белгаца. Крал Леополд II раскинуо je 14. октобра 1936. уговор о y3ajaMHoj памоЬи у случа^у
arpeorje, заклучен 7. септембра 1920. године с Француском, и изjasHO да he н>егова земла водити политику неутралности.49
За ôejrrotjcKMM примером nohn he каодаце и неке друге др
жаве, видели да тоталитарне државе не nourryjy меЬународне
обавезе. Kpaj Локаргаа представл>ао je велики ударац за меЬународну политику уочи другог светског рата, као и за светску
организаци]у. После низа других ме1)ународних npexpinaja, па
чак и arpeenje, нико више после овог florabaja ни]е био убеЬен
да светска организаци]'а може эаштитити нечи^а права. Kpaj Локарна je показао да je француски систем колективне безбедности пропао и да nocToje велика размимоилажен>а у савеэу Мале
антанте, Kojn he се ускоро распасти. Нацисти су успели да направе раздор меЬу демократским државама и да убрзо потом запале
велики пожар друтог светског рата.
48 SDN — JO, Procès-verbal de la XCI session (extraordinaire) du Con
seil (Première Partie), XVII Année, N. 4, Avril 1936, 350—351).
*• Renouvin, исто, VIII, 160; Reynaud, исто, 213—215.
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