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Милан БАНКУ

Филозофски факултет

Приштина

1УГОСЛОВЕНСКО-РУМУНСКА ДИПЛОМАТША

УОЧИ МИНХЕНСКОГ СПОРАЗУМА

Нема сумн>е да ]е 1938. година донела многе догаЬа]е ко]и

су имали за последицу шестогодиипье крвопролиНе у другом

светском рату. После многих разараььа и жртава у том рату

променила се карта света и створене су нове независне државе.

Историчар ко^и се данас осврЬе на те догаЬа]е налази се у много

повол>ни]ем положазу кад жели да их оцени по завршеном про

несу него политичари ко]и су учествовали у н>има, мада често

нису ни схватали далекосежност докумената ко]'е су потписи-

вали. Наша жел>а ]е да укажемо на ставове какве су у то време

имале .Тугослави^а и Румуни]*а, чланице савеза Мале Антанте и

Балканског споразума, према меЬународним догаЬа_)има првен-

ствено уочи Минхенског споразума,1 а то у цшьу да би се укло-

ниле недоумице око тог фамозног догаЬа^а.

Годину 1938. обележила су два крупна догаЬа^а у меЬуна-

родним односима: аншлус Аустр]е2 и Минхенски споразум.3 Овом

приликом се не желимо задржати и на другим догаЬа^има, као

што су на пример одобрение да се поновно наоружа]у реванши-

стичке и ревизионистичке државе4 Бугарска и МаЬарска, или на

1 М. Банку, Став владе Милана Сто^адиновика према Минхенском

споразуму, Зборник радова Сезкозкуепзко а 1илоз1аУ1а, Бртислава 1968

325—340.

2 М. \Уапки, Ьа роШгдие йе 1а Уощоз1ау1е а 1'е%агй йе 1'аппехюп йе

Ь'Мпске, ЗШсПа Ва1сашса, Зойа 1971, Уо1. IV, 67—97.

3 М. Уапки, Ьа роИйцие йе ^ои\>егпетеШ уои§о$1ауе а 1'е%агй йе

Гап$сНи1$ е( йе Гассогй йе Митек еп 1938, ЗПкИа Вакашса, ЗоНа 1973, Уо1.

VII, р. 217—231.

4 М. Уапки, Ьа 1иИе йе 1а РеШе Еп1еп1е соп1ге 1е геуьзюппите е1

1е гечапзсЫвте 1920—1938, Кеуие екз еШскз зий-ез! еигореппез, Висигези

1967, Т. XIV, № 3, р. 425^—438.
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одступан>у од многих меЬународних уговора ко.)и су произишли

из верса]ског система мировних уговора. Све се то може пратити

у оквиру европске политике у ко.)о] су ]угословенска и румун-

ска дипломатка биле периферне.

У ]ануару 1938, председник ]угословенске владе и министар

иностраних послова Милан Сто]ановип посетио ]е Немачку са

цшьем да осигура благонаклоност Немачке према 1угослави)и

у неком будупем ратном сукобу. Стсцадиновип ]е пре поласка у

Немачку одржао саветованьа с румунским министром иностра

них послова Истрате Мическуом ко]и ]е посетио Београд 11. ]а-

нуара приликом свог путован>а у Женеву. Мическу ]е 17. ]ануара

обавестио сво]у владу о разговорима ко]е ]е водио са Сто]адино-

випем пред ньегову предсто]еКу посету Немачко]: „Како Ну пре-

цизирати по свом повратку, господин Стс>)адиновип ]е из^авио

да 1угослави]а непе више оити инструмент авант-гарде Францу-

ске, да не може и други пут да се ослони на срепу и да би као

искрени при)ател> више волео за свозу земл>у као и за нашу

землэу да будемо у^едтьени и да оставимо утисак снаге ко] а пе

се клонити учешпа у неком будупем сукобу, т]. да оставимо ути

сак силе ко]а пе сачувати неутралност тако потребну и Руму-

нщи и 1угослави)и да би се очувало одговара^упе унутраппье

стан>е . . . У погледу односа Чехословачке према Немачко], а у

вези с посетом господина Стсцадиновипа Берлину, он ]е с ]едне

стране желео да сазна мишл>ен>а господина Бенеша и господина

Крофте о ово] посети, а са друге стране да чу^е о оптимизму

господина Бенеша у односу на Немачку. Прелазепи на пита1ье

станьа у Балконском споразуму, господин Сто]адиновип ]е из^а-

вио безрезервну жел>у да иде руку под руку с Румунщом."5

Сто]адиновип се састао с Хитлером у Берлину 17. ^анауара

1938. и том приликом из]авио да „Крал>евина тугослави)а непе

приступити никаквом блоку и да непе примити никакве обавезе

противу Немачке". Изразио ^е пуно задоволъство гледиштем Не

мачке у односу на зугоисточну Европу и изнео Хитлеру уза]амне

економске интересе и симпаттце ко]е се све више испол>ава]у

измеЬу две^у земал>а. „тугослави]а сматра аустри}ско питан>е као

чисто унутрашньу ствар немачког народа, а у питан>у Хабсбурга

заузима истоветно гледиште као и Немачка".6 То ]е Хитлеру

било довольно да би остварио планове за окупацщу Аустри]е

пошто више нще страховао од било каквих сметиьи са ]угосло-

венске стране. Ого^адиновиК ^е по повратку у Београд обавестио

5 АЭ МАЕ ВисигезП', Р. 71, Бчге. зрес1а1е, Уо1. 300, р. 76—80, 1к1га1е

Мгсезси Фп Сепеуа, № 6 <Ип 17 1апиапе 1938, Ех1егпе Висиге?11, Реп1ги

М. 5. К.е§е1е 81 Е) 1. Рге§е<1т1е а1 Соп5Ши1ш.

6 А СФР.Г Београд, Ф 9-МС-А, ф24, Личне белешке Александра Цин-

цар-МарковиЬа за архиву др Стсн'адиновиЬа; примем претседника владе

др Стсцадиновийа код канцелара Ра]ха Хитлера 17. ^ануара 1938; ДГФП,

Серща Д, Вол. II, стр. 222—229; Милан Сто]адиновиЬ, Ни рот ни пакт —

Зугославща измеЪу два рата, Буенос Аирес 1963, 497—503.
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румунску владу о свом боравку у Немачкој. У погледу Балкана,

Хитлер га је уверавао да Немачка на том подручју не прати

ништа друго сем немачких економских интереса. Мађарској ће

саветовати да среди своје односе с Југославијом и Румунијом,

а што се тиче Чехословачке изјавио је да жали што Бенеш није

следио пример маршала Пилсудског како би се постигли нор-

мални односи између двеју држава и да ће у сваком случају

тражити бољи положај за немачку мањину. У погледу аншлуса

нема потребе да пожурује пошто је то ствар немачког народа,

па кад се то буде збило, он неће тражити ничије мишл>ење за оно

што треба да уради.

Румунски поеланик у Београду Кадере закључио је на кра-

ју разговора са Стојадиновићем да је Стојановић регистровао

успехе на економском и политичком пољу, да ће Југославија

морати да прихвати неизбежан аншлус, са најконкретнијом пре-

влашћу Берлина над Римом и удаљавањем од Париза, али још

увек није било добро разјашњено ново политичко стање.7

Ускоро после Стојадиновићеве посете, Немачка је окупира-

ла Аустрију, а догађај је познат као „Операција Ото".

Нацистичке окупационе трупе ушле су у Аустрију 12. марта

1938. и аншлус је био извршен. Хитлер је и овог пута ставио

свет пред евршен чин, а Аустрија је постала део немачког Тре-

ћег Рајха.

Да би паралисао Чехословачку, Геринг је 11. марта увече

изјавио чехословачком посланику у Берлину у своје и фирерово

име да Немачка нема ннкаквих непријатељских намера према

Чехословачкој, него ће напротив наставити политику прибли-

жавања Прагу ради попуштања затегнутости. Чехословачки ми-

нистар иностраних послова Крофта је уверавао немачког посла

нику у Прагу Ајзенлора да Чехословачка неће предузети ништа

што би могло изаэвати Немачку. С друге стране, чехословачки

посланик у Лондону посетио је Ванистрата да би добио обаве-

штења шта ће предузети Велика Британија у односу на догаћаје

у Аустрији. Одговорено му је да се „налазимо пред евршеним

чином", под чим се подразумевало да Велика Британија неће

предузети ништа. Чехословачки посланик у Паризу Осуски није

имао коме да се обрати пошто је Француска била без владе.

Блум је изјавио да ће енергично протестовати уколико буде

успео да образује владу.

Према одговору Лондона и немоћи Париза, Крофта је за-

кључио да ни Мала Антанта не треба предузимати било шта.

Немачка би могла сматрати изазовом чак и најобичнији про

тест, а њиме се не би ништа постигло.8

7 АгЫуек 51а1и1ш Висиге^И, Р. С.К., Боб. 117/938, Ьеда^ипеа Йш

Ве1(*гас1, 1е1евгата йе5С1!га1а N2 251, с!т 29 јапиапе 1938, Ех1егпе Висиге§*1.

* АБ МАЕ Висиге§и, Р 71, Эоя. 8рес1а1е, Уо1. 300, р. 91—92, Ье^шпеа

йт Рапе, 1с1е8гата <1езаГга1а, № 625 аш 12 таЛ1е 1938, Ехгегпе Висиге§*1.
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После саветован>а са сводим савезницима, румунска вла-

да ]е обавестила сва представништва у иностранству: „Саглас-

на са свим сво]им савезницима, румунска влада разуме да ]е

потребно да сачува мирно држаже према догааЬ^има у Аустри-

_|и. Питанье аншлуса, Румунща ни^е никад сматрала за локално

питание, него га посматра као европски проблем ко]и у првом

реду зависи од ставова великих сила. Овакво гледиште ^е етап

но било прихвапено у оквиру Мале Антанте, у сагласности са

Тугославщом и Чехословачком ко]"е су непосредно заинтересо-

ване као земл>е суседи са Аустрщом. Према обавештен>има ко-

]има располаже последних дана, румунска влада указу^е на то

да ]е Чехословачка примила гаранц^е од Немачке да нема на-

меру да предузме непри|ател>ска акта према ню]. Чехословач

ка влада веру]е у искреност ове из]аве и чврсто ]е одлучила да

са сво]е стране не предузима ништа што би могло изазвати Не

мачку. 1угослави]а ]е сигурна да Не Немачка поштовати н>ене

границе и зато ]е одлучна да се не покрепе. Стога ни]е тренутак

да наша влада предузима било какву инициативу, или да и у

нащгаьо] мери мен>а сво] став."9

После спроведеног аншлуса, ]угословенски посланик у Ан-

кари АцемовиК ^е известно Сто]адиновипа о ставу Турске, са-

веэнице из Балканског опораэума: „Ружди Арас сматра да ]е ан-

шлус евршен чин, али да му се последние не могу предвидети.

Немачка пе остати мирна годину дана, а н>ено дал>е држан>е

зависипе од става Пол>ске. У сваком случа^у ово ]е опомена за

балканске државе, о чему треба говорити на идупем састанку

Балканског пакта у Букурешту. НесреЬеност Русще ]е велики

минус у одржаван>у европске равнотеже. Извесне личности бли-

ске Ататурку сматра]у аншлус етапом немачког Эгапд паЬ

Озгеп. Ово их забршьава. Гали (италиански посланик у Анкари

— прим. М. В.) отворено из]авио да Италща предпоставял Ан

шлус уз н>ен пристанак него ли обратно. МаЬарски посланик пс-

верл>иво дошапнуо да ^е Аншлус нада за МаЬарску."10

Чехословачка штампа ^е с великим занимашем пратила

окупашцу Аустри]е, а сви листови су наглашавал и да ]е Чехо

словачка свесна тог чина и да посматра разво] догаЬа^а због

ово]е одлуке да сачува независност без икаквог ризика. Листо

ви су насп^'али да умире ]авност, наглашавали да Чехословач

ка ни]е наоружана, да ^е примила сигурна увераван>а од Немач

ке како она „нема намеру да нападне Чехословачку". Неки ли

стови су истицали да „Чехословачка ни^е Аустри]а" и да „треба

предузети све ради одржаван>а мира у границама части и апсо-

9 АЛ МАЕ Висиге?П, Р 71, Боя. 8рес1а1е, Уо1. 300, р. 124, (лгешага

с51ге 1оа1е 1е§а{шт1е, 1с1е§гата смГга^а, № 15645 с1т 16 таг(ле 1938, зетпа1

Сотпеп.

10 ДА ССИП Београд, Ф АП, ф 29, дос. IX, Б. АцемовиП из Анкаре

Министерству иностраних послова Београд, шифр, тел., стр. пов. бр. 43

од 13. марта 1938.

http://www.balcanica.rs



Југословенско-румунска дипломатија 213

лутне наше суверености. Али ако . . . боље је да и не изгово-

римо . . . онда ћемо бранити сваку стопу земље наше домовине

до последње капи крви. Имамо војску на коју се можемо осло-

нити. Чехословачка није Аустрија."'1

Међутим, после Аустрије била је на реду Чехословачка;

то је Хитлер предвидео на конференцији од 5. новембра 1937.

Анексија Чехословачке представл>ала је други нужан корак у

извршавању нацистичког програма за тзв. обезбећивање будућ-

ности Немачке. Ускоро после аншлуса Аустрије били су већ го-

тови планови за напад на Чехословачку. Хитлер је 22. априла

с Кајтелом разматрао план операција против Чехословачке под

називом „Грин"; тада је била отворена пролетња криза Чехо

словачке. Кајтел је 20. маја обавестио Хитлера да ће планови

операције „Грин" моћи да ступе на снагу за све родове војске

најкасније 1. октобра 1938. године.12 Тада су се Чехословачка и

њени савезници могли уверити да нацистичка јемства из марта

1938. не вреде ништа, да су то биле најобичније лажи које су

Немачкој добро послужиле да би мирно извршила аншлус Ау-

стрије без икаквог узнемирен*а са стране. Чехословачки савез

ници предузели су разне дипломатске потезе да би се сами убе

дили или убеђивали саговорнике како су њихови ставови ис-

правни уколико би дошло до оног најгорег. Милан Стојадино-

вић је 14. априла 1938. доставио своје мишљење Василију Про-

тићу, југословенском посланику у Прагу: „У погледу наших од-

носа и обавеза према Чехословачкој као и односа немачко-че-

хословачких желим да Вас потсетим на две ствари:

1. Наш став према Чехословачкој Републици тачно држа-

ти се датих обавеза. Ништа преко ших, ништа испод н>их, ни

шта испод н>их. У том погледу дао сам и званичну изјаву про-

шлог месеца пред Сенатом одговарајући на једно питање се

натора Анђелиновића што Вам је уосталом познато.

2. Савет Мале Антанте у своме записнику о седницама одр-

жаним 1. и 2. априла 1937. године у Београду у тачки 6, где је реч

о односима између Чехословачке и Немачке, изјавио своје за-

довољство да се атмосфера у односима између Чехословачке

и Немачке поправл>а. На крају записника стоји од речи до речи:

„Која атмосфера оправдава наду да ће се ускоро доћи до једног

дефинитивног споразума између ових двеју земаља ради уре-

ђења њихових односа и доброг суседства, чему Стални Савет

не само даје свој пристанак него га са своје стране још анкура-

жира". Према томе, Југославија и Румунија су још пре више

од годину дана изричито саветовале Чехословачкој Републици

да се споразуме са немачким Рајхом, а нису јој чиниле обећа-

ња, која после не би могле да испуне. Као прави и искрени при-

11 АгЫуе1е 51а1и1ш Висиге$И, Р. М. Р. N.. Ргеза ех1егпа, 1)оз. 571,

14 таПЈе 1938.

12 М. Банку, Мала Антанта, 219—223.
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јатељи Чехословачке ми јој никада нисмо могла саветовати дру-

ги пут, него пут споразума исто онако као што смо и ми тим

путем пошли у нашим односима према Италији и Бугарској."13

Румунски посланик у Атини Филоти је 30. априла обаве-

стио румунску владу о размишљањима турског министра ино

страних послова Ружди Араса у вези са Чехословацком кризом:

„Главни разлог немира остаје још увек проблем Чехословач

ке. Тефик Русту Арас верује да би давање једне широке адми-

нистративне аутономије немачкој мањини могло задовољити

Рајх само за тренутак али неће коначно одстранити његову ин-

тервенцију и опасност од општег пожара. Држање Пољске у

овом питању погоршава стање."14 Турски министар је неколико

дана касније (11. маја) разговарао с румунским послаником у

Анкари пред свој полазак за Београд и изјавио да би лагано ко-

мадање Чехословачке било кобно за Чехе. Сматрао је да би се

Чеси могли споразумети да склопе унију са Словачком и Мађар-

ском и тако сачине блок од 20 милиона људи који би заједно с

Балканским споразумом представљао знаачјан чинилац у сред-

њој Европи. „Да би се могао саставити један сличай блок по

требно је много еластичности и уступака колико од стране Чеха

толико и Мађара. Посао доста тежак за остварење, али не и не-

могућ с обзиром на то да нужности често форсирају отпоре."15

Стални савет Мале Антанте заседао је 4—5. маја 1938. у

Синаји. Стари савез је већ одавно био пољуллн тако да само

што се није распао. Комнен, Крофра и Стојадиновић, министри

иностраних послова Савеза, имали су много тога да кажу један

другом, да пребаце један другом многе ствари и да се меЬу-

собно окриве за пропаст Савеза. Њихови односи били су такви

да је изгледало као да су се нашла три представника из супрот-

них и непомирљивих табора, а не три представника једног са

веза пријателтских земаља. Оптуживања су била узајамна. Не

мачка влада је била обавештена о држању Комнена и Стојади-

новића у погледу судетског питања и о осталим трзавицама

међу савезницима. Нацистима је било још лакше да врше све

јачи притисак на Чехословачку кад су сазнали о ставу Југосла-

вије и Румуније према савезници Чехословачкој.16

и ДА ССИП Београд, Ф. ЛП, ф 1, дос. 1/10 — Немачка 1938, М. Сто-

јадиновић краљевском посланику у Прагу В. Протићу, стр. пов. бр. 842

од 14. фебруара 1938.

14 АБ МАЕ Висиге§и, Р. 71, Уо1. 9, 1те1евегеа Ьа1сашсй 1938, р. 235—

238, Ьеда^ипеа готапй 1а Агепа, 1е1. Йе5с1гга1а, № 828 сНп 30 арпНе 1938,

Ех1егпе Висиге$1л, хетпа! РПо11.

15 АО МАЕ Висиге?п, Р 71, ГХ>8. 5рес1а1е, Уо1. 300, р. 360, 1л%а\итеа

ге@а1а а Коташеј 1а Апсага Ехсе1еппе1 за1е Е)отпи1 N. Р. Сотпеп, М1Ш5(ги

аРасеп1ог 51га1пе Висиге§И, 11 та1 1938.

16 АО МАЕ Рапз, бепе, 2, СаПоп 846, Боя. 10, р. 100—102, СогЫп йе

Висагеб! а Сеогкеа Воппе! Рапк, 1е 5 та1 1938; М. Банку, Мала Антанта,

233—236.
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Приликом проласка кроз Југославију, румунски министар

иностраних послова Камнем је 18. маја дао упутства румунском

посланику у Београду Кадереу да југословенској влади пренесе

љегов разговор који је о чехословачком питању водно с фран-

цуским министром иностраних послова Жорж Бонеом: „Др Боне

је поново питао да ли би Румунија била расположена да посре-

дује у корист Чехословачке у случају немачког напада. Ком-

нен је одговорио да Румунија сачињава део комплекса савеза

који је спречава да испољи ставове који не би били у сагласно-

сти са њеним савезницима. Сигурно је да Пољска у садашњем

тренутку не би била сагласна с посредовањем Румуније у ко

рист Чехословачке. Постоји вероватноћа да ни Балкански спо-

разум не би благонаклоно гледао на слично посредовање. Тако

би један издвојен румунски покушај имао као последицу не-

слагање свих њених садашњих савезника, а без икакве кори-

сти за Чехословачку зато што, будући да би била нападнута

од Бугарске и Маабрске, Румунија би се нашла непокретна,

СССР у својој данашњој ситуацији не би могао да буде ко-

ристан, него чак сггречен од једне могуће немачко-пољске ак-

ције. Напуштање савезника водило би неминовном слабљењу

отпора против сила које теже агресивној акцији према југои-

стоку Европе."17

Кадере је 20. маја пренео Стојадиновићу Коменов разго

вор с француским министром Бонеом и британским министром

Халифаксом, „Господин Стојадиновћ се у свему сложно с гле-

диштем које је Ваша екселенција подржала у разговорима са

господином Бонеом у вези са питањем француског министра ино

страних послова да ли би Румунија била расположена да посре-

дује у корист Чехословачке у случају немачког напада." Кадере

је затим обавестио Комнена да је Стојадиновић показао интере

сована за већу ангажованост француског и енглеског капитала

у Југославији, о чему је и Комнен разговарао с Халифаксом и

Бонеом, тј. у вези са већим ангажовањем Енглеске и Француске

на економском пољу у средњој и источној Европи."

Кадере је потом 26. маја известно Комнена о Стојадино-

вићевом говору приликом генералног заседања Берзе, чији је

иначе председник. Рекао је да је Стојадиновић изразио симпа-

тије према чехословачком народу и да се нада да ће Чехосло-

вачко руководство наћи мирно решење за стање које јој је на-

метнуто околностима. Председник југословенске владе је до-

био уверавања да се Мађарска неће уплитати захваљујући пакту

Мале Антанте. Председник југословенске владе потврђује јасно

одређен став Југославије у случају да Немачка сама покуша да

" АО МАЕ ВисигезИ, Р 71, Е>те>. 5рес1а1е, Уо1. 300, р. 391—393, Ье^а-

{шпеа готапа сИп Вео^гай, 1пз1гис1илпПе рпт11е йе 1а Сотпеп јп 21иа де

18 тап 1938, № 1593/2.

18 А БМАЕ Висиге^и, Р 71, Оов. зресјак, Уо1 300, р. 394, Ьеда^ипеа

готапа сИп Ве1§га<1, № 1594, 20 та1 1938, Ех1егпе Висиге§Ц, зетпа! Сайеге.
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силом реши проблем. Према Сто]адиновиЬу, нико у 1угослави)и

не би могао да предузме одговорност „да гурне домовину у са-

моубиство за .ъубав на]бол>ег брата".19

Као и у време кампан>е за аншлус Аустри)е, Немачка се

сада у односу на Чехословачку живо интересовала какви пе бити

ставови н>ених савезника из Мале Антанте, тугослави)е и Руму-

шце, у тренутку кад буде решавала судетско питан>е. Геринг )е

у вези са тим разговарао с румунским лослаником у Берлину

Буваром. Н>ега ]е на]више интересовало да ли пе Румуни|а доз-

волити сов^етским труоама да преЬу преко н>ене територи]е.

Румунски посланик }е обавестио сво]у владу 30. ма]а да ]е Ге

рингу предочио да Румуни)а неЬе моЬи да спречи прелаз ави]а-

щце преко сво^е територи)е на висини од 3—4 хил>аде метара.

На Герингово питание шта Не Румушца учинити ако Сов]етски

Савез буде тражио прелазак трупа преко н>ене територи^е, Бу-

вара му ^е одговорио како ]е убеЬен да „Румуни^а то неЬе одо-

брити ни у ком случа^у ]ер ^е она сагласна с Польском и да, пре

ма ставу Поллке, то доказу]е да н>ена целокупна политичка

лишца иде на непосредно одбщанэе сличног проласка."20

У драматичним данима чехословачке пролетн>е кризе, ру

мунски посланик у Прагу Раду Крутезеану ]е имао веЬи бро^

разговора с чехословачким руководиоцима. Уверавао их ]е у

име румунске владе да Ье Румуни)а помопи савезници Чехо-

словачко] ако ]е нападну нацисти. Свакако }е на.)интересантни-

]и био разговор измеЬу чехословачког министра иностраних по-

слова Камила Крофте и румунског посланика. У н>ему су из-

ражени ]асни ставови сфеу влада и стога пемо га пренети у

целости. Крутезеану ]е обавестио сво]у владу 31. ма|а о том

разговору: „Има]упи у виду при]ател>ство румунске владе и по-

зива^упи се на разговор ко]и ]е Ваша Екселенци|а водила про-

шлих дана са господином Веверком, он не сматра да )е ова ин-

формаци]а реална. Ипак сматрам за потребно да као старом

при)ател>у наше земл>е скренем пажн>у на то да би тако кате

горичен став са Ваше стране у садашн>им околностима пред

ставл.ао за нас тежак ударац ко]и би неминовно повукао нов

немачки притисак на нас. Такав гест би се овде одразио утолико

болтце уколико би био учшьен у спрези са землюм чще непри-

]ател»ско држан>е према нама у садалиьим условима иде дотле

да се солидарише са МаЬарском у тюгледу н>ених намера у од

носу на Словачку. За сам одговорио господину Крофти да ни }а

не веру^ем да румунска влада намерава да ]'авно из]ави како

неКе никад и ни у каквим околностима дозволити прелазак сов-

19 АО МАЕ ВисигезИ, Р 71, Ооз. 5рес1а1е, Уо1. 301, р. 104, Ьеда^ипеа

готапа 1а Ве^гай, № 1699/2, 26 та1 1938, Ех1егпе ВисигезИ, зетпа! Саёеге.

» АО МАЕ Висиге?И, Р 71. ГХ>8. 5реаа1е, Уо1. 301, р. 133, Ьева^ипеа

готапа сип ВегНп, 1е1. с!е$си"га1а № 32428, сНп 30 та1 1938, Ех1егпе Виси-

ге811, зетпа! О^иуага.
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детских трупа преко сво]е територи^е. А то све ради наше жел^е

да иэбегнемо било шта што би могло ослабити меЬународни по-

ложа] Чехословачке, да не ризику^емо да се било чим погор-

ша]у добросуседски односи ко]е желимо сачувати са Совзети-

ма и, шфад. да не бисмо унапред и непотребно предодредили

будупност, него препустимо да се све одшуа у зависности од си-.

туаци)е у датом тренутку. То меЬутим не значи — што Ви знате

исто тако добро као и ]а — да /е сагласност румунске владе

за евентуални прелазак руских трупа преко гъене територще

унаперд обезбеЬена, и да илузще о томе, ко\е можда посто]е

код Вас, има)у основу (подвукао М. В.) Штавише, кад веЬ го

воримо без икакве резерве, репи Ьу Вам да ме наша досадаипьа

искуства, не баш при]ател>ско држан>е сов]етске владе према

Румуни]и, страх од комунистичког утица}а, те опште располо

жение ]авног лньоьа приморава]у да лично сматрам како ]е ]е-

дна таква сагласност веома тешко изводгьива. Познати су ми

сви Ваши мотиви и разумей их у потпуности. Желим да Вам

кажем исто тако отворено да чак ни ми не желимо — бар што

се тиче одговорних кругова — ефективну подршку руске войске.

Оно што ми желимо, то \е да ова ствар остане у та]ности и да

евентуално во]но присуство Сов]ета успори тежн>е Ра]'ха. Уверени

смо да оног тренутка кад би Румунща то одбила, ништа не би мо

гло зауставити немачки притисак на нас (подвукао М. В.) ОсврНу-

пи се затим на разговоре ю^е ]е о овом питан>у водио прошле го

дине са господином министром Антонескуом, господин Крофта

ми }е рекао да }е тада стекао утисак како смо били спремни да

размотримо могупност пристанка да руске трупе преЬу преко

наше територще у замену за Бесараби]у. У разговорима с Лит

виновой, ова^ му ^е рекао да би био расположен да разматра

такву трансакци)у с обзиром на то да сов]етска влада подразу-

мева да питание Бесарабще треба оставити отворено као земство

против евентуалног прогерманског режима у Румунщи."21

За време пролетн>е кризе у Чехословчко] 1938, румунска

влада се консултовала и са другим эаинтересованим владама

око помопи Чехословачко] у случа^у немачког напада, па и са

З'угосовенском владом. Председник ]угословенске владе Сто]а-

диновип обавестио ]е 9. зуна о томе зугословенско посланство

у Лондону: „Поводом вести да ]'е румунска влада из]авила Ен-

глеско] и Француско] како Не Румуни)а на случа] рата због Че

хословачке ста^ати на н>ихово] страни у погледу во,)'не помопи,

Комнен ]е ово енергично демантовао у разговору са нашим по-

слаником. Напротив, Комнен тврди да ^е из]авио да Румуни^а

припада савезу држава Мале Антанте и Балканског споразума

21 АО МАЕ ВисигезН Р 71, Боз. зреаа1е, Уо1. 301 р. 147—150, Ье-

8а{1ипеа готапа 1а Рга^а, № 1424 (На 31 та1 1938, Ех1егпе ВисигезН, зетпа!

Спиетезси.
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и да ои за случаЈ рата заузела положај заЈедно и споразумно

само са својим савезницима."22

У мају 1938, у Женеви су воЬени разговори измеЬу бри-

ганске и совјетске владе о нападу Немачке на Чехословачку.

Совјетски комесар за иностране послове Литвинов изјавио је

лорду Халифаксу да је совјетска влада опремна да изврши сво-

је обавезе према Чехословачкој уколико их изврши и Францу-

ска. О овим разговорима је 31. маја била обавештена и фран-

цуска влада.23

На Југославију и Румунију је вршен притисак да нагово

ре Чехословачку да попусти у судетском питању и испуни за-

хтеве судетскнх Немаца. У томе је нацистима помагао и лично

Невил Хендерсон, британски амбасадор у Берлину. Он је оба-

вестио Липског, поллког амбасадора у Берлину, да је утицао на

румунског и југословенског поеланика да наговоре своје владе

да изврше притисак на чехословачку владу како би попустила у

судетском спору. Уз то је рекао Липском да је овај корак учи-

нио на личну одговорност без знан>а своје владе.24 О Хендерсо-

новом потезу, Стојадиновић је обавестио југословенско послан-

ство у Лондону 23. јула 1938: „Хендерсон изјавио нашем по-

сланику у Берлину да због чехословачког питања енглеска вла

да забринуто гледа на ситуацију и сматра је врло озбшьном.

Главне тешкоће долазе од Бенеша који упорно настоји што више

изиграти захтеве судетских Немаца. Енглеска чинила озбшьне

опомене како у Прагу тако и у Берлину. Међутим, по мшшье-

н>у енглеском, Француска у том погледу недовољно је активна

у Прагу. Хендерсон верује да Хитлер још увек искрено жели

решење спора мирним путем, али ако Бенеш не води рачуна о

основним захтевима судетских Немаца, на своју руку спроведе

Закон о мањинама, рекација која би се у том случају појавила

од стране судетских Немаца изазвала би неминовно Немце ши-

рих размера што би најзад принудило Немачку на оружану ин-

тервенцију. Инсистирајући даље код Француске да и она са

своје стране енергичније утиче на Бенеша, Енглеска ће пред-

ложити, како је рекао Хендерсон, и плебисцит у судетским кра-

јевима само да би спречила рат. Поред тога, Хендерсон изјавио

нашем и румунском посланнку како верује да би се у решењу

питања мирним путем допринело отвореном изјавом наше и ру-

мунске владе Бенешу да би могао рачунати на помоћ Југосла-

22 ДА ССИП Београд, Ф ЛП, ф 1, дос. 1/6 — Мала Антанта 1938, М.

Стојадиновић Краљевском посланству у Лондону, пов. бр. 11640 од 9.

јуна 1938.

м АЭ МАЕ Рап5, 8епе 2, СагЮп 846, Бое. 8, № 140, 5есге1 № 585,

1е 5 јшп 1938, 8оп Ехсе1еп1е Мопвјеиг Сеогдез Вопле!, Миизтте иез Агггигез

Етгап^ёгез.

24 А. Банку, Мала Антанта, 247—248.
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ви]е и Румуюце у случа]у неизазваног оружаног сукоба са Не

мачком по овом питан.у."25

Румунски министар Комнен ]е 14. и 16. августа водно ра

зговоре с немачким послаником у Букурешту Фабрициусом, ко]и

]е упознао румунску владу с Хитлеровом претн>ом како неНе

дуто чекати да Чехословачка прихвати захтеве судетских наци

ста: „Уколико Немачка буде принуЬена да предузме мере про

тив Чехословачке, он се нада да Ке Француска бити довольно па-

метна да не интервенише. Ако Француска то ипак учини, онда

Не она бити та ко]а Не сносити одговорност за катастрофу."26

Немачко Министарство иностраних послова упознало ]е цир-

куларним писмом са овом Хитлеровом претн>ом Чехословачко]

све владе држава са кощма ]е Ра]х имао дипломатске односе.

На последнем заседан>у Мале Антанте 21—22. августа 1938. на

Бледу, Сто]адиновиг\ и Комнен су упознали Крофту са овом

претн>ом, на шта им ]е он рекао да зе Немачка бесна што ]е

претрпела пораз 21. ма]а, али да и поред велике кризе ]ош увек

посто]е изгледи да се избегне оружани сукоб. Крофта ]е то

образложио чин>еницом да Немачка ]ош нще потпуно спрем-

на за рат пошто нема довольно способних кадрова, нема доволь

но примарних сировина, па се во]ска, индустрща и финанси)'е

противе рату, за ко]и се иначе залажу нарочито Хес и Химлер.

Бро]ни државннци су убеЬени да рат не би било могупно ло-

кализовати и да Ье Француска, Русина и Енглеска сукцесивно

прискакати у помог! Чехословачко^ Поред тога, судетски Немци

су свесни чиньенице да би се рат на^пре водио на н>ихово] тери-

торщи и да би настао невиЬен покол> ^ер ]е чешко становништво

веома раздражено. Чехословачки министар сматра да кампан>а

преко штампе ко^а се води последних недел>а и во]ни маневри

на границама Чехословачке теже да натера]у Чехословачку да

се одрекне савеза са Француском и Русином, и тврди да ]е Че

хословачка спремна да иде у попуштан.у све до тачке у ко,]'о]

№ена независност као слободне државе не би била ставл>ена на

коцку. Крофта на кра]у каже: „Председник Бенеш ]е пре 15

дана из]авио немачком министру у Прагу господину А^зенлору

да ]е искрено спреман да постигне споразум с Немачком. МеЬу-

тим, та нз]ава шце оставила никакав утисак тако да господин

Бенеш ни]е у том смислу примио никакав одговор из Берлина."27

25 ДА ССИП Београд, Ф ЛП, ф 2, дос. 1/13 — Велика Бриташца 1938,

М. Сто^адиновиЬ Крагьевском посланству у Лондону, стр. пов. бр. 1472 од

23. ^ула 1938.

26 Аггцуе1е 51аШ1ш Висиге§И, Р. С.К., ГЗоз. 153/1938, р. 1—8, Мо1а

сопгМеп{1а1а, В1ей аиёиз1 1938; А СФРТ Београд, Г. 24, Сго)адиновиЪеве

личне белешке са заседала Сталног савета Мале Антанте на Бледу 21—22.

августа 1938; АБ МАЕ Висиге?и, Р. 71, Ек>5. 8рес1а1е Уо1. 302, р. 147—150,

Мо1а, сотгагЫп Сотпеп — РаЬпсшз, 14—16 аи^из! 1938.

27 АгЫуе1е 81аШ1ш Висиге?И, Р. С.К., Бое. 153/1938, р. 1—8, Мо1а

сопг1(1еп{1а1а, В1ео. аи^ив! 1938; М. С^адиновнЙ, нав. дело, 495.
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Летн>а криза у Чехословачксц завршила се мирно препуца-

ван>ем преко дипломатща. Било ]е очевидно да Немачка .рш

юце била спремна за рат, као што ^е заюьучио чехословачки

министар Камил Крофта на последнем заседан>у Мале Антанте

на Бледу 21—22. августа, мада ]е Хитлер жарко желео да уни-

шти Чехословачку. Немачка влада зе била обавештена да Не Со-

в]етски Савез притепи у помоЬ Чехословачко.). Немачки амба-

садор у Москви Шуленберг }е разговарао о судетском питан>у

22. августа са Литвиновом, ко^и му ]е потврдио да ]е Сов]етски

Савез обеЬао Чехословачко] да пе }о\ пружити помог! и да пе

одржати дату реч.28 Овакво упозорен>е из Москве свакако ]е ути-

цало и на ратнохушкачке кругове у Берлину да не започну рат

пошто Чехословачка непе бити препуштена сама себи.

Почетком септембра 1938, Чехословачка ]е ушла у тзв. ^е-

сен>у кризу, коза се потом завршила насилним отцегоьен>ем дела

чехословачке територще по Минхенском споразуму закл>ученом

29—30. септембра измеЬу великих сила Француске, Велике Бри-

ташуе, Итали]'е и Немачке. тош почетком месеца су све очи

биле упрте у Нирнберг, где се од 6. до 12. септембра одржавао

збор нациста, одакле се очекивало да пе Хитлер решити пита

ние рата или мира. Сада су сви учесници почели да открива]у кар

те, а дипломатски канали су де]ствовали пуном паром. На засе

дай^ Друштва народа од 12—30. септембра, у Женеви се нашао

велики бро] дипломата, меЬу ко]има првенствено министри ино-

страних послова. Они су водили меЬусобне преговоре и разго

воре око судетског питаньа, помопи Чехословачко], питан>а рата

или мира, и слично. Румунска дипломатка ]е била презаузета;

министар Комнен ]е водно многе разговоре са заинтересованим

дипломатима у вези с прелазом сов^етских трупа преко румун-

ске територще у случа]у немачког напада на Чехословачку.

Комнен се тако састао 12. септембра са француским министром

иностраних послова Бонеом и об]аснио му географске потешко-

пе око прелаза сов]етских трупа преко румунске територще,

као и пол>ске и ]угословенске разлоге за помоп Чехословачко^.

Боне се уздржао од било каквих сугестща у том погледу и из-

]авио да ]е н>ихов став дотад коректан.29 Комнен зе истог дана

разговарао о истом питан>у са сов]етским министром Литвино

вом.30 Сутрадан 13. септембра разговарао ]е и са турским ми

нистром иностраних послова Ружди Арасом, као и са шефом

м АО МАЕ Рапз, Зепе 2, СаПоп 864, Боз. 8, р. 45—46, М. СогЫп а

М. Воппе1, № 3057—59, Мозсои 22 вер1етЬге 1938.

» АО МАЕ ВисигезИ, Р. 71, Боз. зрес1а1е, Уо1. 302, р. 134—135, Г>1.

Сотпеп Йе 1а Сепеуа Ех1ете ВисигезИ, 1е1. ёезсЯгаГа № 54762, 12 вер1етЬпе

1938; АгЫуе1е 81а1и1ш Висиге§11, Р. С.К., Е>05. 145/938, р. 12, Сотпеп Ех1егпе

Виоигезй, 1е1. сИт&1&.

» АЫ МАЕ ВисигезП, Р 71, Ооз. зрес1а1е, Уо1. 302, р. 367—370, Шшв1ги

Сотпеп Йе 1а Сепеуа Ех1егпе ВисигезИ, 1е1.. с1езс1Гга1а № 11, 12 зер1етЪпе

1938.
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^угословенске делегациие при Друштву народа, ко.)и су сматра-

ли да ]е Чехословачка веома погрешила што ]е об]авила опсад-

но стан>е у пет округа.31 Румунска влада ]е 12. септембра доста

вила окружницу свим румунским представништвима у иностран-

ству поводом вести да ]е Румунща дозволила прелазак сов]ет-

ским трупама преко сво^е територи^е ради помопи Чехословац

кое наводепи да су те вести лажне и да у том погледу не посто-

]е никакви споразуми или преговори.32 Румунска влада ]е о томе

известила и ]угословенску владу 14. септембра, о чему ]е пред-

седник владе Стозадиновип обавестио ]угословенско послан-

ство у Лондону.33 Комнен ]е такоЬе разговарао и са француским

државником Едуардом Ериоом неколико дана касни^е и поно-

вио оно што ]е веп рекао Бонеу и Бонкуру. Нагласио ]е да Ру-

муни^а не може ипи преко сво^их обавеза, и то у сагласности с

1угослави]ом, Пол>ском и државама из Балканског споразума,

поготову зато што Француска и Чехословачка има]у другачи^е

мшшьен>е у погледу наоружан^а Румунще. У вези са тим се вей

жалио француском министру Бонеу, па ]е ова] обеКао да Не по-

средовати код надлежних органа. Ерио ]е приметно да пе допи

дан кад пе Румуни]а морати да бира измеЬу Русще и Немачке.34

Према разво]'у догаЬа]а ко]и су се односили на судетско

питан>е, румунски министар Комнен ^е у Чемберленовом путова-

н>у у Берхтесгаден видео легализаци^у приса]един>ен>а Судета

Немачко;). Из Прага су му стигле вести да ]е „чехословачка

влада одлучна да пружи отпор умирупи сигурно, али херо^ки."35

У разговорима с разним делегащцама у Женеви, Комнен ]е

схватио да постов и опасност од ревизи]е граница за државе

ко]е су новоформиране или проширене после првог светског

рата, што }е представл>ало велику опасност за земл>е Балканског

споразума и Полкжу. Он ]'е упозорио румунску владу на опасност

од ревизще мировних уговора и предложио да земл>е Балканског

споразума и Пол>ска скрену пажн>у Паризу и Лондону да пе се

они свим силама солидарно одупрети било какво] територи)ал-

но] ревизии.36 ТакоЬе ]е обавестио сво]у владу о кра.)н>е опас

ном пол.ском захтеву у односу на Чехословачку и о подршци

31 АО МАЕ ВисигезИ, Р 71, Г>оз. зреыак, Уо1. 302, р. 384, М1шз1ги

Сотпеп с!е 1а Сепеуа ЕхГете Висиге§11, 1е1. йезаРга^а № 13, 13 8ер1ет-

Ьпе 1938.

32 АгЫуе1е 51аШ1ш ВисигезИ, Р С. К., Охк. 145/938, р. И, СлгсгПага

са1ге Юа1е 1е§а1шш1е, Хё1. сп(та1а № 54492 сип 12 5вр1етЬпе 1938, зетпа!

Ваплапи.

33 ДА ССИП Београд, Ф ЛП, ф 1, дос. 1/6 — Мала Антанта 1938, М.

Сто]адиновип Крал>евском посланству у Лондону, стр. пов. бр. 1827 од 14.

септембра 1938.

34 АО МАЕ Висигеви, Р Мка 1п1е1евеге, Уо1. 2, р. 355, Сотпеп йе 1а

Сепеуа Ех1ете ВисигезИ, 1е1. аезсп1та1а № 23 сип 15 зер1етЬпе 1938.

35 АгЫуе1е 8Ши1ш ВисигезИ, Р. С.К., Эоз. 145/938, 145/938, р. 14,

Сотпеп ее 1а Сепеуа Ех1егпе ВисигезН, 1е1. снта1а, 15 зер1етЪпе 1938.

36 Агшуе1е 81а1и1ш Висиге$П\ Р С.К., Г*». 145/938, р. 15, Сотпеп с!е 1а

Сепеуе Ех1егпе Висигеви, 1е1. агга1а, 16 зер1етЬпе 1938.
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Пагьске у вези с припа^ашем Словачке МаЬарско], па ]е затра-

жио да влада скрене пажн>у Варшави и польском министру ино-

страних послова 1озефу Беку да „Румушца не би могла одобри-

ти територщалну ревизщу ко]а би водила ка повепаау тери-

торще, снага и престижа МаЬарске".37 О томе ]е и ]угословенски

во^ни изасланик у Букурешту разговарао с начелником румун-

ског Генерал-штаба, ко.|и ]е из]авио да прелазак сов]етске арми-

]е преко румунске територи)е ни]е у сагласности с полско-ру-

мунском конвенциям и да стога не долази у обзир, али што се

тиче ратног материала, у интересу ]е Румунще да Чехословач-

ка као савезник о^ача па било са ко]е стране он долазио, али

Румуни|а не би никад пристала да та^ материал шале Комин

терна као у случа^у Шпани^е.38 С друге стране, ]угословенска

влада ]е била обавештена из Рима да пе Сов]етски Савез запело

интервенисати у случа]у немачког напада на Чехословачку. Под

утица]ем ]авног мн>ен>а, Бек би могао пасти а Полоска уКи у рат

против Немачке. Што се тиче 1угослави]е, у сов]етско] амбаса-

ди у Риму влада уверение „да ]угословенска влада буде дебор-

дирана и принуЬена да ступи на страну непри)ател>а Немачке."3'

Оно што ]е на^више забрин>авало ]угословенску и румунску

владу било ^е питан>е шта пе учинити МаЬарска у судетском

спору, ^ер уколико она нападне Чехословачку, Дугослави)а и

Румуни]а би аутоматски ушле у рат према слову уговора Мале

Антанте, па су обе земл>е разним дипломатским каналима насто-

]але да спрече МаЬарску да уЬе у рат. Потребно ]е напоменути

да су Мала Антанта и Балкански споразум у августу 1938. при

знали МаЬарско] и Бугарско] равноправност у наоружан>у. Та-

коЬе ]е измеЬу МаЬарске с ]едне стране и Румунще и 1угослави-

]е с друге стране постигнут споразум о ман»инама. МеЬутим,

маЬарска влада ни]е хтела да преузме било какве обавезе у по-

гледу машина у односу на Чехословачку, о чему ]е маЬарски

министар иностраних послова Кан>а почетком септембра 1938.

обавестио румунског и ]угословенског поеланика у Будимпе-

шти* То ]е изазвало велико неспоко^тво у Мало] Атланта, по-

готово сада у на]жешгю] ]есен>о] кризи Чехословачке. Друто не-

споко,)ство ]е настало кад ]е Хорти 20. септембра отишао код

Хитлера, мада га ]е веп посетио 21. августа. Хорти ]е кренуо с

намером да код Хитлера изде^твузе да МаЬарска не остане

37 АгЫуе1е 51аШ1ш Висиге$И, Р СВ.., Боз. 145/938, р. 16, Сотпеп йе

1а Сепеуа Ех1егпе Висиге$11, 1е1. с1гга1а, 17 верЪетЪпс 1938.

38 ДА ССИП Београд, Ф. ЛП, ф 1, дос. 1/6 — Мала Антанта, М. Сто

]адиновип Крал>евском посланству у Лондону, шифр. тел. стр. повр. бр.

1866 од 19. септембра 1938.

* ДА ССИП Београд, Ф ЛП, ф 1, дос. 1/6 — Мала Антанта 1938. М.

Стозадииовип Крал>евском посланству у Лондону, стр. пов. бр. 1892 од 19.

септембра 1938.

* АО МАЕ Висиге§11, К 71, Ек>5 5рес1а1е, Уо1. 302, р. 327—328, Ьева-

Пипеа сПп Рга^а Ех1егпе ВисигезН, 1е1. с1е$стГга1а № 53889, 7 яер1етЬпе

1938, хетпа!; Сги1егезси.
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празних шака кад буде решавано питан>е Судета.41 Комнен ^е о

то] посети разговарао 21. септембра у Женеви с француским ми

нистром Бонеом и нагласио му да Тугославща и Румуни^а неЬе

толерисати наоружаше МаЬарске уколико она буде поступила

као Немачка према Судетима, па ако нападне Чехословачку, обе

земл>е пе бити принуЬене да уЬу у рат. Уколико Чехословачка

добровольно уступи МаЬарско^ део сво]е територи]е на ко_)о] жи

ви претежно маЬарска ман>ина, тугослави]а и Румунщ'а пе то

прихватити, али ако МаЬарска намерава да заузме целу Словач

ку, оне то ни у ком случа^у неЬе дозволити. Румунски министар

]е замолио француског министра да са тим упозна и британског

министра иностраних послова Халифакса.42 Сутрадан 22. децем-

бра, Комнен ]е наложио румунском посланику у Београду да

упозна М. Сто]адиновиЬа са аспираци)ама МаЬарске према Че-

хословачко] и да га подсети како измеЬу Румуни^е и 1угосла-

ви)е постода уговор о савезу против МаЬарске, те да ]е потреб

но да обе земл>е у односу на МаЬарску заузму идентичан став.

УвеЬан>е МаЬарске на рачун Словачке довело би до великог по-

веЬан>а маЬарског ратног потенциала, а то би имало нежел>ене

последице по 1угослави]у и Румуни^у. Комнен каже у поруци

Сто^адиновиЬу: „Далеко од мене ^е иде^а да се ангажу]емо у

акшуи ко]а би нас водила у рат, али сматрам да имамо исто

рийку одговорност и да бисмо ^едног дана могли бити упитани

како ]е могуЬе да владе у Букурешту и Београду нису барем по-

кушале да дипломатским делован>ем спрече прикл>учен>е Сло

вачке МаЬарско], што би могло значити почетак ревиз^е свих

клаузула Три]анонског уговора." Дал>е ]е замолио Сто]'адинови-

Ьа да румунски и ^угословенски представници у Паризу, Риму,

Берлину, Лондону, Варшави и Будимпешти упуте за^еднички

демарш наводеЬи да тугослави|а и Румунща неЬе предузимати

било шта што би довело мир у опасност све дотле док МаЬарска

не буде захтевала исправку граница са Чехословачком, с тим да

}о] Чехословачка може уступити део сво]'е територще на ко^

живи претежно маЬарски живать, али никако неЬе дозволити

да се Словачка пришли МаЬарско.]. Комнен на кра^у пише свом

посланику у Београду да ^е веома задовол>ан оним што ]е ^уго-

словенска влада предузела у Риму и Берлину да би МаЬарска

остала мирна, а у|едно обавештава Сто]адиновиЬа да ]е и Ру-

муни^а предузела сличне кораке.43 Неколико дана касни]е (25.

септембра) одржан ^е састанак измеЬу Сто]адиновиЬа и Комне-

41 АЭ МАЕ Рапе, Зеле 2, СаПоп 864, Бое. 7, № 136, БёсЫгй-етет

№ 196—197, 1е1ё8гате( Виаарез! 1е 20 зер1етЬге 1938 а 20 п.

42 АЛ МАЕ Рат, 5епе 2, Саг1оп 864, Бое. 7, № 136, БёоЫеггетет

№ 3011—3012, Сеог§ех Вопле! а СпаНез СогЫп, Бе Сспёуе Йи 21 5ер1ет-

Ьге 1938.

43 АО МАЕ ВисигезИ, Р. 71, Ек>5. 5рес1а1е, Уо1. 303, р. 207—208, Сотпеп

<1е 1а Сепеуа са1ге Ве1вгайе 51 ВисигезИ, 1е1. с1Ега1а № 35, 22 8ер1ет-

Ьпе 1938.
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на; они су размотрили политично стан>е у коме се налазе обе

землье и кораке ко]е треба предузети да би се избегао рат.

У тешком чехословачко-немачком спору око Судета, Чехо-

словачко] ]е поред МаЬарске чинила велике потешкопе и Пол>ска

ко]а ^е тражила део чехословачке територи^е у области рети

на. За све време ]есен>е кризе у Чехословачко] , полъска штампа

]е нападала чехословачку владу, хвалила нацистичку Немачку

и истицала ььено право на Судетску облает, маЬарско право на

Словачку и сво]е право на Т^ешин. Последних дана септембар-

ске кризе, пол»ску штампу ]е наевшие занимало држан>е тугосла-

вще и Румуни]е, найме да ли пе оне притепи у помоп Чехосло-

вачко] према уговору уколико ]'е МаЬарска буде напала. У случа-

]у да савезнице Чехословачке зарате против МаЬарске, што зна-

чи и против Немачке, онда би Пол>ска морала упи у рат на стра-

ни Немачке уколико жели да силом заузме Т^ешин из Чехо

словачке, а то у сваком случа^у ни)е одговарало польском зав-

ном мнешу.44

Крадем септембра 1938. воЬена ]е жива дипломатека ак-

тивност од Москве до Лондона и од Варшаве до Анкаре. 1ош

увек се нще знало ко пе с ким уколико започне оружани сукоб

и какве пе он сразмере имати; уз то, нико ]ош ни^е био спреман

за рат. Западне велике силе су тражиле могупност да реше су-

детски спор макар и науштрб Чехословачке. Мале земл>е су

страховале од рата, па су насто^але да избегну уплитан>е у спор

великих сила. У тако тешким околностима, чехословачка влада

се обратила сов]етско] влади с питанием да ли ^е спремна да ]0]

помогне према уговору о уза^амно] помоЬи уколико Француска

испуни сво]е уговорне обавезе, а затим Да ли пе Сов]етски Савез

као члан Друштва народа помопи Чехословачко^ ако се она у

случа]у немачке агреси]е обрати Савету Друштва народа и за-

тражи да се примене чл. 16 и 17 Пакта Друштва народа. Сов-

]етски помощник комесара за иностране послове Владимир По

темкин дао ]е 20. септембра потврдан одговор сов^етске владе

Зден>еку Фирлингеру, чехословачком посланику у Москви. По

темкин ]е о томе обавестио чехословачку владу и преко сов]ет-

ског посланика у Прагу, а у]едно ]е упознао и француску владу

са садржином одговора чехословачко] влади. Фирлигер се по-

ново састао са Потемкином 22. септембра, кад га ]е Потемкин

обавестио да ]е сов^етска влада запретила Пол>ско] и да ]'е пре-

дузела во,]'не мере на ползско] граници. Он ^е рекао да га веома

чуди што чехословачка влада нще никад тражила безусловну

во.)ну помой од Сов]етског Савеза, на шта му ]е Фирлингер одго-

ворио да ]е то због географског положа]а.45

44 АгЫуек 51аш1ш ВисигезИ, Р Р.Р.К. — Ргеза ех1егпа, 0о§. 1009,

Уаг$оУ1а 27 зер1етЬпе 1938.

45 АО МАЕ Рат, 5епе 2, Сагюп 864, Боя. 8, № 140, Е>ёсЫЯгетеп1

3057—3059, М. Воппе1 а М. СогЫп йе Мозсои, 1е 22 зер^етЬге 1938.
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Румунска влада се обратила југословенској влади за миш-

љење у вези са чехословачким питањем на шта је Дан Глебле-

ску, румунски отправник послова у Београду, обавестио своју

владу 21. септембра како Стојадиновић сматра да савез Мале

Антанте више не постоји зато што је Чехословачка пристала на

француско-британски предлог да се одрекне једног дела своје

територије. Што се тиче захтева Пољске и Мађарске у односу

на Чехословачку, он сматра да би оружана интервенција Руму-

није и Југославије довела обе земље у сукоб с Мађарском и

њеним савезницима Италијом и Немачком, па не види ко би у

том случају били савезници Румуније и Југославије. Стојадино-

вић није прихватио ни предлог румунске владе да се пошаље

демарш владама четири великс силе јер би то могло изгледати

као прстња обеју земаља, мада оне нити желе ићи докраја нити

могу у било чему помоћи Чехословачкој.4* Румунски отправник

послова састао се поново 28. септембра са Стојадиновићем који

је поручио румунској влади да избегава одлучан одговор Чехо-

словачкој, него треба да изјави како се Београд консултује са

Букурештом, и обратно, подсећајући да су се он и Комнен још

на Бледу договорили да „треба да одлуче да ништа не одлуче"

Гебелску је обавестио своју владу да код Стојадиновића нема

више оне сигурности коју је показао кад му је дао изјаву пре

неколико дана, па је закључио да је то можда резултат разго

вора што га је тога јутра водио са кнезом Павлом. Гебелску је

такође разговарао и са помоћником министра иностраних по

слова Ивом Андрићем, који је умањио значај Стојадиновићеве

претходне изјаве румунској влади о чехословачком спору.47 У ме-

ђувремену су румунска и југословенска влада имале непрекидне

консултације са Грчком и Турском, својим савезницима из Бал-

канског споразума. Обе савезнице су изјавиле да би ступиле у

рат једино у случају кад би била у питању чланица Балканског

споразума, док би у конфликту између великих сила остале неу-

тралне. Обе земље су подржале политику румунске и југосло-

венске владе.48 У вези са судетским питањем, Стојадиновић је

29. септембра упутио нову поруку румунском министру Ком-

нену: „Сходно Вашим сугестијама у Суботици (25. септембра

1938 — прим. М. В.) учинио сам неопходан демарш Берлину. Од

говор који сам сада примио је веома задовољавајући за Румунију

и Јутославију у две тачке које нас посебно интересују. Берлин

46 А СФРЈ Београд, Ф А-И-МС-А, ф 24, текст изјаве Милана Стојади-

новића отправнику послова Румуније Дану Геблескуу од 21. септембра

1938 («а француском).

47 АО МАЕ Висиге?Ч, Р 71, Оов. 5рес1а1е, Уо1. 303, р. 424—425, Ье%фа

Котапа 1а В1§гас1 Ех1ете Висиге$и, 1е1. с1е8С)гга1б № 3024, 28 5ер1етЬпе

1938, 8етпа( СеЫезси.

« АБ МАЕ ВисигезИ. Р 71, 1п1е1евегеа Ьакашса 1938, Уо1. 6, р. 346—

350, Ье8а11цпеа сИп А1епа Ех1егпе ВисигебН, 1е1. <1е5С1Гга1а № 1804, 29 зер-

1тЬпе 1938, зетпа! РЛоИ.
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нас моли да не чинимо пројектовани демарш Будимпешти. Ружди

Арас и Мавридис такође сматрају да би нас то далеко одвело.

Промена опште ситуације после Минхенске конференције чини

ми се као разлог више за одлагање овог демарша, с тим да врло

пажљиво наставимо пратити ситуацију. У разговорима са ино-

страним дипломатама сматрам да можемо изразити незадовољ-

ство уколико је реч о маћарским ревандикацијама, апсолутно

неоправданим према Словачкој и Поткарпатској Русији."49

Конференција великих сила Француске, Велике Британије,

Италије и Немачке која је одржана 29—30. септембра 1938. ре

шила је судетско питање на задовољство Немачке; рат је био

одложен само за годину дана, а остале последние су углавном

познате. Мала Антанта је престала да постоји, па Југославија и

Румунија нису дошле у ситуацију да помогну свом савезнику

Чехословачкој пошто је Мађарска није напала; оне су се до

краја стриктно држале слова уговора. Не може се свалити кри

вила само на њих за пролает овог савеза, јер кривица лежи

на другој страни. Сам Стојадиновић у својим мемоарима

које је писао после завршетка другог светског рата оправ-

дава себе и сваљује сву кривицу на Е. Бенеша за пропаст Мале

Антанте: „Бенеш није хтео да види стварност занесен илузијама

о некаквим двосмисленим неодређеним „савезима", за које је

лако могао да предвиди да му неће ништа користити у даном

моменту. Ни Совјетска Русија, ни Француска, нису сматрале да

имају ма какве обавезе према Чехословачкој. Хитлер је о томе

био боље обавештен и захтевао припајање Судетских области

Рајху. Упркос мојих ранијих благовремених упозорења, као и

јасних знакова, да ће остати усамљен, Бенеш је истрајао у свом

непомирљивом држању. Ништа му није користило што је полу-

званични орган француске Владе „Ье Тетрз", цинички писао

да „француски синови неће проливати крв због некаквих Судета,

за које до јуче нису знали ни да постоје" ... И дочекао је те

шку и трагичну судбину, а ја непријатну и жалосну сатисфакци-

ју да сам имао право." У даљем излагању, Стојадиновић наводи

обавезе из уговора Мале антанте и пребацује Чехословачкој

што није раније прихватила југословенски предлог за прошире-

н>е обавеза Мале Антанте: „Ми смо својевремено, 1926. године,

предлагали да се обавезе из Споразума о Малој Антанти проши-

ре у војни савез. Тада смо се налазили у оштром сукобу са Ита-

лијом и било нам је стало да се обезбедимо за случај ратне опа

сности. Међутим, Чеси који у то време нису били угрожени ни

са које стране, одбили су овај предлог. Остале су, дакле, на сна-

зи искључиво одредбе у случауј напада од стране Мађарске . . .

Ко је онда гробар Мале Антанте?"50

49 АО МАЕ Висиге?Н, Р 71, ГЈоз. 8рес1а1е, Уо1. 304. р. 103—104, Ьеда-

(шпеа сИп Ве1дга<1 Ех1егпе Висиге$И, 1е1. йе5С1гга1б № 2030, 29 5ер1етЬпе

1938, 5етпа1 СеЫезси.

50 М. Стојаднновић, нав. дело, стр. 473—476.
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Истини за вол>у треба реЬи да ]е постсцао ^ош ^едан пред

лог ]угословенске владе за проширен>е обавеза Мале Антанте по

четном 1932. ко.|и Сто^адиновип не помин»е у сводим мемоарима.

.Тугословенска влада се тада обратила чехословачко] влади с

предлогом да Мала Антанта заюьучи споразум са Немачком и

Италирм уколико доЬе до рата, али ]е Бенеш одбио та] предлог.

Он ]е у одговору зугословенско^ влади об]аснио да су Француска

и Пол»ска ангажоване у случа^у немачког напада, и да интереси

Чехословачке нису истоветни са интересима 1угослави]е. У слу-

ча]"у рата са Итали)ом, МаЬарска нейе остати неангажована, а

Чехословачка пе заузети сво] став. Бенеш ^е на кра]у указао на

то да Чехословачка не може извршити мобилизаци]у у случа^у

неког инцидента на граници Албанще.51

У одсудном часу кад ]е требало одбранити Чехословачку

од фашистичке агреси)*е, буржоаски влада]уКи политички врхо-

ви Мале Антанте — у првом реду чехословачки, иако су сами

били неспособни да се супротставе фашистичко] агресщи —

више су волели да виде окупирану Чехословачку, него стране

добровольце и Црвену армщу у средн^ Европи. МеЬу 300.000

при)авл>ених добровольца из целог света било ^е више од 100.000

1угословена. Чехословачка влада их ]е одбила уз образложенье

да су комунисти, мада сви доброволен нису били чланови КШ

или СК(ХГ-а, па чак и да су то били, они су хтели да сводим жи-

вотима бране Чехословачку од фашистичке агресще. МеЬутим,

чехословачки влада]уЬи врхови су се платили да странци не

доносе само борбу против фашистичких агресора него и нешто

друго — пролетерску револущцу, што буржоази)и ни)е никако

одговарало. Баук комунизма био ^е ]ош увек снажно присутан.

У прилог тврЬегьу да Чехословачка ни^е хтела да се брани од

фашистичке агреси^е говори и зедна из]ава председника Бенеша

после завршетка другог светског рата. Найме, он ]е у кругу

сво^их сарадника гледао Праг са балкона палате Храдчани, сав

обас]ан у вечерн^ светлости, и рекао: „Видите, ова] лепи Праг

остао ]е неразрушен захвалэдупи томе што ]а нисам хтео рат са

Хитлером." То ]е у супротности с н>еговом из]авом од 10. децем-

бра 1942. у Лондону52, кад ]е говорио о узроцима ко_)и су га на:

терали на попуштан>е, а што потврЬу]е чиньеницу да чехословач

ки влада^упи врхови нису хтели да се боре против фашистичке

агреси|е, те да кривицу не треба бацати само на друге. Потребно

]е имати храбрости и признати и сво]е личне грешке.

На кра]у можемо констатовати да су Румуни^а и тугосла-

вща остале докра]а верне слову уговора из савеза Мале Атлан

те. Истина ]е, меЬутим, да ]е н>ихова дипломатка деловала то-

51 АО МАЕ Рапз, 5епе 2, Сапоп 846, Ооз. 10, № 149, р. 1—2, Ье Рге-

зЫегП йи СопзеИ, МиизЕге Йез МЫгез Ех1гап§егез а топз1еиг йе Веаи-

тагсЬа1з, атоазайег Йе а КериЬНдие Ргап?а1зе а Коте, № 171, Рапз, 1е

8 Геупе 1932.

52 М. Банку, Мала Антанта, 290.
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ком 1938. у насто]ан>у да у чехословачко-немачки сукоб не уЬе и

МаЬарска, што би их обавезало на непосредну оружану интер-

венщцу. С друге стране, чехословачка дипломатка ]е радила на

томе да неутралише сваку во]ну помоп како не бн дошла у си-

туаци]у да уЬе у рат против нацистичке Немачке, па ]е тако

спречила*разаран>е сво]е територи^е у ратним операци)ама. За-

хвал^упи сплету догаЬа]а, до тога ни^е ни дошло ]ер су ве-

лике силе Француска, Велика Британка, Итали)а и Немачка

29—30. септембра 1938. у Минхену решиле судетско питание ра-

спарчаважем Чехословачке.

СКРАВЕНИЦЕ

АЭ МАЕ — АгЫуа алр1ота1ка М1тз1еги1 А^ассгНог Еххегепе

АО МАЕ — АгсЫуез сИр1ота^ие Мишгёге оез Агггпгез Е1гапдёгез

А СФР5 — Архив СоциЗалистичке Федеративне Републике Дтослашпе

ДА ССИП — Дипломатски архив Савезног секретари] ата за иностране

послове

Ф А-И-МС-А — Фонд Милана Сго)адиновипа

Р С. К. — Роп<1 Саза Кеда1а

Р М. Р. N. — Роп Мш18(еги1 Ргора8апае1 ЫаНопа1е

Ф АП — Фонд анкарског посланства

Ф ЛП — Фонд лондонског посланства

Ф — Фонд

ф — Фасцикла

р. — ра^ша

Т. — том

ЬА 01РЮМАТ1Е УСШСОЗЬАУО-КОТЖАШЕ А ЬА УЕ11ХЕ

ое ь'ассояо бе М1Ж1СН

Кёз и т ё

II п'у а раз ае аоше ^ие Гап 1938 ргёзеп1е ип епзетЫе 6"ёуёпетеп15

ЯШ от (аН розз1Ыс 1е сатане йе 51х апз репаап! 1а с1еих1ёте зиегге топ-

(Иа1о. Аргёз Ьаисоир с!е с1е81гис1юпз е1 <1е уклтез та1ёпа1ез, 1а циегге а

сЬап§ё 1а саг1е еёо§гар1^ис аи топс1с еп сопсШюппагП 1а Гогта1юп ае

поиуеаих ЕШз. ЬЪ1з1опеп ^и^ з'оссире аи)оиго"пш аез сШз ёуёпетеп1з зе

{гоиуе аапз ипе зИиаНоп р1из гаУогаЫе йе се11-1а аапз ^ие11е зе 1Гоиуа1еп1

1ез роННяиез яш у ауа1еп1 рпз рагтде. ТапаЧз яие ГЫзЮпеп а'ашоиго"пш

ез1 еп ёШ, {егпппёз 1ез ргоёз, <1е 1ез арргёс1ег а Гопа, 1ез ро1Шиез «Типе Го15

п'ёЫеп! раз Юиригз сопз1еп1з аез аоситеп1з яи'Из ауа!еп1 818пёз.

Еп аШгап! ГаИеШюп аи 1етрз еп раго1е, поиз уои1опз тенге еп

геИеГ 1ез аШиаез яи'у а\а1еп1 1а Уои8оз1аУ1е е1 1а Ноиташе, тетЬге5 йе

1а РеШе Еп1еп1 е! а ГЕп1еп1е Ва1кашяие, Гасе аих ёуёпетет аррагиз а

1а уеШе ае ГАссогс! йе Митсп аез дгапаез ршззапсез. 1-е Ьи1 ае по1ге

ехрозё ез1 а ёНттег 1ез сШеттез Нёз а се1 ёуёпетеп! Гатеих, ауап1 еп

уие яи'а реи ргёз 1оиз 1ез хгауаих ргёсёс1ап15 1гакап1 се ргоЫёте 1П51з1а1еп1

а еп гепаге соираЫез 1ез аеих тетЬегз, (апсИз яие 1е 1го151ёте, 1а Тспёсоз1о

у^ше, гез1ан шсоираЫе. СерепаагЦ, 1ез геспегспез поиуеНез огггеп! ипе

1та8е аШёгеп1е. А 1а Кп поиз аглуопз а 1а уеп1ё.
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