
http://www.balkaninstitut.com



УДК 949.71:943.036

Душан ЛУКАЧ

Балканолошки институт САНУ

Београд

МЕСТО КРАЛЬЕВИНЕ ЛУГОСЛАВИЛЕ У ПЛАНОВИМА

И ЕКСПАНЗИОНИСТИЧКИМ ПОДУХВАТИМА ТРЕЪЕГ PAJXA

ПРЕМА ЛУГОИСТОКУ ЕВРОПЕ ДО 1941.

Лош у априлу 1934, у ^едном 3Ha4ajH0M нацистичком про-

грамоком акту, Меморандуму Министра за пропаганду Pajxa, ис-

такнута je мисао да кльуч за оствариван>е ynmaja Немачке на ши-

рем подруч^у jyroMCTOHHe Европе лежи у Београду.1 Тиме je не-

двоомислено наглашена улога и 3Hanaj Лугослав*це у решаван>у

свих питана земал>а и народа ]угоисточне Европе. KacHwje Ьемо

покушати да анализирамо разлоге оваквог третмана Лyгocлaвиje

у оквиру немачке балканске политике.

У jemHoj од опшщ>ни]их. документованих расправа о поли

тичном 3Ha4ajy и привредним, политичким и водним могуКности-

ма земал>а зугоисточне Европе, посебно ныиховом 3Ha4ajy за Тре-

Ки Pajx, у Анализи политичке ситуащце у jyrOHCTOHHoj Европи,

napTMjiOKor врха НСДАП, од 27. октобра 1934. године, Лугославиди

je ме!)у земл>ама овога региона дато посебно и истакнуто место.2

И сами аутори oncpHBajy мотиве посебног третмана Лугослав^е,

па се наводе:

— Централни пoлoжaj Лyтocлaниje у средишту европског

jyroHCTOKa, н>ен стратепцсни 3Ha4aj као слоне измену централне

Европе и Блиског истока, затим, н>ене 3Ha4ajHe caoöpahajrome Koje

1 Bundesarchiv Koblenz (дале скраЬеио: BA) Abt II Jugoslawien, Po

litik 2 D. Bd. 1. Меморандум министра за пропагаиду Pajxa, VII /7023, 'з. IV

1934.

* BA NS 2/3 Bd. 54. Меморандум Citoллюпол 11тичког уреда НСДАП о

политици у jyrctttCTOMHoj Европи, 3. Опширн»це о томе: Ж. Аврамовски,

Балканске земле и велике силе 1935—1937, Београд 1968, 111—114; D. Biber

Die jugoslavisch-deutschen Beziehungen von 1933. bis 1941, Deutschland-Jugo

slawien, Sonderdruck and dem internationalen Jahrbuch für Geschichtsunterr

icht. Band 9, 1963—64, Braunschweig 1961, 30—40.
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пролазе поред Дунава и притока у Дунав, посебно Моравско-вар-

дарске долине;

— посебно се истине aHanaj Jyгocлaвиje као евентуалног за-

пречног бедема против претераних аспирации а италтцанских фа

шиста према Балкану и Подунавл>у;

— и у економском смислу Jyтocлaвиjи je као земл>и богатоj

пол>опривредним производима и рудним богатствима дато истак-

нуто место мег>у земл>ама овога региона;

— уочен je и подвучен политики знача] Кра.ъевине Jyro-

слави^е као ]еди.не земл>е jvroMCTOHHor региона Koja je била чла-

ница оба балкаиюка оавеза: Мале ангганте и Балканског споразума.

Приоуство HaöpojäHMx и киза других ман>е важних чинила-

ца било je веома 3Ha4ajHO у утамеллшакьу и pasBojy веза и односа

Tpeher Pajxa и Крал>евине JyroarcaBMje, али се мора приметити

да je веКи 6poj тих чинилаца nocTOjao и у односима измену Не

мачке и других земал>а j угоисточне Европе. На пример, страте-

rnj'CKH 3Ha4aj мореуза, Босфора и Дарданела, привредни и сиро-

вински значаj Румуюце итд.

Изгледа да je назэначэдниЗи и HajnpncyrHMjM у комплексу

односа Немачке и земал>а i угоисточне Европе био геополитички и

стратетсцски положа] 1угослави1е, посебно нъен значат као бране

Мусолитцевим аспирацилама на шире просторе преко JaÄpaH-

ског мора, KOjH су, по свим прорачунима, и поред тога што су

формално и вербално поизнавани као подруч^е италвд'анских ин

тересован^ и ттретензи]а, морали остати немачки. Истовремено,

Кральевина Jyтocлaвиia je као jezruHa чланица и Мале антанте и

Балканског споразума могла изванредно послужити као пион у

слабл>еиь^ и разбитан>у тих heroja колективне безбедноеги на на-

веденом noflpynjy, односно у слабл^еиьу и истискиван>у утицата

традиционалних сила, нарочито ynraaja Француске.

Да су они чиниопи били пресудни у односима Немачке и Jv-

гославипе noTBprjvie чин>еница што je немачка дипломатита све

време користила Крал>евину JvrocnaBHi'y као тег у одмеоаваньу и

регулисанлг сво^их односа са Италщом и истовремено као бат у

уздрмаванэу и касните слабл>ен>у и уништавальу система колек

тивне беэбедности на noflpvniv ivroMCTOHHe Европе. И у воеме еко-

номског продирагьа «a jyroMcroK до 1936, италиj анско-jугословен-

ски одноои су имали велики знача] за иеггутьавагье нацистичких

дуторочних планова. Немцима mije одговзрало ни претеоано за-

оштраване односа, нити приближавагье Италще и Крал>евине Jv-

гославите. Отворено конфронтиратье могло je довести до рата у

Kojn би се, евентуално, уплели и савезжгаи Jyroc.7raBHje или 6aD

нека члаиица Мале антанте или Балканског споразума, а Нема

чка je чврсто планирала да цело то подручпе ooBojn мирном екс-

naH3JíjoM. Jane приближаваае Крал>евине JyroanaBMje и Итали}е

могло je значити зачетак неког блока Kojn би, уз друте намере,

имао и фуккцзду да заустави ширенье немачког утищуа према

jyroMCTOKy.
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У раздобл>у до 1936. уз настсцанье да односи измену Италике

и Jугосланиje остану у оквирима Koj-и нису у колизи]и с глобал-

ним плановима Pajxa у слоллкц политощи, главна пажша je пос-

векиваиа оживл,аван>у и ширен>у вкономоких веза са земл>ама

]угоисточне Европе, ме})у н>има и с Jyгocлaвиjoм. Оствариванье

доминацеде у економским односима претходило je orairroj екс-

панзи]и Pajxa у правду jyroMcrOKa. JyrowiaBMja je у то време спа

дала у ред европских земал>а са на^бржим порастом трговинске

размене с Немачком. На пример, Jyroanaßnja je 1933. године уве

зла из Немачке робу у вредности од 20,2 милиона РМ, шго je из

носило 13,4 одето jyro^oBeHCKor увоза, док je 1936. увоз износио

60,3 милиона РМ, односно чак 26,8 одето укупног jyrocnoBeHCKor

увоза. Исто тако, JyrocnaBnja je 1933. извезла у Немачку робу у

вредности од 25,1 милион РМ или 13,9 одето укупног ]угословен-

ског извоза, док je н>ен извоз у Немачку 1936. износио 58,8 милио

на РМ или 23,7 одето укупног ^уоеловенског извоза.3 На та] начин

се Немачка налазила на првом месту у епшьнотрговинско] раз-

мени JyrocnaBnje са иностранством. Упоредо са економском пе-

нетращцом, прошириване су везе и ушцащ и у другим области-

ма могупе ме*>удржавне сарадн>е, у култури, унутраилод поли-

тици, у раду с немачком националном маньином, па и у области

BOjHe сараднье. Све je то омогуЬило HeManKoj да се веН у току

1936. интензивни]е позабави конкретним токовима jyrocjioseHCKe

сползне политике. КористеНи се оствареним утапедима и позици-

jaMa, немачка дипломатика je почела индиректно да утиче на jy-

гословенску спол>ну политику каналишуЬи je у смеру CBojHx же-

л»а и планова. Ослонац у тим HacrojaifaHMa представл>але су у Jy-

гоолави]и пронемачки и тоталитаристички определиене снаге, ме-

l)y KojMMa je било утица}них ш^единаца из самих врхова власти,

какав je био предеедник владе Милан Стч^адиновиК. Тежиште

рада било je усмерено ка ггридоб^анэу врха у земл>и за сарадтьу

с владама ревизионистичких зематьа: Бугароке, Ма^арске и Ита-

ли]е, чиме je аутоматски слаблзен систем колективне безбедно-

сти на jyroMCTOKy Европе.4

Низ унутрашгьих и спол>нополитичких чинилаца ишао je у

прилог OBoj делатности немачких надиста и пронемачки опреде

лиених снага у Кралевини JyracOTaBnjM. Део конзервативних сло-

jesa, у страху од све присутни]ег радничког и демократског по-

крета у землей, са све веЬим симпати] ама се односио према тота-

литарним системима, Kojn су, користеЬи се на] грубл>им насилием,

десетковали комунистички покрет у аво^им землэама. Исто тако,

слабл>ен,е трговинаких веза са западиим силама после светске

економске кризе, уз ]ача№е трговинске размене с Немачком, до-

* Подаци су обра^ени на темелу низа извора и биКе об]ав.ъени у

ауторовод кн,изи: Tpehu Pajx и земле ]угоисточне Европе, кнь. 2, поглав-

зье 5.

4 Исто.
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приносило je повепан>у 6poja симпатизера нацистичког поретка

у круговима зугословенске буржоазэде.

HacTojaiba француске дипломатике у току 1935. да придо-

биданьем Итали-je онемогуЬи евентуалну лрисни]у сараддьу Ита-

лиje и Немачке изазвала су револт код дела влада]упег врха у

JyrocnasujM и утицала да се у ньиховим редовима убрза процес

хла^еша према традиционално] оавезници Француско]. Ти сполъ-

нополитички потези деловали су на определ>ен>е владазуЬих вр-

хова с председником владе Миланом О^адиновиКем на челу,

ко]и je у страху пред немачким колосом био све спремней да

HajnpMCHMje capat)yje с тоталитарном системима.5

Немачка дипломатка je користила повол>не прилике да по

средством Београда индиректно спроводи сопствени ггрограм на

Балкану, а од средине 1936. развила je живу активност ради от-

клан.а№а nocTojehnx неспоразума измену Крал.евине Jyтocлaвиje

и к>ених реваншистички определ^ених суседа, Бугарске, Мгфар-

ске и Итaлиje, и стваран>а услова за jai4a«>e веза и сарадаье из

мену Jyгocлaвиje и ових земала. Геринг je за време посете Со-

фщк joui у Majy 1935. препоручивао да се успостави тенпьа са-

радтьа измену Бугарске и Jyгocлalвиje.в Тижшго се зближа-ван>у

Бугарске и JyrocnaBHje, што би аутоматски условило погоршава-

н>е односа измену Jyгocлaвиje и гьених савезница Румушце, Грч-

ке и Турске, односно што би ослабило сарадньу земал.а Балканског

споразума. Савети те врете упуЬивани су касниде из Берлина и

Софиди и Београду. Као резултат HacTojaH>a дела влададутшх сна-

га у Београду и Софэди кодима rnnje одговарао nocrojehM систем

колвктивне безбедное™ и подстилка из Берлина, дошло je 24. ja-

нуара 1937. до пакта измену влада Бугарске и 1утослав<изе о веч

ном пр^ателэству.7

Пакт су, BepyjyhH да он омогуЬава поволзтоце услове за ре-

шаван>е горуЬих проблема измену Jyтocлaвиje и Бугарске, поз

дравили многи родол>уби у овим двема землъама, али je он, због

CBoje празнине и нсмогуКности да се оствари, остао само неуспео

noKyinaj.

За ревизионистичке и реваншистичке земл.е Koje су ишле

ка рату желеЬи насилно да изврше прекра]ан>е Европе, он je био

први уопешан корак у слабл>ен>у и постепеном уништаван>у he-

ли]а колективне безбедности на Балкану, Koje су у условима фа-

шистичке опасности добиле прогресивну и демократску функци-

jy. После овога успеха, Берлин je, као главки разогнан nocrojehe

Европе, па и nocTojehnx односа на европском jyrowcTOKy, тежиште

5 ВА, цитирани Меморандум Министра за пропаганду Pajxa.

' Ж. Аврамовски, нав. дело, 352—353.

7 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn (дал>е окраЬеко: ПА),

Pol. IV. 6 Jugoslawien, Bd. 1. Циркуларно писмо Nr. 437, 31. I 1937. ТакоЬе,

Дипломатеки архив Секретари]ата за иностране послове COPJ (дал>е скра-

Пено: ДАСИП), ЛП 1937, 1/10 Hp. 263, 19. II 1937.
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рада CBOje дипломатике усмерио према Будимпешти и Риму с на-

мером да се поправе односи ових земал>а с Лугославидом и join

више уэдрма}у н>ене везе и сарадоьа са чланицама Мале антанте и

Балканског споразума. CTOmajeM околности, сполнополитички

проблеми Лугослави^е постали су ]ед«а од на]присутни]их тема у

Берлину. За време посете итали^аноког министра иностраних по

слова Берлину, 11. октобра 1936, много паноье je посвеЬено Лу-

гославид'и. Ъ.аиу je препоручивано да се превагэиЬу nocrojehH проб

леми с Лугослави^ом и да се с н>ом уопоставе присниди односи.

Хитлер je препоручивао да се реше ситнити проблеми измену

Италиде и Лугослав^е како би се репгио задеднички крупан за-

датак — изолащца Чехословачке, Koja je cbojom сарадн>ом са

СССР-ом постала „расадник" комунистичке опасности у Европи.8

С обэиром на то да су Немци веЬ били воднички супериор-

ниди и да су Итал^ани веЬ били одлучили да вежу CBojy судбину

за нацисте, препоруке из Берлина су прихваКене. Beh xpajeM

1936. почели су Tajmi претовори представника владе Лугослав^е

и Италиде.

Председник владе Лугославще Милан Сто^адиновиЬ, ко]<и je

гадио симпa-raje према нацистима због шихове унутранпье и спо-

л>не политике, прихватао je и спроводио препоруке и савете из

Берлина. О тадним преговорима у Руми он je обавестио Берлин,

коди je и преко Рима Beh био извештан о томе, док с тиме ниде

упознао cBoje савезнике Француоку и чланице Балканског спора

зума и Мале антанте, коде су проблеми енропоког зугоистока жи

вотно интересовали.9

Антажованзвм Немачке наЬена оу юомпромисна и формална

решен>а за крупна питан>а у односима измену Итaлиje и Лутосла-

•виде: манзинско питан>е, проблем усташке емигращце, супротно-

сти на тлу Албашце и др., па je 25. марта 1937. потписан уговор

измеЬу Итал^е и Лугослав^е, ко}и je CBOjHM ограниченим мо-

гугшсстима и резултатима пре свега допринооио испун>аван>у пла-

нова немачке балканске и jyжнoeвpolпcкe политике.10

Овим нрнлим, компромисним уговором немачка дипломатика

je остварила ^еднигм метком два пуна поготка: за дужи период

одложена je могуЬност неконтролисаног заоштраван>а односа и

евентуалног ратног сукоба иэмеЬу Итал^е и ЛyгocлaBlИje, Kojn ни

у ком cuiy4ajy не би ишао у прилог немачгсод балканюкод полити-

ци. Истовремено, недореченом и бледом садржином тога уговора

онемогуЪено je чврсто везиванье Италиде за друге земл»е, Koje би

' Tajni arhiv grofa Ciana, Zagreb 1952, 70—76. Опширнкце о томе:

В. Krizman, Pavelié i ustaSe, Zagreb 1978, 267; Idem Italija и politici kralja

Aleksandra i kneza Pavla (1918—1941), Casopis za suvremenu povjest I

Zagreb 1975, 64 65
• ДАСИП ЛП 1937. 1/2, Hp. 349, 21. II 1937. Шире о томе: В. Винавер,

Jyzoc.iaeuja и МаЪарска 1933—1941, Београд 1976, 207.

«• ДАСИП ЛП 1937 1/2, Hp. 480, 26. HI 1937 и АП (Анкарско послан-

ство) Ф-26 1937, Hp. 714-Ш 29. III 1937.
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у целини или делимично могло бити усмерено ка спречавая>у не-

мачког продора према jyroHcroKy.

У време прштреманьа билатералних споразума измену Jyro-

слави]е и Бутарске и Jyгocлaвиje и Италике, немачка диплома

тика je почела да ради на отклан>ан>у нерешених питан>а измену

Jyro^aBHje и Ма^арске и на припреман>у гъихове присгаце са-

радоье. Ме1>утим, био je то нетто компликоваиици чвор, коди се

због jaxo изражених супротности измену Maijapcxe и Румугаце

много теже могао размрсити. Бо^азан да би се пре]аким притис-

цима на владе у Београду и Будимпешти могло изазвати ]ачан>е

прозападно определ>енмх онага у Букурешту успоравала je анга-

жованэе немачке дипломатоце у том правду. Тежило се истовре-

мено одстра№ен>у JyroanaBHje и Румуни]е из система колективне

безбедности, али je, због jaKo израженог машинског проблема у

односима Румуни^е и Ма1)арске, посао око зближаван>а Букуре-

шта и Будимпеште текао споро и тешко.

Те тешкоЬе на путу измирен>а Макара и Румуна утицале су

и на споро приближаван>е Макара и Лугословена, те je споразум

о вечном пр^тел*ству измену Ма^арске и JyrocnaBHje, крн. и пра-

зан као и o«aj с Бугарском, склоплен тек 1940. године.11

Ипак, билатерални уговори остварени 1937. посредством

владе Краленине JyroaiaBMje и, посебно, ангажован>ем н>еног

председника Милана Сто}адинови1\а, усмерени против nocTojeher

система колективне безбедности под патронатом Француске, били

су велики успеси немачке дипломатике. 1едан од HajKpyniöijHx

и непосредних резултата jecTe почетак изолован»а будуЬих жр-

тава нацистичке Немачке — Ауюггри]е и Чехословачке. У одва}а-

н>у ових две)у земал>а од осталог света 3Ha4ajHy улогу je одиграла

влада Крал>евине Jyгocлaвиje.

Срединам 1936, a и ранице, Сто}адиновиНева политика je во

дила слабл>ек.у односа JyrocjraBHje и AycTpnje и почшьала да

омета janane веза и сарадн>е са Чехословачком. То слабл>ен>е са-

радн>е са Аустр^ом Hwje деловало на смириван>е противуречно-

сти у односима Jyro^aBMje и Итaлиje, jep je и Мусолинм веЬ био

дигао руке од Аустриде препустивши je Хитлеру. Такво држааье

владе Кралзевине Jyrocnaßnje према све yгpoжeниjeм суседу, од-

носно Аустризи било je веома важно за Немачку у олрово1>ен>у

№ене експанзионистичке политике према дутоистоку. Слабл>ен>е

сарадн>е Кралевине Jyгocлaвиje са AycrpnjoM утицало je и на

став суседних земал.а према судбини AycTpnje, ме!)у шима чак

и Ма^арске, Koja je била директно заинтересирана за oeaj проб

лем, и посебно Чехословачке, дедине зешье на том no;rpy4jy Koja

се отворено супротставл>ала nojединим екопанзионистичким по-

тезима Pajxa према суседима.

" В. Винавер. Jywcaaeuja и МаЬарска 1933—1941, Београд 1976, 387—

—393.
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Значащ и улогу владе Кральевине Лугославиде у сплету пи-

тагьа веэаних за иемачко-аусуррвцске односе уочили су у Берлину

у време припреман>а „аншлуса" — у току 1937. немачка дипло

матика je CBojHM везама са Лугославизом поклан>ала Hajeehy паж-

н»у. Посета CTojадиновиКа Берлину оредиком janyapa 1938. имала

je задатак да припреми жртвован>е аустри]оке републике. Пошто

je Mycoлини seh био пристао на „аншлус", CTojадиновиКево ]ав-

но из]ашн>аван>е за жртвован>е Aycrpuje представл.ало je она-

жан ударац за све оне снаге Koje су биле спремне да се ставе у

заштиту интегритета ове земл>е. Сто]адиновип je прихватио не

мачке планове везане за Аустреду и на прочему код Хитлера, 17.

jaHyapa дао из^аву да je aycTpnjcKo питанье унутрапнье неманко

питание, што je значило да судбину AycrpHje треба препустити

Хитлеру. У знак захвалнооти Хитлер je за велику услугу raja-

вио пред Сто]адиновиКем да he сваки гест неггри] ателиства према

Лугослав^и сматрати гестом неггри]ател>ства према Pajxy и у

вези с тим дао обеКан>е Koje до тада traje дао гоцедном страном

државнику, найме, да he ce у cnynajy угрожености Лугослави]е

ставити у н>ену одбрану.12

У време похода Хитлерових дишпэтца према Бечу, CToja£«-

новип je, уз Мусолини]а, био j едини страни државник с ко]им je

Берлин одржавао редовне консултаци]е.13

Одлазак Милана Ст^адиновипа са кормила владе Крал>е-

вине Лугослав^е почетком 1939. iraje ни за тренутак пореметио

убрзан процес приближаван>а Немачке и Лугослави^е. Гарниту

ра се променила, али су остала иста страхован>а и калкулащце

везане за очуванье личних позищца, власти и режима. Поновно

слабл*ен>е веза и сарадоье са суоедном Италиком и могуЬност да

земл>а са те стране буде нападнута ]едан je од важних разлога

што се влада ЦветковиК-Мачек ори^ентисала према Немачко]. У

HacTojaHjMMa да се одрже што бол»и односи оа Хитлером, нова вла

да je HajaKTHBHwje учествовала у jeuHoj од на]крупни]их изда}а

водепих врхова jугословенеке буржоазиде, у жртвован>у свога

назближег на]вернидег савезника, Чехооловачке. У време прити-

сака и директних aximja нациста против Чехословачке, од оеп-

тембра 1938. до марта 1939. ]угослованоки влада]упи врх, пред-

воЬен «ajnpe Стодадиновипем а заггим Цветковипем, нще учинио

нити щвдш потез да олакша положа] чехословачке републике.

Такво држанье нове владе у Београду омогуЬило je да се

одржи започети темпо приближаваи>а Лугославэде HeMa4Koj, али

je истовремено на flpyroj страни изазвало суревн>ивост Италике.

11 Архив Социоалиегичке Федеративне Републике JyrocnaBHje у Бео

граду (дал>е скраЛеио: АСФРЛ), АИ MC, 1937/24, Записник са щмцема Сто-

jaiipíHOSMha код Хитлера 17. I 1938, затим извештад од 20. и 26. I 1938. Та-

icobe: Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918—1945 (дал>е скраНено:

ADAP), D-5, Nr. 158, 182—183, 159, 183—184.

" ADAP D-5 Nr. 184, 217—218 и 185, 219.
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Успеси Немачке у Аустраци и Чехословачко] услювили су jana-

н>е експанзионистичких тежши у Италии. Мусолини, коме се

чинило да je Крал^евина Jyтocлaвиja лак плен због унутрашших

проблема, попово je почео да размжшьа о покретан>у войске пре-

ко Ладрана. Запоседан>ем Албанке априла 1939, створени су но

вол>ни услови за напад на Jyгocлaвиjy или Грчку. Заведен обе-

Нашима и лажима усташких емиграната, због слабости jyrocno-

венске државе и одбране, предност je дао нападу на Лугослав&цу.

Ме1>утим, Немцима je JyrocuiaBMja и те како била потребна, као

и улога н>ене владе у борби за оствариван>е доминаци^е Tpeher

Pajxa мирним путем на целом том подруч}у. Нациста из Берлина,

иако су и далзе иззавл>ивали да су Балкан и JyrœnaBnja у домену

итаотцаноких интересован>а, гасили су могуКности ширен>а не-

желзеног рата у том делу Европе и одвраКали Мусолигоца од на-

пада на JyrocnaBHjy.

Брзи успеси Хитлерових apMnja у Пол*ско] унели су joui

Behy помепьу и колеблзивост у jyro^OBeHCKM влада]уНи врх,

што je неминовно janano ььегову спремност да се веже, макар и

привремено, за ТреЬи Pajx. Чак je и убе^ени англсфил кнез Па

вле, нарочито после cno3Haje да савезници Велика Бриташца и

Француска не могу да ce ja4e ангажу]у у формирашу и матери-

jaлнoм помагашу евентуалног балканског фронта, све више веро-

вао да je iHajc^yproijH излаз из тренутне еитуацзде ослонац на Тре-

Ки Pajx, уз HacTojaH>a да се, што je могуКе више, очува сопствена

самосталност. У HacTojaibJiMa да се не замере Хитлеру, ]угосло-

веяона влада и кнез Павле су одбизали поэиве Британаца да се

укл>уче у активни фронт отпора немачкам надиран>у ка jyrouc-

току. Прихвачена je политика лавиран>а измену зараКених бло-

кова, у оквиру Koje су изгра^ивани све бол>и односи с Немачком,

уз истовремена Hacrojaiba да се што je више могуЬе очува}у тра-

диционалне везе с Великом Британией и другим земл>ама анти-

осовиноког блока. Ме^утим, об}ективне потешкоЬе све више су

спутавале могукност cnpoBOrjeiba политике лавираяьа и баланеи-

раиьа. noja4aHe Мусолин^еве тежн>е срединам 1940. да нападне

Лугославиду индиректно су утицале на ja4as>e немачких позищца

у земли.14 Немци су стощали лрииилегиое нарочито у ггривред-

ним везама и TproBUHCKoj размени. Таказ разво] дс-rarjaja доприно-

сио je томе да су и они cnojesM jyrocnoBeHCKor врха Kojn су се ко

лебали, постлали све више пиони у спрово^ен>у немачке политике

на европоком jyroncTOKy. Кнез Павле je у разговору с немачким

амбасадором Хереном, 13. априла 1940, изразио cBoje дивл>ен>е сна-

зи и ефикасности немачог opyжja и поверио му како му je жао

што ее рат води измену гьему две блиске и перспектавне земл>е

14 I documenti diplomatici italiani (даде скраНено: DDI). IX-3, Nr. 194,

162—166. Опширшце: Krizman, Pavelic i ustaie, 325—329, и Lj, Boban, Ma-

сек i politika Hrvatske seljacke stranke 1928—1941, II dio Zagreb 1974, 315—

—319.
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— Немачке и Британии е, коде би могле напи могуКности да реше

ме)>усобне неепоразуме, после чега би се за^едно могле ангажова-

ти у решававъу судбине Европе.16

После пораэа Француских арэюца у лето 1940. и усмерава-

н>а таласа немачке експанзрце према зугоистоку у jecen 1940, во-

депи врх у Лутославиди захватила je joui Beha паника. IloKyuiaj

Британаца да на Балкану поведу и економеки рат против привред-

не експанзи^е Немачке mije наишао на жел>ени одзив jyroc^oBeH-

ске владе. Сам кнез Павле je спещцалном Хитлеровом иззсланику

за економска питанъа, Клодиуоу, из}авио Maja 1940. да лично непе

дозволити да ниво трговинсиих веза с Немачком буде и на]маьье

поремеЬен.10

Немци су добро знали да je кнез Павле с веЬином у влади

ближи Британцима, да води политику лавираньа и да чини уступке

Немцима само зато што га на то нагоне тешке унутраипье и ван>-

ске прилике. И поред тога што су знали да je вепина народа у Лу-

гослави]м антинацистички определ>ена, веровали су да he, корис-

теЬи ce сводим успесима у суседним земл>ама и услутом колебл>и-

вог влaдajyheг врха, успети да остваре csojy доминащцу и на по

другу Лутослашце.

Ипак, за оваки cлyчlaj, до KpajH>e могучих граница je iroja-

чан рад нациста у редовима 6pojHe немачке националне машине у

Лугослав^и, као истурене претходнице нацистичке експанзи]е, а

и у свим другим структурама и групама Koje су биле за везиванэе

за Немачну.17

Читав сплет знача}них чимилаца и дал>е je захтевао посе-

бан третман Крашевине JyrocnaBnje у плановима и конкретним

екюпанзионистичким подухватима Tpeher Pajxa на jyroHCTOKy Ев

ропе KpajeM 1940. и почетак 1941.

О томе су били обавештени и владазутш кругови у Београду,

па су вешто користили своду шансу и указану прилику, Hacrojehn

да што je више Moryhe одгоде oBoje директно повезивавье са сила-

ма Осовине. У неким приликама, демократски определ>ени noje-

динци или групе у влада}уЬем врху успевали су да однесу прева-

гу и да покажу храброот у суттротставл.аньу захтевима из Берлина.

Тако je захтев Берлина да се доэволи транспорт кроз Лугославиду

око 1.000 немачких моторних возила, Koja je требало упутити као

помок итали^анским трупама у Албанией против Грчке, био без

двоумлэевъа и одлаган>а одб^ен.18

,s ADAP D-9. Nr. 100, 120—121.

Aprilski rat, збарник дакумената, Београд 1969. Hp. 206, 625. Тако-

Ъе: ПА Büro St. S Jugoslawien Bd. 1 Nr 160, 3. V 1940. као и ADAP D-9, Nr.

191, 220—222, 237. 269, 258, 291 и 278, 313—314.

" Опширюче: D. Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslavlji 1933—1941, Lju

bljana 1966.

19 ADAP D 11/2, Nr 405, 678. Шире о томе: J. В. Hoptner. Jugoslavia

in Crisis 1934—1941, New York 1962, 268—269.
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Али проблеми Koje je изазвао пораз итал^ансюих трупа у

рату с Грчком и потреба да се рашчисти ставье на ]утоистоку пре

но што се почне остваривати план „Барбароса" против СССР-a на-

гопили су и Берлин да pa3jacroi сва нерешена питааа у односима

с Београдом. Од Kpaja новембра и у децембру 1940. по^ачани су

притисци да се влада Лугослави^е одрекне политике лавиран»а и

да потпуно преУуе у службу сила Осовине. Ослан>а]уйи се у првом

реду на jaao изражено антиосовииско расположение у народу, jy-

гословенска влада je успела да одложи ceoje определ>иван>е. У та-

квим условима Хитлер je према Jyгocлaвиjи применио тактички

потез — слаблена антинацистичког покрета у Лугослави]и захва

лиу&и успесима и резултатима експанзэде у суседним земл>ама.

У писму Мусолшвцу, 31. децембра 1940, Хитлер je предлагав да

се не врше посебни притиеци на владу у Београду да приступи

TpojHOM пакту, вeh да се то одложи за неко време, кода силе Осо

вине остваре SHanajiuije успехе у эемл>ама ^угоисточне Европе Koje

joui нису у служби сила новог поретка.19 Хитлер je, HajBepoBanra-

je, имао у виду опкол>ава1ье Лугослав^е, Koje je требало остварити

уласком немачких трупа у Бутарску.

У повол>щ4им условима за Немачму, фебруара месеца, по-

чели су поново притисци на владу у Београду. Уласком немачких

трупа у Бутарску завршен je процес деморализащце веЬег дела

влададупег врха у Лугославяци. Приступило се пристреману текста

уговора о приступан>у Кралевине Лугослатаице TpojHOM пакту.

Ипак, и у тим объективно на}тежим тренуцима за jyrocnOBeHCKy

страну, дошао je до napaacaja фактор попуштан>а и компромисних

решеньа Tpeher Pajxa. Текст уговора о приступан>у Крал>евине Лу-

гослав^е TpojHOM пакту, супротно обавезама свих оних земал>а

Koje су веЬ биле прихватиле Taj чин, био je jaxo ублажен. У току

дугог припреман>а текста уговора, Лугослав^а je успела да доби]е

уступке о каквима друте земле нису могле ни маштати: поштова-

н>е суверенитета и територ^алног интегритета Лyгocлaвиje,• од

Лугословена се «ehe тражити Boj«a помоН нити право преласка

трупа Осовине преко jугословеяске територике, итд. И поред ош-

трог противл>ен>а, jугословенска страна je добила право да те ус

тупке oöjaBM у jaBHMM гласилима, што je имало за цшь да пред

антиосовинским силама оправда владу Крал>евине Лугослави]е,

односно да се обелодани како je н>ен потез само формалан корак

KojHM се жели постиКи да се земл>а сачува од напада аила Осовине

и уништаван>а.20 И поред тога што су сва ова обеЬааа немачких

нациста била лажна и што би их Хитлер првом приликом пога-

зио, она нам OTKpnsajy ]едну 3Ha4ajHy чшьвницу — посебан трет-

ман Крал>евине Лутославизе у балканстф политици и експанзио-

нистичким потезима Tpeher Pajxa према европском ^угоистоку.

" В Krizman Tajna pisma НШет-Musolini, Zagreb 1953, 41.

iu ADAP D 12/1, Nr. 124, 180, 130, 190—191, 131, 191—192.
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МеЬутим, ии Taj компромтасни уговор, ко}и су прихватиле

влада и водеЬа jугословенска буржоазща, ниje прихватио народ,

Kojn je сво]им отвореним револтом доказав до Koje je мере немач-

ки нацизам био омражен у JyrawiaBoijM.

Ни после овога чина, нацистички врх ни-je био лишен респек

та преыа JyrocnaBHjM и н>еним народима. Припрема}у&и после до-

гahaja од 27. марта добро припремл>ену apavrajy за налад на Jyro-

oiaBHjy, Хитлер HHje заборавио да укаже на jyHaniTBO, издржши-

вост и могуЬности ]утословенских BOj'Hrata, препоручу]yhn мере и

тактику да се отпор на Kojn fee се наиЬи што успешшце сломи.21

Ови квалитети j угословенских водника нису се из oöjeKraaHMx

разлога могли исполхити у алрилоком рагу 1941, али су се више-

струко манифестовали каониде, у тону народноослободилачког

рата.

Ca поузданьем можемо тврдити да су на посебан третман

Краловвине JyrocyraßMje у планавима и подухватима Tpeher Pajxa

на jyroHCTOKy Европе HajBrane утицали стратегидоки и геополити-

чки пoлoжaj Лугославяце и могуЬност н>еног делована на суседне

земл>е, с KojnMa je сараЬивала као чланица Мале антанте и Бал-

канског споразума. У caMOj Лутослави}и nocTojajm су одрагаце по

годки услони да je Немачка изабере за пиона у csojoj игри око

Зугоисточне Европе. Пресудан je био стално присутан страх руко-

водеЬег врха од опасности изнутра и спол>а. Извана су преткье до-

лазиле од Мусолишцевих фашиста, Kojn су територи}у Jyrocna-

BHje сматрали важним делом будуЬе нове римске HMnepnje. Из

нутра je влади претио ове организовагоци раднички покрет и тра-

диционално активан и присутан национално-ослободилачки пок

рет, Kojn HHje прихватао ни домаКи ни страни тоталитаризам. По-

влачен>е Француске са Балкана и №ено пактирагье са СССР-ом,

односно са комунистима, од Kojnx je водеКи врх у Лугославфи

HajBHnie страховао, повеЬавали су пометььу у конзервативно оп-

редел*еним onojeBMMa }у<гословенсхе буржоазиде.

У таквим приликама nocrojane су o6jeKTUBHe могуЬности да

управо jугословенски влада]yhn врх преузме функцеду пиона у

служби нацистичке екепанз^е према jyroMCTOKy. Истовремено, у

HeMa4Koj су добро знали да je народ антинацистични расположен

и да су nqpajibe слабе позипеде владе Крал>еюине Jyтocлaв(иje у соп-

ственом народу. Рат против таквог jefflHor народа, посебно у ус-

ловима кад je требало цело подручде дугоистока oobojktjí мирним

путем, био би веома штетан за немачке нацисте. Био je и то jenan

од важюцих разлога што je нацистички врх у HeMa4KOj према вла

ди у Београду имао посебан однос и што joj je све до априлског

рата 1941. чинио знатне уступке. План немачких нациста био je

придоб^ан>е ]угословенске владе да служи цилевима и интереси-

м Зборник докумената и података НОР, том И, кн.. 2, нем. док., Hp.

5, 494—495 и 498.
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ма Pajxa, док би обрачун с антинацистички определении станов-

киштвом у земл>и уследио каганце. Ме^утим, дал>и развод дога-

Ijaja je показао да je и народ у ЛутославиЦ'И казао последньу реч

и сводом доследном борбом изво]евао право да сам одлучу^е о сво-

joj судбини.
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