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Др Ми о драг Д. Пе рић: Спољ на по ли ти ка – пр ве  
Ју го сла ви је (1918-1941) и дру ге Ју го сла ви је (1945-

1992), Пе тро вац на Мла ви 2012.

Kњи га проф. др. Ми о дра га Пе ри ћа о спољ ној по ли ти ци две Ју-
го сла ви је од 1918. до 1992. го ди не пред ста вља ва жан до при нос 

са гле да ва њу, пре све га, не мо гућ но сти оп стан ка оба „екс пе ри мен-
та“, пр ве тзв. Вер сај ске Ју го сла ви је и тзв. дру ге ко му ни стич ке или 
Ти то ве Ју го сла ви је. Аутор је у на ве де ном де лу спо ме нуо све бит не, 
све ре ле вант не до га ђа је ко ји су бит ни за спољ ну по ли ти ку др жа ве 
Ју го сла ви је. Уоч љи во је оно чи ме аутор за по чи ње и за кљу ча ва свој 
рад, а то је, да је све оно што је ру ши ло и пр ву и дру гу Ју го сла ви ју, 
ја че од оно га што је гра ди ло и пр ву и дру гу Ју го сла ви ју. На по чет-
ку аутор пи ше: „Ка да је ство ре на  Ју го сла ви ја 1918. го ди не ни ко од 
уну тра шњих чи ни ла ца ко ји су ство ри ли ту др жа ву, а ко је су из не-
дри ли са ми ју го сло вен ски на ро ди, ни је мо гао да пред ви ди суд би ну 
Ју го сла ви је. Та др жа ва ни је до жи ве ла да обе ле жи 100 - го ди шњи цу 
сво га по сто ја ња. Глав ни ме ђу за ви сни узро ци дез ин те гра ци је и не-
стан ка не ка да шње др жа ве – Ју го сла ви је са по ли тич ке кар те др жа ва 
би ли су: су ко би уну тра шњих по ли тич ких чи ни ла ца и ме ђу соб ни 
ра то ви ју го сло вен ских на ро да, као и те жња по ли тич ких ели та и 
ју го сло вен ских на ро да у не ка да шњим ре пу бли ка ма ју го сло вен ске 
др жа ве да ство ре сво је са мо стал не др жа ве.“

Пр ви део књи ге ко ји се од но си на спољ ну по ли ти ку Кра ље ви-
не Ју го сла ви је од 1918. до 1941. го ди не аутор де ли на два пе ри о да: 
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пр ви  од 1918. до Мар сеј ског атен та та и уби ства кра ља Алек сан дра 
ок то бра 1934. и дру ги пе ри од  од Мар сеј ског атен та та па до април-
ског сло ма Ју го сла ви је 1941. го ди не. Дру ги ауто ри су нај че шће 
узи ма ли пе ри од два де се тих и пе ри од три де се тих го ди на у спољ ној 
по ли ти ци пр ве Ју го сла ви је.

У пр вом пе ри о ду Ју го сла ви ја се др жа ла стро го Вер сај ских 
прин ци па и ми ров ног уго во ра са по ра же ним др жа ва ма. Аутор за-
кљу чу је да „Уоп ште оце њу ју ћи, спољ на по ли ти ка пр ве Ју го сла ви је 
до Мар сељ ског атен та та би ла је успе шна спољ на по ли ти ка“. Спољ-
на по ли ти ка се, пре све га осла ња ла, на тра ди ци о нал не са ве зни ке 
из Свет ског ра та, Фран цу ску и Ве ли ку Бри та ни ју. Не при ја тељ ска 
еми гра ци ја (ВМРО и дру ги) би ли су сла би да сру ше Ју го сла ви ју.

Ма ла Ан тан та би ла је јед на од глав них по лу га спољ не по ли-
ти ке Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца; а др жа ве чла ни це Ма-
ле Ан тан те „во ди ле су ак тив ну бор бу про тив ре ван ши стич ких и 
ре ви зи о ни стич ких на ср та ја сво јих су се да“ - пи ше Пе рић. Аутор 
на во ди чи тав низ до га ђа ја бит них за спољ ну по ли ти ку до 1934. го-
ди не.  Вер сај ски си стем ко лек тив не без бед но сти се по чео ру ши ти 
пре 1934. го ди не. 

Спољ на по ли ти ка и ње ни вер сај ски прин ци пи се бит но ме ња ју 
до ла ском на власт Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, та да је за по че ла пре-
крет ни ца у ју го сло вен ској спољ ној по ли ти ци. Сто ја ди но вић је ве-
зао ин те ре се спољ не по ли ти ке са ин те ре си ма при вре де. Аутор је 
на зи ва „про фа ши стич ком“ са чи ме се мно ги не би сло жи ли. Ма ла 
Ан тан та и Бал кан ски Пакт ство рен 1934. ни су мо гли би ти га рант 
без бед но сти Ју го сла ви је.

Пе ри од од па да Ми ла на Сто ја ди ни ви ћа фе бру а ра 1939. па до 
апри ла 1941., је сте пе ри од лу та ња у спољ ној по ли ти ци. Та ко аутор 
на во ди: „Но ва вла да Кра ље ви не Ју го сла ви је на че лу са ге не ра лом 
Ду ша ном Си мо ви ћем ни је по ни шти ла про то кол о при сту па њу Ју-
го сла ви је Трој ном Пак ту и во ди ла је уз др жа ну спољ ну по ли ти ку 
пре ма Не мач кој и су сед ним др жа ва ма да би из бе гла рат.“ По ста вља 
се пи та ње у че му је прин цип спољ не по ли ти ке  по ста вљен вој ним 
уда ром 27. мар та 1941. 

Дру ги део књи ге (1945-1992) пи ше о по ли ти ци „ко му ни стич-
ке“, „со ци ја ли стич ке“, „Ти то ве“ Ју го сла ви је, ко ја је на ста ла на 
осно ва ма Дру гог свет ског ра та, од лу ка ма АВ НОЈ-а 1943. ка да је 
ус по ста вљен „без ме ђу на род ног при зна ња“ но ви су бје кат спољ не 
по ли ти ке. Аутор ис ти че пет пе ри о да. Пр ви је од 1945. до 1947, за-
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тим од 1948-1956, за тим од 1957-1967, па од 1968-1980, то јест до 
смр ти Јо си па Бро за Ти та и пе ри од до рас па да СФРЈ 1992. го ди не. 

Мо гло би се узе ти да аутор раз ма тра два пе ри о да: пе ри од ка да 
је спољ на по ли ти ка ин стру мент КПЈ (ка сни је СКЈ) ка да се во ди као 
ди рек ти ва пар ти је и пе ри од ка да се осло ба ђа ди рек ти ва пар ти је и 
по ста је про фе си ја, ве шти на.

По сле су ко ба са Ин фор мби ром 1948. го ди не, спољ на по ли ти ка  
Ју го сла ви је тра жи ве зе и са за па дом, осни ва се тзв. Ан кар ски уго-
вор са Грч ком и Тур ском. Бе о град ском и Мо сков ском де кла ра ци јом 
спољ на по ли ти ка до би ја но ве од но се са др жа ва ма тзв. ре ал-со ци-
ја ли зма, ко ја се за сни ва на не ме ша њу у уну тра шње ства ри. Ју го-
сла ви ја је у тим пе ри о ди ма пот пи сни ца чи та вог ни за де кла ра ци ја 
и кон вен ци ја ко ја се од но се на по што ва ње су ве ре ни те та и не за ви-
сно сти др жа ва. Са тим се че сто спо рио прин цип де ко ло ни за ци је 
ко ји је Ју го сла ви ја по др жа ва ла.

 Од но си са зе мља ма тре ћег све та, то јест, по ли ти ка не свр ста-
ва ња од 1961. и за тим од но си са Ује ди ње ним на ци ја ма и бри га за 
Европ ску без бед ност и са рад њу је су три основ на сту ба спољ не по-
ли ти ке дру ге Ју го сла ви је. До ми нант на и цен трал на лич ност спољ-
не по ли ти ке „ко му ни стич ке“ Ју го сла ви је је сте Јо сип Броз Ти то. 
Он је све ма ње ути цао на уну тра шњу си ту а ци ју а за др жао је од лу-
чу ју ћу уло гу у спољ ној по ли ти ци.  У тој по ли ти ци би ло је мно го 
дис кон ти ну и те та - Ју го сла ви ја је има ла до бре од но се са со ци ја ли-
стич ким ла ге ром, али је оштро осу ди ла вој ну ин тер вен ци ју у Че-
хо сло вач кој 1968. 

Аутор не пи ше о ка дров ској по ли ти ци у спољ ној по ли ти ци. 
Ис ти че: „Го ди не 1989. ство ре ни су усло ви за рас пад (раз би ја ње) 
СФРЈ“. Крај хлад ног ра та зна чио је де мо кра ти за ци ју и про ме ну по-
ли тич ког си сте ма ре ал со ци ја ли стич ких др жа ва али за Ју го сла ви ју 
то је зна чи ло рас пад. „Ре фор ма са ве зног пре ми је ра Ан те Мар ко ви-
ћа је би ла ре ал на шан са за успе шан оп ста нак Ју го сла ви је“. Али су 
За пад и САД хте ле да обо ре ко му ни зам и ни су по мо гле оп ста нак 
Ју го сла ви је. Од 1990. сва ка ре пу бли ка во ди сво ју спољ ну по ли ти-
ку. Сви на по ри да се очу ва Ју го сла ви ја су би ли не у спе шни. Аутор 
на во ди све бит не до га ђа је у том пе ри о ду, од Бри он ске и Ха шке 
кон фе рен ци је, до Ли са бон ског спо ра зу ма и Ку ти ље ро вог пла на. 
Ба дин те ро вим спо ра зу мом и при зна њем не за ви сно сти Сло ве ни је, 
Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не, 1992. пре ста ла је дру га Ју го сла-
ви је да по сто ји. 
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„Не у спе шна спољ на по ли ти ка СФРЈ у пост ти тов ском пе ри о-
ду, на ро чи то од 1990. до 1992. го ди не, би ла је од раз ме ђу за ви сних 
узро ка дез ин те гра ци је дру ге Ју го сла ви је“ исти фак то ри са мо сва ко 
у свом вре ме ну ра зо ри ли су и пр ву и дру гу Ју го сла ви ју. „Не у спе-
шна спољ на по ли ти ка дру ге Ју го сла ви је у пост ти тов ском пе ри о ду, 
углав ном од уво ђе ња ви ше пар тиј ског си сте ма у СФРЈ 1990. го ди-
не, је дан је од фак то ра ко ји је нај ви ше ути цао на рас пад СФРЈ“ 
пи ше на са мом кра ју аутор.

На ве де но де ло проф. др. Ми о дра га Пе ри ћа пре по ру чу је се као 
ли те ра ту ра на свим др жав ним и при ват ним фа кул те ти ма у Ср би-
ји, где се спољ на по ли ти ка из у ча ва као озби љан на уч ни фак тор са 
исто риј ским и са вре ме ним при ка зом.

 Овај рад је примљен 23. јула 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 28. 
септембра 2012. године.
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