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АПСТРАКТУМ: У раду су обрађени односи Југославије и Индије, чија се физиономија у највећој мери обликовала у функцији односа неприкосновених лидера двеју држава – Јосипа Броза Тита
и Џавахарлала Нехруа. Иако су се двојица државника залагалa за
сличне политичке постулате у међународној заједници, често су
се разилазила у личној перцепцији начина реализације тих постулата. Те разлике, иначе потпуно игнорисане у домаћој и страној
литератури посвећеној овој проблематици, озбиљно су доводиле
у питање југословенска настојања за институционализацијом
сарадње несврстаних земаља, која није била могућна без подршке Индије. Сарадња, али и искрено пријатељство Тита и Нехруа, обележили су бурну деценију обликовања коначних обриса
југословенске спољнополитичке платформе у раздобљу 1954–
1964. Двојица државника су се први пут срела децембра 1954,
током Титове посете југоисточној Азији, а крај њихове сарадње
означила је Нехруова смрт, 28. маја 1964, у јеку заједничких припрема за одржавање Другог самита несврстаних земаља.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Тито, Нехру, Југославија, Индија, спољна политика, несврстаност, афро-азијски простор, блокови, сукоб, западне силе, САД, Совјетски Савез.

∗

Рад је део пројекта (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација:
међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991, (147039),
који је одобрило и финансира Министарство науке и заштите животне средине
Републике Србије.
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Током првих послератних година сарадња Југославије и Индије, с обзиром на значајну географску, али и политичку и цивилизацијску удаљеност двеју држава, била је незнатна. Додуше, дипломатски односи између
њих успостављени су још 5. децембра 1948.1 Међутим, због сукоба Југославије са земљама Информбироа Индија није испољавала већи интерес за сарадњом са Југославијом. Руковођена општим постулатима своје спољне политике, уобличеним у концепту базираном на пет принципа Нехруове
„Панч Шиле“ (Panch Sheel)2, Индија је давала приоритет неутралистичкој
политици и очувању сопствених пријатељских и добросуседских односа са
СССР-ом.3
Први југословенски амбасадор у Индији био је Јосип Ђерђа (акредитивна писма предао је 24. априла 1950). Заменио га је јула 1953. Гојко Николиш, а од септембра 1954. у Њу Делхију се као амбасадор усталио Богдан
Црнобрња. Поред амбасаде у Њу Делхију, Југославија је 1950. отворила Генерални конзулат у Бомбају.4
Индија није журила са слањем амбасадора у Југославију, образлажући
то „недостатком одговарајућих кадрова и финансијских средстава.“5 Први
индијски дипломатски представник акредитован у Југославији био је индијски амбасадор са сталним седиштем у Риму, Б. Р. Сен, који је предао акредитивна писма 24. октобра 1952. Повољан развој односа две земље утицао
је на одлуку Индије да после две године (18. октобра 1954) у Југославију
упути посебног амбасадора, Рајвар Дајала (Rajeshwar Dayal), чије је седиште био Београд.
Преломан догађај у односима двеју држава представљало је Титово
путовање у Индију крајем 1954. и почетком 1955. године. Ту посету Тито је
искористио да свом домаћину Нехруу боље објасни спољнополитичку стратегију Југославије, свој став према блоковима, компоненте унутрашње политике, али и да назначи потенцијалне сфере сарадње двеју држава у склопу
њихове опште међународне стратегије. Будући да ни Индија, а ни Југославија нису стриктно спроводиле прокламовану независну политику према
блоковима (у то време Индија је одржавале присне економске односе са
СССР-ом, док је Југославија била тесно економски и војно везана за блок
западних сила), требало је доста стрпљења да двојица државника приближе
1

2
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Заједнички коминике о измени дипломатских мисија од 5. децембра 1948, Борба, 6. децембар 1948.
Доктрина “Панч Шила“ заснива се на начелима: немешања у унутрашње послове других земаља и народа; поштовања националне независности држава; успостављања односа међу народима на основу узајамног уважавања и користи; политике мирољубиве
коегзистенције и борбе за успостављање светског мира и сарадње.
ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-1, 395. Односи ФНРЈ са Индијом.
Ranko Petković, Subjektivna istorija jugoslovenske diplomatije, Beograd 1995.
ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-1, 395. Односи ФНРЈ са Индијом.
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гледишта о кључним међународним проблемима. Пошто се Индија оштро
противила стварању било каквих војних, па чак и регионалних пактова, Тито је морао отклонити Нехруове сумње у погледу југословенског чланства у
Балканском савезу и појаснити став према НАТО-у. Дуги и срдачни разговори резултирали су високим степеном међусобног личног уважавања и поштовања, које ће касније постати далеко моћнији кохезиони фактор у билатералним односима Југославије и Индије него политичка блискост ових држава и њихових народа.6
За Југославију је било од посебног значаја упознавање са политиком
Индије, земље која је прва почела теоријски да обликује доктрину несврстаности базирану на читавом сплету у пракси већ разрађених принципа. Те
принципе је у ширем смислу формулисао индијски Конгрес, најстарији антиколонијални покрет не само у Азији већ и у свету, још 1920. године у Резолуцији о спољној политици.7 Њену окосницу чинила је филозофија и култура древне цивилизације којој је ова држава припадала. Сугестивној опојности те културе нису могли одолети ни југословенски функционери. Изјаве изречене са друге стране, опет, указују на спремност индијских политичара да у даљој елаборацији основних праваца у светској политици уваже
становишта и искуства својих гостију из Европе. У том контексту посебну
тежину има чињеница да је Јосип Броз био први председник једне европске
државе коме је индијско руководство указало част да буде позван у госте у
Индију после њеног стицања националне независности.
Следећи корак ка бољем међусобном упознавању и сазревању свести о
сагласности циљева у међународној заједници долази до изражаја посебно
током Нехруове узвратне посете Југославији, од 30. јуна до 7. јула 1955, у
склопу турнеје по Европи.8 У разговорима којима је присуствовала и Нехруова кћерка Индира Ганди, с обе стране је наглашено да Југославија и
Индија остварују свака на свој начин истоветна схватања и принципе у својој међународној активности. Тито је те принципе окарактерисао као „руководеће принципе међудржавних односа“ и с поносом напоменуо: „Сматрам
да нећу погријешити ако констатирам да посебна заслуга припада нашим
6

7

8

КПР, I-2/4-1. Забелешка о разговору између председника Тита и индијског премијера Ј.
Нехруа у Њу Делхију 18. децембра 1954.
Индија је стекла националну независност на основу Закона о независности, проглашеног 15. августа 1947. Тај закон је ступио на снагу после преговора британских представника са Конгресном странком индијског лидера Џавахарлала Нехруа. Споразумом
о деоби Британске Индије, од до тада јединствене британске колоније формиране су
две суверене државе: Пакистан и Индија. Нехру – кога су током Другог светског рата
Британци ухапсили, јер је условљавао подршку своје странке британским ратним напорима чврстим гаранцијама да ће Индији по завршетку рата бити дата национална независност – постао је први председник индијске владе.
КПР, 1-3-а/38-9. Посета индијског председника владе Нехруа Југославији, 30. јун – 7.
јул 1955.
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двема земљама, које су се годинама залагале за те исте принципе.“ Нехру је
прихватио срдачан тон Титовог обраћања речима: „Раздаљина која нас дели
нестала је у сусрету наших мисли и темељи су положени за другарство, које
ће, ја верујем, бити трајно.“9 На крају Нехруове посете Југославији, на Брионима је 6. јула 1955. потписана заједничка изјава у којој је истакнуто уверење „да су Југославија и Индија развиле и остварују, свака на свој начин,
истоветна схватања и принципе у својој међународној активности.“10
После ових сусрета Тита и Нехруа, југословенско-индијски односи бележили су сталан успон. На основу договора постигнутог током Нехруове
посете Југославији, успостављена је стална комуникација двају државника
кроз учесталу размену гледишта и усаглашавање ставова о свим важнијим
међународним питањима.11 У том склопу дошло је поновне, краће посете
премијере Нехруа Југославији, 18. и 19. јула 1956. Сусрет је уприличен у
Титовој летњој резиденцији на Брионима, где је већ боравио и гост из Египта, председник Насер.
Тројица државника, после исцрпне размене гледишта о свим важнијим
међународним питањима, усвојила су заједничко саопштење, касније помињано као Брионски документ или Брионска декларација. У домаћој и страној литератури овај састанак је означен као историјска прекретница и кључни догађај у склопу иницијатива ванблоковских држава за стварање покрета
несврстаности. При томе се полазило од оцене да је у питању први састанак
тројице будућих лидера покрета несврстаности, на коме је усвојен први
мултилатерални докуменат несврстаних.12 Међутим, судећи по доступној
архивској документацији, овај сусрет – иако је неоспорно у великој мери
допринео приближавању политичких ставова Нехруа, Насера и Тита и њиховим каснијим заједничким наступима – није имао толики значај колики
му се приписује.
И југословенски министар иностраних послова, Коча Поповић, недељу дана после Брионских разговора жалио се индијском амбасадору Дајалу
на тешкоће са којим је Југославија као домаћин била суочена око „усклађивања двају посета различитог карактера“ (Насерове и Нехруове – Д. Б.) и
постизања адекватног компромиса о тексту заједничког документа који је
на крају разговора требало да буде сачињен. Тито је на Брионима предложио нацрт коминикеа који је Нехру оценио као „врло опширан“, па се приступило његовом скраћивању. Министар Поповић се сложио са Дајалом да
9
10

11
12

Исто, 32.
Заједничка изјава премијера Нехруа и председника Тита од 6. јула 1955. године, Борба,
9. јул 1955.
КПР, 1-3-а/38-9.
Momir Stojković, Tito – Nehru – Naser. Nastanak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti,
Beograd 1983; Leo Mates, Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije, Beograd 1976;
Bojana Tadić, Istorijski razvoj politike nesvrstavanja 1946–1966, Beograd 1968.
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је требало ићи на још „скромнији тројни коминике“, али је напоменуо „да је
то било тешко због Египћана.“13
Египатски и југословенски дипломатски представници у Каиру и Београду су замерали Нехруу што се на Брионима држао сувише резервисано
по питању уношења у заједничко саопштење оштријих тонова на рачун политике великих сила. Обострано незадовољство је било условљено и чињеницом да се Нехру супротставио намери Тита и Насера да се истакне значај
тројних разговора усвајањем посебне декларације. Нехру је ову солуцију
лаконски одбио констатујући „да се у свету већ појавила инфлација декларација.“14 Из југословенске амбасаде у Њу Делхију се уздржаност и опрезност Нехруа доводила у везу са новим курсом индијске политике унапређења сарадње са Западом (на рачун сужавања односа са Истоком), произашлог из нараслих индијских потреба за западним зајмовима, економском
помоћи и инвестицијама.15 Нехруово „јавно умањивање значаја Брионског
састанка“ повезује се и са извештајем индијског министарства иностраних
послова за 1956–57. годину у коме се такорећи нигде опширније не помиње
сусрет на Брионима, осим у једном краћем пасусу у оквиру дела о односима
Индије са Египтом.16
Иако индијска страна није придавала већи значај Брионском састанку,
унапређењу односа са Југославијом се и даље приступало са великом пажњом, што је у другој половини 1956. и током целе 1957. године давало тон
односима двеју држава. Непосредно после сусрета на Брионима и опасног
заоштравања међународне ситуације поводом суецке кризе, премијер Нехру
је позитивно одговорио на иницијативу председника Тита да се успостави
„редовна веза“ двојице државника ради размене мишљења, усаглашавања
наступа и заједничког деловања у разрешењу ове кризе.17
Сталне консултације Нехруа и Тита настављене су и у време бурних
догађаја у Мађарској. Индија је подржала југословенски наступ тим поводом, ризикујући да тиме прекрши једну од кључних премиса своје спољне
политике – незамерање великим силама уколико нису директно у питању
индијски интереси. Исцрпно образлажући југословенско-индијску сарадњу
и заједничко иступање поводом интервенције у Мађарској, Нехру је у говору пред индијским парламентом 19. новембра 1956. истакао: „У погледу ситуације у Европи ми сматрамо меродавним мишљење југословенских државника, а они често сматрају меродавним наше мишљење о азијским пита-

13

14
15
16
17

ДАСМИП, 1957, Индија, ПА, ф-33, 412 192. Забелешка о разговору државног секретара друга Коче Поповића с индијским амбасадором Даyал-ом, 27. јул 1956.
ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-1, 156.
ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-3, 325. Југословенско-индијски односи у 1956/57. години.
Исто.
ДАСМИП, 1956, ПА, Индија, ПА, ф-33, 415 765 и 416 588.
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њима. Југословенске вође, а посебно Маршал Тито, врло су способни људи
који имају велико искуство за оцену и анализу ситуације у Европи... Ми вршимо размену гледишта са овом земљом чешће него са било којом другом и
придајемо велики значај чињеници да она одржава присан контакт са Централном и Источном Европом.“18
После бурне завршнице револуционарних превирања у Мађарској и
бруталне совјетске интервенције, праћене стравичним разрачунавањем са
политичким неистомишљеницима, индијска страна је поново заузела неутралан став према новонасталој ситуацији у тој источноевропској држави и
испољила знатну суздржљивост према поновном југословенско-совјетском
спору насталом тим поводом.19 Током контаката дипломатских представника Индије и Југославије, с југословенске стране уочено је разочарење индијских дипломата због Титове погрешне процене епилога мађарске кризе и
све већа уздржаност и неискреност у комуникацији. Случај Мађарске је само потврдио исправност Нехруовог становишта о томе да мале земље не
могу сачувати независност без ослонца на неку велику силу. Додуше, Индија није спадала у мале државе. Међутим, с обзиром на њену економску заосталост и акутне привредне проблеме, као и на нерешену ситуацију око Кашмира (која је посебно забрињавала индијско руководство),20 као императив се наметао став да своје проблеме може решити само оријентацијом на
водеће силе и очувањем спољнополитичког баланса у том смислу. Стога је
после мађарских догађаја Индија избегавала разговоре са југословенским
дипломатама о спору са СССР-ом, водећи рачуна да и сама не буде увучена
у спор и да не погорша односе са совјетским руководством од којег је и даље очекивала знатну политичку, а посебно економску помоћ (обећан јој је
зајам од 500 милиона рубаља).21
Међутим, генерално гледано индијско-југословенски односи су задржали позитиван тренд развоја крајем 1956. и током целе 1957. године. То је,
26. фебруара 1957, истакао у експозеу пред Народном скупштином југосло-

18
19
20

21

ДАСМИП , 1957, стр. пов., ф-1, 395.
ДАСМИП, ф-3, 325. Југословенско-индијски односи у 1956/57. години.
Кашмир је једна од 17 држава у саставу Индијске уније, лоцирана дуж границе према
Пакистану. Око Кашмира је – одмах по стицању независности Индије и Пакистана,
1947. године – избио рат између ових двеју новоформираних држава. Иако је после рата Кашмир задржао статус у саставу Индије, спор није окончан и ескалирао је током
1956, да би се већ почетком наредне године кашмирско питање уврстило у дебату у Савету безбедности УН. Дебата је имала неповољан ток по Индију, будући да је њене интересе од сталних чланица овог тела подржавао једино СССР. Индијске ставове у вези
са Кашмиром подржавале су искључиво комунистичке земље (изузев Кине), што њој
није конвенирало. Стога није нарочито позитивно примала ни стално, у неку руку и
претерано, југословенско експонирање у овом контексту.
ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-3, 115. Став Индије према Југославији и њеним односима
са СССР.
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венски министар иностраних послова Коча Поповић, указујући на срдачне
односе, „отворену размену и усклађивање гледишта на највишем нивоу, у
духу пуног међусобног поверења о низу крупних међународних питања и
догађаја.“22 У годишњем извештају индијског министарства иностраних послова који је објављен за период 1956/57. односи двају земаља су представљени у изузетно позитивном светлу и окарактерисани као „ванредно срдачни“, што је по сазнањима југословенског МИП-а квалификација која у
овом извештају није коришћена за односе са било којом другом земљом.23
У извештајима амбасаде у Њу Делхију југословенском министарству
иностраних послова стално су наглашавани срдачност индијских званичника према дипломатама из Југославије и афирмативно писање индијске
штампе о југословенској унутрашњој и спољној политици. „Нашем амбасадору у Индији отворене су широке могућности и пријатељски га примају
највиши индијски руководиоци, који врло често показују знакове посебне
пажње. Сам Нехру је у протеклом периоду испољавао такву пажњу, интересовао се код нашег амбасадора за здравље Председника Републике, упутио
веома срдачан одговор на честитку Председника Републике поводом индијских избора, више пута се интересовао за поновни долазак Председника Републике у Индију... Индијски МИП показује интересовање за наше погледе.
У интерном билтену индијског МИП-а преносе се чланци и коментари наше
штампе, и то не само по питањима која се тичу Индије, већ и по свим важнијим међународним проблемима.“24
Међутим, у истим извештајима указује се и на чињеницу да „пријатељски и срдачни односи“ Индије према Југославији не значе истовремено
и индијско напуштања склоности да „потцењује улогу мањих држава“ у међународним односима, а у први план ставља своје односе са великим силама. „Емоционална и рационална симпатија према Југославији због њене одлучне борбе за независност и слободу, због њене чистоће у погледу колонијалне прошлости и што се у датим условима прва приближила Индији“ нису
имали толику тежину да би довели до тога да индијско руководство дозволи „да се односи са нама развију преко граница које су нам одређене по индијској хијерархијској лествици држава.“25
Други југословенско-совјетски сукоб, који је постепено ескалирао током пролећа и лета 1958, прекинуо је узлазну линију југословенско-индијске сарадње и резултирао све виднијим захлађењем односа Тито–Нехру.
Сукоб Москве и Београда негативно је деловао на односе Југославије са већином новоослобођених држава Азије и Африке, које су, попут Индије, еко-

22
23
24
25

Jugoslovenski pregled, jun 1958.
ДАСМИП, 1958, стр. пов., ф-4, 360.
ДАСМИП, 1958, стр. пов., ф-4, 360; 1957, стр. пов., ф-1, 395; ф-3, 325; ф-3, 115.
ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-1, 395; ДАСМИП, 1957, стр. пов., ф-3, 325.
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номски биле тесно везане за СССР. Без помоћи ове силе оне нису могле
обезбедити елементарне претпоставке привредног развоја. Стога су и најутицајнији лидери са овог простора, Нехру, Сукарно и Насер, страховали да
би подршка Југославији у спору са СССР-ом могла утицати на галантне дародавце из Москве да обуставе даљу реализацију обећане издашне помоћи.
Да би неутралисао негативан тренд у односима са важним будућим савезницима Тито је крајем 1958. и почетком 1959. кренуо на друго путовање
у земље Азије и Африке. Посетио је Индонезију, Бурму, Индију, Цејлон,
Етиопију, Судан, Египат, Сирију и Грчку. Посебан значај је придавао предстојећем сусрету са најутицајнијим државником афро-азијског простора,
премијером Нехрууом. Током посете Индији, од 13. до 18. јануара, без обзира на неофицијелан карактер посете, југословенском лидеру су указане све
почасти као и приликом његове државне посете крајем 1954. На конференцији за штампу представник индијског министарства иностраних послова је
изјавио да индијска влада посету сматра званичном. У том духу су биле организоване бројне манифестације пријатељства са Југославијом и срдачан
дочек народа који је масовно изашао на улице да поздрави високе госте из
иностранства.26
Међутим, иако је југословенска делегација боравила шест дана у Индији разговори са индијским руководством вођени су само током њеног боравка у Њу Делхију, 14. и 15. јануара. Тито је са Нехруом водио два дужа
разговора по доласку у индијску престоницу, а потом је имао неофицијелне
контакте са индијским званичницима током посете градовима Хајдерабаду,
Мадури и Мадрасу.
Оно што такође већ на први поглед делује збуњујуће у овом контексту
јесте записник о разговорима Тито–Нехру. Он по форми и садржини у великој мери подсећа на формулар анкетног обрасца са одређеним питањима на
које анкетирана особа даје одговоре.27 Нехру је током разговора искључиво
постављао питања и потпитања, а Тито стрпљиво на њих одговарао. По повратку у Југославију, Тито је сарадницима изразио своје чуђење Нехруовим
неуобичајеним наступом: „Он ме је овог пута изненадио тиме што је само
питао, а врло мало говорио, иако смо имали два дугачка разговора. Разговарали смо о многим питањима. Кад се читав материјал буде средио, видјеће
се да сам држао читаве реферате, говорио о свему и свачему, а он је само
постављао питања. Када сам му ја говорио о Индонезији и Бурми и обавијестио га о чему смо све разговарали, он уопште ништа није рекао.“28
26
27

28

ДАСМИП, ПА, Индија, ф-39, 34 134. Посета Председника Републике Индији.
КПР, I-2/11-4. Забелешка о разговорима друга Претседника са претседником индијске
владе Јаwаharlal Nehru-ом.
КПР, I-2/11-2, 28. Извештај о путу Претседника Републике и југословенске делегације
у пријатељске земље Азије и Африке поднет на Сједници Савезног извршног вијећа 17.
марта 1959. године. Стенографске белешке.

146

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2006.

Иако исход путовања у земље Азије и Африке није у потпуности дао
жељени ефекат, Тито није био претерано обесхрабрен таквим учинком. Навикао се већ на непредвидљиво и ћудљиво понашање својих саговорника са
тог трусног подручја. Пошто је реализација новог југословенског спољнополитичког концепта директно зависила од Титовог успеха у окупљању и
заједничком деловању афро-азијских земаља на промени система међународних односа, дипломатска офанзива Београда се морала наставити. Као
посебно повољна прилика за њену промоцију послужило је 15. заседање Генералне скупштине УН, септембра 1960.
Титова одлука да предводи југословенску делагацију на том важном
скупу није представљала посебно изненађење за домаћу и страну јавност.
Пошто је Хрушчов јавно упутио позив свим шефовима држава и влада чланица ОУН да узму учешће на заседању било је логично да ће Југославија,
попут осталих социјалистичких држава, прихватити иницијативу која се
уклапала у њена вишегодишња настојања да се заједно са великим силама
укључи у самите посвећене општим питањима очувања мира и безбедности
у свету. Званичници из Београда су недавно отказивање, а потом и крах
конференције великих сила на којој је требало изнаћи решење за драматичну међународну ситуацију, тумачили неспособношћу лидера тих сила да сами, без посредовања ванблоковских држава, постигну адекватан компромис. Стога је Јосип Броз у репрезентативном скупу који је требало да се
одржи у Њујорку под окриљем ОУН, видео изванредну прилику за Југославију да светској јавности скрене пажњу на своје виђење међународних проблема чије је нерешавање довело свет на руб новог рата. Истовремено, то је
била и изванредна прилика да, износећи главне елементе своје политичке
линије, утиче и на остале афро-азијске и латиноамеричке државе да усвоје
ту линију и придруже јој се у њеним настојањима за организованијим и заједничким деловањем, прво у ОУН, а потом и на ширем плану међународних односа.
Такав Брозов наступ наговештен је у светској, а посебно америчкој
штампи, још пре његовог доласка у Њујорк. Одмах после првих Титових
контаката са Насером, Нкрумахом, Сукарном и Нехруом, светска штампа је
готово била преплављена насловима о формирању „неутралистичког блока“
или „трећег блока“ у УН, о стварању „тампона неутралних народа између
Истока и Запада“, или о формирању „треће силе.“29
Међутим, у првом моменту Титова настојања да убеди Нехруа да се
придружи заједничкој акцији Југославије, Египта, Индонезије и Гане у
ОУН у циљу покретања иницијативе за превладавање оштрог сукоба између САД и СССР путем одржавања директног састанка Хрушчова и Ајзенхауера – нису дала резултате. Нехру се, по обичају, заложио за „појединачну
29

КПР, I-2/12. Преглед писања америчке штампе 24–28. септембар 1960; New York Times, September 26, 1960; Isto, September 27, 1960; Isto, September 28, 1960.
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акцију на општој заједничкој линији.“ Будући да је представљао лидера једне регионалне силе, далеко је више био склон индивидуалном деловању
према САД и СССР него према било каквом облику деловања у коме би
Индија била само представник шире групе афро-азијских земаља. Титу је
скренуо пажњу да „не верује да је сада подесан моменат за акцију“ и да „верује да ће се ситуација поправити.“30
Без обзира на тајност Титовог разговора са Нехруом, главна тема о којој су расправљали је, већ крајем истог дана и у преподневним сатима наредног дана, била проваљена од америчких новинара. Њујорк тајмс је исцрпно информисао о „Титовом инсистирању на формирању неутралног
блока“ у УН и о подршци Насера и Нкрумаха том плану. Међутим, истовремено је указивао на Нехруову резервисаност по том питању и склоност да
великим силама прилази индивидуално а не у друштву са осталим „неутралистима.“31 Слична становишта су поновљена у наредном броју листа, уз
нагласак на гледишту Нехруа и Тита да формирање још једне асоцијације
држава не би било пожељно, јер би се тиме само додао још један блок постојећим.32
После разговора са Нехруом, Тито је одлучио да прихвати Насеров
предлог о заједничкој иницијативи ванблоковских држава за усвајање посебне резолуције УН којом би се лидерима двеју водећих сила Ајзенхауеру
и Хрушчову упутио апел да се састану и превазиђу међусобни спор. „Требало је гасити тај пожар“ – коментарисао је касније Тито – „а ми смо се нашли
у улози ватрогасца.“33
Неуобичајено оштар сукоб између Ајзенхауера и Макмилана са Хрушчовом током даље дебате у Генералној скупштини УН34 довео је до нагле
промене Нехруовог става о иницијативи несврстаних. Он се одазвао Титовом позиву и са Насером, Нкрумахом и Сукарном присуствовао састанку на
30

31
32
33
34

КПР, I-2/12. Забелешка о разговору између друга Тита и Нехруа дана 28. септембра
1960.
New York Times, September 27, 1960.
Isto, September 28, 1960.
КПР, I-2/12. Извештај на Седници Савезног извршног већа, Београд 13. октобра 1960.
Сала у којој се одржавало 15. заседање Генералне скупштине УН постепено се претварала у поприште вербалног обрачуна представника супротстављених блоковских групација. Сукоб који је потпуно паралисао рад ОУН достигао је критичну тачку у моменту када се британски премијер Макмилан оштрим речима обратио совјетском и лидерима источноевропских држава. Док је он говорио, Хрушчов је устајао са места и претио
стиснутом песницом, а лидери социјалистичких држава су гласно ударали рукама у
клупе правећи несносну буку. Такво понашање је касније осудила не само јавност западних земаља, него и сам Тито: “Форма и начин на који је он иступао био је некако
увредљив. И западне је то иритирало ... Хрушчов је у ствари пошао погрешним правцем.“ (КПР, И -2/12, 2 и 3. Извештај на Седници Савезног извршног већа, Београд 13.
октобра 1960).
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коме је постигнут договор да се заједнички покрене иницијатива за усвајање резолуције о организовању састанка Ајзенхауера и Хрушчова. „Нехру се
овога пута невјероватно лијепо асимилирао“ – присећао се касније Тито.
„То је све нас изненадило. Он је врло радо прихватио све што смо предлагали и просто се видјело да нека енергија избија из њега.“35 На овом састанку,
одржаном 29. септембра у Мисији СФРЈ при УН, усвојен је текст заједничког Нацрта резолуције пет ванблоковских земаља, који ће бити поднет Генералној скупштини на усвајање. У њему се тражи „као први хитан корак,
да председник Сједињених Америчких Држава и председник Савета министара Савеза Совјетских Социјалистичких Република обнове своје недавно
прекинуте контакте тако да њихова декларисана спремност да се нађу решења за истакнуте проблеме путем преговора може поступно да се оствари.“36
Иако иницијатива ванблоковских земаља није постигла жељени ефекат (због одбијања обеју сукобљених страна да је подрже), она је утицала на
престројавања у ОУН и допринела каснијим организованијим наступима земаља трећег света у овој организацији. Истовремено, та иницијатива се позитивно одразила на даљу комуникацију и сарадњу Тита и Нехруа будући
да су односи двојице државника у великој мери зависили од степена сагласности њихових гледишта око све актуелнијег питања окупљања ванблоковских земаља у јединствен покрет и њиховог будућег заједничког наступа
у међународној заједници.
Југословенски успех или неуспех на плану институционализације сарадње ванблоковских држава, директно је био у функцији успеха или неуспеха Титових настојања да приволи Нехруа, најутицајнијег политичара са
афро-азијског простора, на сарадњу у том склопу. То је било врло тешко,
јер иако су се и Југославија и Индија определиле за сличан курс спољне политике њихов међународни положај се у многим сегментима битно разликовао. Тито је у формирању покрета несврстаности видео шансу да Југославија ојача међународну позицију која је, будући да се радило о малој и економски неразвијеној земљи, била озбиљно пољуљана сталним притисцима
са Истока и Запада. Нехру је био лидер регионалне силе која је обухватала
огроман простор, а по броју становника била друга у свету; државе која је
уживала огроман углед не само у Азији и Африци, него и међу кључним силама Запада и Истока. Стога се он није осећао угроженим од великих сила и
није осећао потребу за укључивањем у покрет афро-азијских држава ради
сузбијања њиховог политичког деловања.37

35

36
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КПР, I -2/12, 18 и 19. Извештај на Седници Савезног извршног већа, Београд 13. октобра 1960.
Gen. Ass. Doc. A/4522/XV.
Dragan Bogetić, Jugoslovenski koncept nesvrstanosti i afro-azijske zemlje 1945–1961, Zbornik Srbija (Jugoslavija) 1945–2005. Pokreti, ideologije, praksa, Beograd 2006, 221–228.
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Супротна полазишта двојице државника о потреби окупљања ванблоковских држава у јединствену политичку асоцијацију резултирала су и различитим ставовима о одржавању самита тих земаља. Нехру није сматрао
сврсисходним организовање конференције шефова и влада ванблоковских
држава по узору на Бандуншку конференцију, на чему је све више инсистирала Југославија током 1960. и 1961. године. Таква опција, по мишљењу Нехруа, само би компликовала општу међународну ситуацију и од блокова била схваћена као формирање „треће силе“ или „трећег блока“.38 Титовој иницијативи се придружио тек када је видео да она има снажну подршку већине афро-азијских лидера, посебно Насера, Сукарна и Нкрумаха. Задржавање
пређашњег става и апстинирање на репрезентативном скупу држава са простора у коме је Индија имала велики углед, могло се негативно одразити на
Нехруов ауторитет у том кругу. Руковођен тим разлозима, индијски премијер је променио свој став. 39
Иако је подржао иницијативу Тита и Насера о одржавању скупа ванблоковских држава у Београду 1961, Нехру није тумачио тај догађај као прву и кључну карику у институционализацији сарадње ванблоковских држава. У Београдској конференцији он није видео први самит несврстаних земаља, после кога ће сваке три године долазити до нових окупљања антиблоковски настројених лидера из целог света, уз формирање тела која ће обезбедити сталност рада новоформираног покрета. За Нехруа је ова конференција представљала само протестну политичку манифестацију групе држава
уперену против колонијализма и хладноратовских тенденција. Сматрао је
да новоослобођене државе због економске заосталости и политичке нестабилности не могу остварити већи домашај организованог заједничког наступа у међународној заједници. Окосницу Нехруове спољнополитичке
концепције чинила је стратегија стриктне еквидистанце према блоковима.
Укључивање Индије у неки покрет довело би у питање такву стратегију и
политику.40
До битне промене Нехруовог става и до постепеног обликовања свести да се деловањем у оквиру широке асоцијације сиромашних и обесправљених држава може битно побољшати сопствена међународна позиција и
обезбедити јачи уплив у светска збивања, дошло је нешто касније. На ту
промену пресудно су утицала два момента. Иако су несврстане земље уче-

38
39

40

КПР, I-2/13-7.
КПР, I-4-а. Осврт на Припремни састанак у Каиру. Инструкција представништвима
ФНРЈ у иностранству. Заокрет у Нехруовом наступу по питању одржавања Београдског самита предвидели су и иницијатори тог скупа Насер и Тито приликом сусрета у
Каиру, само месец дана раније (КПР, И -2/13-7. Забелешка о разговорима између делегације ФНРЈ и делегације УАР 20. априла 1961).
КПР, I-4 -а. Преглед ставова земаља учесница према главним међународним питањима.
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снице Београдског самита биле по окончању тог скупа изложене жестоком
притиску и оптужбама великих сила због антиблоковског и антизападног
наступа, оне су убрзо прерасле у моћну гласачку машинерију у ОУН, која је
све озбиљније могла да парира обема блоковским групацијама и обезбеди
усвајање или блокирање низа важних одлука у тој организацији. Стога се
међу њима све више испољавао интерес за организованијим и усаглашенијим наступом у ОУН, али и ван њених оквира, на ширем међународном плану.41 Прагматични разлози и смисао за реалност утицали су на Нехруа да
постепено измени мишљење о минорном домашају евентуалног заједничког
деловања несврстаних земаља и о опортуности даљег индијског пасивног
држања у ситуацији када се све већи број афро-азијских држава увелико
припремао за укључивање у јединствен фронт борбе против колонијализма
и супрематије блоковских сила.
Други разлог који је навео Нехруа да ревидира своју политику
„стриктне еквидистанце“ и „неутрализма“ у међународним односима, произашао је из драматичне ситуације у којој се нашла Индија крајем 1962, после ескалације граничног сукоба са Кином. Немоћ Индије да се супротстави
надмоћној кинеској армији, али и Нехруова немоћ да дипломатским путем
избори директну војну подршку двеју суперсила у напорима усмереним на
хитно успостављање мира, у релативно кратком року довели су до напуштања доктрине „неангажованости према неангажованима.“ Индијском руководству је готово „преко ноћи“ постало јасно да без обзира на углед који је
Индија уживала у свету и њену потенцијалну војну моћ, без подршке широког круга земаља у развоју, у Уједињеним нацијама и ван њих, није могућно
заштитити територијални интегритет и националну независност.42
Нова индијска перцепција спољнополитичких приоритета убрзо је довела до обнављања присних односа између Тита и Нехруа и њихових све
енергичнијих заједничких напора на укључивању ванблоковских држава у
јединствен покрет. Иако је са Јосипом Брозом активно учествовао у припремама за Другу конференцију несврстаних земаља, која је одржана септембра 1964. у Каиру, Нехру није успео да на њој да свој пуни допринос. Умро
је непосредно уочи одржавања тог скупа. Његову мисију на институционализацији сарадње ванблоковских држава, започету са Титом и Насером, уз
пуно ентузијазма касније је наставила његова кћерка Индира Ганди.
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1985, Beograd 1990.
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