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Разговор Броза и Берлингуера. Титово виђење
кризних ситуација у свету 1970. године1
Југословенско-италијански односи после Другог светског рата тешко
се могу прецизно оценити позитивним или негативним предзнаком. Политичке и привредне везе две земље развијале су сопствену динамику, па се
чак и у периоду кулминације Тршћанске кризе између Југославије и Италије
обављала интензивна робна размена.2 Ипак, и политички односи две земље
су се, и поред спорог напредовања у решавању питања границе између две
државе, уз повремене успоне и падове постепено нормализовали.
Тршћанско питање, отворено у финалној фази Другог светског рата,
представљало је кључни камен спотицања у развоју послератних политичких односа Италије и Југославије. Лондонски меморандум о сагласности из
1954. године замрзнуо је Тршћанску кризу, али није донео и дефинитивно
решење деликатног граничног спора две земље. Тршћанско питање је, тако,
и после 1954. године било извор проблема у односима Италије и Југославије. Коначно решење граничног проблема представљало је чест предмет интензивних и напетих преговора југословенских и италијанских дипломата,
да би договор био постигнут тек у Озиму 10. новембра 1975. године.3
Ипак, значајан ниво нормализације односа Југославије и Италије достигнут је и знатно пре договора у Озиму. Јасан индикатор значајног напретка у политичком приближавању две земље представљали су контакти
на високом нивоу представника политичких елита Југославије и Италије током шездесетих година. Југославију је 1965. године посетио италијански
премијер Алдо Моро, да би у јануару 1968. Италију посетио југословенски
премијер Мика Шпиљак. Наредне године у Југославији су боравили шеф
италијанске дипломатије Пјетро Нени и италијански председник Ђузепе Сарагат. Две године после Сарагатове посете Југославији, Италију је посетио
Јосип Броз Тито.
1

2
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Рад је настао у оквиру пројекта Традиција и трансформација – историјско наслеђе и
национални идентитети у Србији у 20. веку (47019), који финансира Министарство
просвете и науке Републике Србије.
О конкретним подацима о трговинској размени између Југославије и Италије видети
у: Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Савезни завод за статистику,
Југославија 1918–1988. Статистички годишњак, Београд 1989, 300–305.
Бранко Петрановић, Момчило Зечевић, Југославија 1918–1988. Тематска збирка докумената, Београд 1989, 1234–1235.
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Значајан утицај на приближавање две земље крајем 60-их година имала је совјетска интервенција у Чехословачкој 1968. године и потенцијална
угроженост Југославије од стране Совјетског Савеза. Могућност совјетске
интервенције у Југославији плашила је обе земље, због чега је, после акције
Москве у Чехословачкој, Италија најавила подршку источном суседу у случају понављања чехословачког сценарија у Југославији.4
Контакте на највишем нивоу југословенски комунисти су шездесетих
година одржавали и са лидерима Комунистичке партије Италије. Јосип Броз
Тито се у поменутом периоду састао са Палмиром Тољатијем и Луиђијем
Лонгом, док је 1966. године делегација Савеза комуниста Југославије, на челу са Вељком Влаховићем, посетила Италију. Маја 1970. југословенски
председник и лидер југословенских комуниста састао се са Енриком Берлингуером, тада замеником генералног секретара Комунистичке партије
Италије.
У документу који је поводом Берлингуерове посете Југославији израдила „Група за спољнополитичка питања“ концизно су анализиране поставке теорије о „италијанском путу у социјализам“, која је била заснована на
вери у могућност ненасилног пута у социјализам, путем темељних реформи
италијанског друштва. У вези са спољнополитичком оријентацијом италијанских комуниста констатовано је да се КПИ залаже за „мир и мирољубиву
коегзистенцију, које сматра основама социјалистичке стратегије“, те „класну борбу у светским размерама“.5
У поменутом документу анализиран је и став Комунистичке партије
Италије према аутономији партија у оквиру међународног радничког покрета:
„Сматра (КПИ – П. Д.) да је превазиђена концепција о јединственом
центру руковођења, те се залаже за аутономију сваке комунистичке партије
у разради сопствене линије у борби за социјализам. Прихвата потребу јединства међународног комунистичког покрета, али том јединству даје нов
садржај. Сматра да се до њега може доћи признавањем разлика у искуствима и схватањима у међународном радничком покрету.“6
У разговору Берлингуера и Тита погледи две партије на стање у међународном радничком покрету остали су, ипак, на маргини. Броз је свог саговорника детаљно информисао о ставовима Југославије према тада кључним
4

5

6

О југославенско-италијанским односима шездесетих година видети, између осталог,
у: Massimo Bucarelli, La "questione jugoslava“ nella politica estera dell’Italia repubblicana, 1945–1999, Roma 2008; Саша Мишић, „Посета Јосипа Броза Тита Италији 1971.
године“, Тито – Виђења и тумачења, Београд 2011, 505–520; Саша Мишић, „Југословенско-италијански односи и чехословачка криза 1968. године“, 1968 – Четрдесет година после, Београд 2008, 293–312.
Архив Југославије (АЈ), Кабинет Председника Републике (837), I-3-а/44–48, Група за
спољнополитичка питања, Информација о Комунистичкој партији Италије – Поводом
пријема делегације КП Италије, 20. мај 1970.
Исто.
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кризним жариштима: Индокини и Блиском истоку. Отуда је овај документ
користан извор за реконструкцију југословенске политике према поменутим
кризама и појашњава глобалну улогу социјалистичке Југославије у хладноратовском свету крајем шездесетих и почетком седамдесетих година прошлог века.

Забелешка7
29. 5. 1970.
Председник Савеза комуниста Југославије друг Јосип Броз Тито
примио је 21. маја 1970. године у Београду заменика генералног секретара КП Италије Енрика Берлингуера и члана дирекције КП Италије Карла
Галуција. Пријему су присуствовали чланови Извршног бироа Председништва СКЈ Крсте Црвенковски, Цвијетин Мијатовић и Стане Доланц и
саветник Председника Републике за спољно-политичка питања Милош
Меловски.
Друг Тито је рекао да му је драго што су италијански комунисти дошли у посету и што може да их поздрави. Суседи смо, али се ретко виђамо,
додао је друг Тито. Е. Берлингуер је рекао да између наше две партије постоји добра сарадња. Питао је како је друг Тито са здрављем и пренео му је
поздраве Луиђи Лонга.
Друг Тито се захвалио и интересовао се за здравствено стање друга
Лонга. Једно време се није најбоље осећао.
Е. Берлингуер је рекао да није лоше, али мора да се чува. Имао је неку
врсту тромбозе. Има тешкоће да покреће једну руку и ногу. То му отежава
путовања и иступања на јавним зборовима. Иначе у Лонговој породици дуго
живе. Мајка му је скоро умрла, када је имала 100 година. Требало би да мање ради, да мање путује и говори, али га је тешко обуздати. Осим тога, помало је и емотиван. Чешки догађаји су га нарочито погодили.
Друг Тито је рекао да на то треба гледати мирније. И њега су догађаји
око ЧССР много погодили, али је већ огуглао. Толико је тога што не ваља и
према нама било. Друг Тито се затим интересовао каква је ситуација у Италији. Има много штрајкова у последње време.
Е. Берлингуер је рекао да је у Италији јесенас било много великих
штрајкова, посебно приликом обнављања колективних уговора. Ти штрајкови су били веома успешни. Радници су остварили захтеве које су поставили.
Сада радничке борбе, наставио је Берлингуер, улазе у нову фазу. Радници
данас иду и на регионалне штрајкове, по покрајинама, траже реформу
здравства, школства итд. То су све позитивне импликације овог штрајкашког покрета. Међутим, садашњи штрајкови имају и неке негативне аспек7

AJ, (837), I-3-а/44–48, Забелешка, 29. мај 1970.
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те. У досадашњим штрајковима радници су успели да остваре своје захтеве.
То је подстицало и раднике осталих категорија и државне службенике да
иду на штрајк, чиме се ствара стање напетости и несигурности, што никако
није добро.
Друг Тито је питао који су мотиви и фактори који то подстичу. Да ли
су спољне или унутрашње природе.
Е. Берлингуер је одговорио да се ради претежно о разлозима унутрашње природе. Два су основна разлога: прво, то је експлоатација, која се повећава и, друго, повећана свест радника, који сада желе да изборе боље
услове. Штрајкашке тенденције код осталих категорија су последица општег незадовољства, посебно због економске политике владе.
Друг Црвенковски је упитао да ли је КП могла усмеравати ове штрајкове.
Е. Берлингуер је рекао да је КП усмеравала штрајкове радника, железничара и неких службеника. Други су били под контролом синдиката. Позитивно је што су успели да не допусте да се изолују раднички штрајкови,
што је иначе била намера владе. Било је, међутим, и штрајкова са којима се
у КПИ нису слагали, као што су штрајкови високих државних функционера,
који иначе имају добре плате.
Друг Тито је: То је оно што не ваља, јер обезвређује оправдане штрајкове и захтеве радника.
Е. Берлингуер је додао да такви штрајкови имају негативне реперкусије и на опште стање у земљи; службе стоје, не ради се. Успешни штрајкови радника створили су осећање да се штрајком могу постићи захтеви без
обзира колико били оправдани, тако да су подстицали и друге на штрајк.
Друг Тито је рекао да је влада требало да се постави различито према
штрајковима радника који су били оправдани, и према онима који нису били
основани.
Е. Берлингуер је рекао да су захтеви радника сада интересантни. Радници не истичу више само традиционалне захтеве, као што је повећање плата, већ траже демократска права, да одлучују у предузећима. Оно што је најпозитивније у садашњем штрајкашком таласу јесте то што се ствара јединствени синдикални покрет и што сазревају услови за уједињавање синдикалних организација.
Друг Тито је питао како италијански другови гледају на садашњу међународну ситуацију и проблеме у свету.
Е. Берлингуер је рекао да је са друговима у Председништву СКЈ имао
широку размену мишљења о овим питањима. Могао би укратко да каже, али
би више волео да о томе чује мишљење друга Тита.
Друг Тито је напоменуо да му изгледају неразумљиви неки поступци
у КП Француске. Ових дана су критиковали што је Сиханук позвао народ на
устанак, тј. у борбу против америчке агресије. Назвали су га авантуристом.
Морам рећи, рекао је друг Тито, да је то у најмању руку, чудно резоновање.

Петар Драгишић, Разговори Броза и Берлингуера

247

У оваквој ситуацији мени је ближа једна монархија која има прогресивну
политику, од једне реакционарне републике.
Берлингуер је рекао да је и Лењин својевремено правио слично упоређење између Авганистана и Енглеске. КП Италије енергично је подржавала и подржава борбу народа Северног и Јужног Вијетнама, Лаоса, те сада и Камбоџе, против стране агресије и реакционарних клика. Оне је дала
подршку и садашњим настојањима Сиханука на политичком и дипломатском пољу.
Друг Тито је рекао да и од раније познаје Камбоџу, био је у посети тој
земљи. Она је била једна од најразвијенијих у том региону, са развијеном
пољопривредом и релативно високим стандардом. Сиханук је годинама настојао да води независну и несврстану политику и да не допусти да Камбоџа буде увучена у вијетнамски рат, чувао се и да не да повода Американцима да се ангажују у Камбоџи. С друге стране, он је, колико му је то било могуће, помагао Вијетконгу и Северном Вијетнаму. Дозвољавао је да се вијетнамски борци и рањеници склањају у Камбоџу и да се лече, дозвољавао је
транспорт оружја за Вијетконг преко Камбоџе. Сиханук је то свесно радио.
Говорио је, наставио је друг Тито, да се Камбоџа граничи са земљама и народима који се боре за своја права и слободу, за прогресивну ствар, да ће
они у тој борби, упркос свему, да победе и да пред својом савешћу не жели
сутра да му пребаце да их није помагао.
Врло често он је оштро критиковао САД, био је против њих. Ја му то
нисам рекао, али можда није требало да их много изазива. Али то није главно. Главно је да су се САД нашле у ћорсокаку у Јужном Вијетнаму и покушале су да траже излаз проширењем рата и на суседне земље. Оне су се, међутим, овим увалиле у још тежу ситуацију од које ће имати још озбиљније
последице по саме њих. Неки се сада можда питају или истичу зашто се Сиханук налази у Кини. А где би могао бити? Кина му је најближа, а другде, у
Тајланд, на пример, из разумљивих разлога није могао ићи. Нека остане тамо док мора. Он је хтео ићи у Москву, али су се тамо, као што је познато,
држали резервисано. Ја иначе знам, рекао је друг Тито, како Сиханук гледа
на велике, па и на Кину. Кад је дошло до агресије на Камбоџу, ми смо као
несврстана земља стали на становиште да треба признати нову владу Сиханука, јер је Камбоџа била несврстана земља. Сматрали смо да треба да их
охрабрујемо, тим више што својим ставом можемо да утичемо и на став
осталих несврстаних земаља.
Друг Црвенковски је напоменуо да је Сиханук тражио само да упутимо поздраве поводом формирања његове владе, а ми смо учинили више.
Да, више, наставио је друг Тито, јер смо сматрали да треба охрабрити
несврстане земље. Нама је било јасно о чему се ради. Јасно нам је било да
пучистичка влада Лон Нола није влада која представља вољу народа. Они су
покушали да пуч камуфлирају одлуком Парламента, али је познато да су посланике под претњом војника терали да се изјашњавају. Мени је због тога
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чудна и неразумљива изјава једног члана ЦК КП Француске о Сихануку да
је авантуриста. Не кажем да Сиханук понекад није био ексцентричан, али он
је ипак био реалиста и настојао да се држи са народом. Он и сада каже да
народ треба да одлучује о будућности друштвеног уређења Камбоџе, па је
спреман да се повуче ако народ тако одлучи. Већ два пута давао је оставке.
Сиханук је револуционарније мислио од неких комуниста. Међу нама речено, наставио је друг Тито, Сиханук је изражавао бојазан и забринутост од
Кине и Северног Вијетнама.
Белингуер: Због инфилтрације Кине у Камбоџу или због њеног утицаја на читавом подручју Индокине?
Више због инфилтрације у Камбоџу, рекао је друг Тито. Кинези су
били присутни у Камбоџи преко Црвених Кмера и правили су Сихануку
доста тешкоћа. С друге стране, у Камбоџи је постојала и струја која се
није слагала са Сихануковом политиком, нити са помоћи коју је он пружао Вијетнаму. Она је сада, уз помоћ САД, пучем дошла на власт. Сада је
Камбоџа увучена у вртлог развоја и догађаја на подручју Индокинеског
полуострва. Створио се заједнички фронт народа тих земаља против
стране агресије.
Берлингуер је упитао, не мисли ли друг Тито да је Сиханук потценио
десну опасност?
Да, изгледа да је тако, одговорио је друг Тито. Био је, изгледа, убеђен
да до пуча не може доћи, али ЦИА није мислила тако и радила је. Зато смо
ми, наставио је даље друг Тито, одлучили да од почетка подржимо Сиханука и наставићемо да му пружамо подршку заједно и са другим несврстаним земљама. До сада су многе међу њима већ признале нову Сиханукову
владу. Биће потребно да се на следећем Самиту несврстаних земаља ово
питање оштро постави. О чему иначе ове земље треба да расправљају, ако
не о стварима које чине суштину политике несврставања, а то је борба
против империјализма. Друг Тито је затим поменуо недавну изјаву Мао Це
Тунга у вези са Камбоџом. Мао Це Тунг ретко даје овакве изјаве, па је она
утолико индикативнија. Кина не може дозволити да јој Американци са реакционарним режимима дођу на њене границе. Стога она на може остати
пасивна ако осети да они које она подржава у Вијетнаму, Камбоџи и Лаосу
губе.
Нама сада неке социјалистичке земља пребацују што смо признали
Сиханукову владу. Правдају се разним изговорима, помињу и економске интересе. Али и ми имамо економске интересе, имамо наше људе тамо и
стручњаке, градимо објекте, али смо и сада, као и до сада, наше интернационалистичке обавезе стављали испред тих интереса. Тако смо поступили и у
случају Алжира, због чега се и данас осећају последице у нашим односима
са Француском; тако је било и са признањем НДР, због чега је Западна Немачка прекинула дипломатске односе да нама и имали смо велике материјалне штете; и сада са Камбоџом наши економски интереси могу бити пого-
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ђени, ако се САД одлуче на противмере. Али ми смо се држали наших
принципа, не обазирући се на последице.
Друг Тито је даље рекао да ће овакво оклевање СССР-а пре свега
штетити интересима самог Совјетског Савеза у ЈИА, јер СССР мора тамо
бити присутан, као и Кина, ако не и више. Не на речима, него на делу,
треба бити интернационалиста и борити се против империјализма. Није
довољно само да се сазивају разни конгреси и конференције и издају декларације.
Друг Тито је даље рекао да ћемо морати да преиспитамо наш став
према Индонезији. Он разуме да Индонезија има материјалне тешкоће.
Она је доста дужна и нама, али и СССР-у. Сада од Американаца добија доларе, али се ипак не сме водити доларска политика. Друг Тито мисли да су
у Индонезији сада поново оживеле реакционарне, антикомунистичке струје и да се својим поступцима и ставом око Камбоџе Индонезија конкретно
сврстала у антикомунистички и амерички табор. Она ће због тога много
изгубити код прогресивног света и демократске јавности који нису заборавили познате масакре, прогоне и покоље комуниста. Ми смо прошле године одложили посету генерала Сухарта Југославији, јер би сигурно било демонстрација да је он дошао. Пре агресије на Камбоџу, поново се помињала
могућност његове посете нашој земљи, у оквиру његове посете неким другим европским земљама, али сада то наравно не долази у обзир. Немамо
никаквих разлога нити потребе да према Индонезији сада правимо неке
политичке гестове.
Берлингуер је рекао да је врло важно за све комунистичке партије социјалистичких земаља да воде рачуна о расположењу јавности и маса у западним земљама, јер оне озбиљно реагују када од социјалистичких земаља
долазе неки несхватљиви гестови. У Италији су, на пример, веома осетљиви
у вези са Грчком. Зато је посета бугарског министра иностраних послова Башева Атини примљена веома негативно код чланова КПИ, омладине, а и код
других напредних слојева.
Друг Тито је у вези са овим рекао да то потпуно разуме. Рекао је да је
Теодоракис, с којим је пре два дана разговарао, изразио велико незадовољство због тога. Друг Тито је додао да је примио Теодоракиса, да покаже какав став има Југославија и на чијој је она страни што се Грчке тиче. Слично
поступамо, наставио је друг Тито и у вези са Шпанијом. Упркос захтевима и
притиску неких наших предузећа да идемо на успостављање државних односа са Шпанијом, ми то нећемо, док се неки други на то не обазирају и све
више се упуштају у односе са Франковом Шпанијом.
Друг Стане Доланц је напоменуо да су и код нас негативно примљени
гестови неких социјалистичких земаља према Франковој Шпанији.
Берлингуер је рекао да то има веома негативне реакције у масама, оне
спонтано реагују.
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Друг Тито је рекао да масе постају све више политички свесне и да зато реагују. Он се затим интересовао како италијански другови гледају на ситуацију на Блиском истоку. Он сматра да је она забрињавајућа.
Берлингуер је рекао да су ставови наше две партије о овом проблему
идентични. Они подржавају Арапе и Палестински ослободилачки покрет.
Имају честе контакте са покретима у арапским земљама, са Алжиром, Либијом, Сиријом, са Палестинским покретом, посебно Ел Фатахом. Деловање
КП Италије у вези са овим проблемом одвија се у два правца: непосредним
везама и помоћи арапским покретима, с једне стране, и настојањима да утичу на владу (у Италији) да се позитивније поставља према арапским земљама, с друге стране. И у овом правцу већ су имали неке резултате. Са тог становишта стање у Италији се много изменило, као уосталом и у другим западним земљама, у односу на стање из 1967. године. Тада је само КП Италије била на страни Арапа. Данас су на њиховој страни и многи други, и у
Италији и у другим европским земљама. Треба рећи, наставио је Берлингуер, да на то утичу не само чињенице о узроцима садашњег стања на Блиском истоку, већ и интереси – војни, политички и економски. Са овим у вези, Берлингуер је рекао да жели да пита, на чему је и Лонго посебно инсистирао, како друг Тито оцењује садашњу војну способност и спремност
Арапа и да ли има изгледа да на БИ дође у догледној перспективи, до промене у односу снага.
Друг Тито је рекао да је јасно да време не ради за Израел. Израел постаје све нервознији, а Арапи све смиреније реагују, посебно мисли на УАР.
Насер сигурно неће ићи у авантуру, док не види да су надмоћни. До таквог
закључка је друг Тито дошао након разговора са Насером у Асуану. Они су
сада ојачали у војно-техничком погледу. У време кад је Тито био у посети
афричким земљама, Насер је отишао у Москву и тражио од Руса да му дају
боље наоружање. Руси, изгледа, до тада нису веровали УАР-у да Израел располаже најмодернијим америчким наоружањем, авионским и електронским
радарским уређајима. Они су сада дали УАР веома ефикасне ракете САМ-3,
против нисколетећих авиона, као и брже авионе, чиме је ситуација у УАР
много побољшана. За УАР су проблем пилоти; однос је један пилот на два
авиона, док је код Израела обрнут случај, па чак и више. Зато Насер до сада
није дозвољавао да египатски авиони узлећу за време израелских напада,
јер су губили пилоте.
Берлингуер је поменуо последњи извештај о совјетским пилотима у УАР.
Друг Тито је рекао да их сигурно има, они су тамо као инструктори.
Обучавају египатске пилоте; јасно је, према томе, да морају да лете, али не
лете ван египатских граница. Осим тога СССР је узео обавезу да обезбеди
одбрану Александрије, Каира и Асуана; он мора да штити своје људе.
Друг Тито је даље наставио да он мисли да док УАР не буде имала довољно пилота, нећа ићи у рат против Израела, али се спремају за сваки случај. Насер још увек није одустао од политичког решења, под условом, на-
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равно да се Израел повуче са окупираних територија и омогући мирно решење проблема. Ако то не учини, онда ће тешко бити могуће да се избегне
сукоб. А до тога би могло да дође чак и току ове године.
Берлингуер је рекао да би то могао бити рат ширих размера. Он исто
мисли да време не ради за Израел, да је Израел свестан тога и да га можда
то може навести да крене у авантуру.
Друг Тито је рекао да су Арапи много бројнији, да су сада поготово на
копну и технички много јачи. Недавни израелски напад на Либан показао је
да Израел није више тако нерањив као раније, морао се вратити необављена
посла. И либанска армија, која је имала прво ратно крштење, успешно се супротставила. То их је охрабрило, а дошло је и до сарадње са палестинским
командосима, иако је Израел очекивао супротно.
Берлингуер је такође питао да ли има позитивног напретка у односима између арапских земаља и шта друг Тито мисли о Ел Фатаху.
Друг Тито је рекао да је за време недавне посете арапским земљама и
разговора које је тамо водио стекао позитивне утиске. У Алжиру и Либији
разговарао је са представницима Ел Фатаха. Интересантно је да имају врло
прогресивне концепције о решењу проблема Палестине и стварању јеврејско-арапске палестинске државе. Они су истицали да су и раније Арапи и
Јевреји живели заједно и да и данас могу заједно да коегзистирају, њих су
поделили они који су дошли са стране и ционизам. Све мање се говори о бацању Израела у море. То је позитивно. Друг Тито је затим напоменуо да један врло озбиљан страни државник, вероватно под утицајем са стране, тражи од њега да предузме неку иницијативу за посредовање и да у ту сврху
чак пошаље председника владе или министра иностраних послова у Израел
да разговара са израелским руководиоцима. Друг Тито је рекао да он не намерава никога слати у Израел.
За личну информацију италијанских другова, друг Тито их је упознао са
контактима које је имао са председником Светског јеврејског конгреса Н. Голдманом, а до којих је дошло на вишекратне молбе самог Голдмана. Друг Тито га
је примио после дужег оклевања, да види шта хоће. Голдман је молио друга Тита да му каже шта мисли у вези са стањем на Блиском истоку и шта би се могло
учинити за решење проблема. Друг Тито је рекао Голдману све што мисли о
понашању Израела, да Израел води агресивну политику, да не поштује одлуке
УН, да време не ради за Израел и да ће Израел једног дана сносити тешке последице због такве своје политике. Он је такође рекао Голдману да Израел, откако постоји, није имао бољу прилику да реши проблем својих односа са Арапима и обезбеди своју егзистенцију, јер су Арапи на то били оријентисани, под
условом, наравно да Израел промени садашњу политику. Када је после агресије
1967. године посетио УАР, Сирију и Ирак, друг Тито је од Арапа отворено тражио да се реалније поставе и прихвате чињенично стање, тј. да признају Израел. То је рекао и на састанку владе УАР. У почетку им није било право, али су
на крају то прихватили и рекли да је то правилан став.
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Берлингуер је напоменуо да је сада проблем можда још сложенији,
због појаве и афирмације палестинског ослободилачког покрета као самосталног фактора.
Сигурно, одвратио је Тито. Код њих је сазрела потреба за аутономношћу у државношћу.
Друг Тито је даље наставио да је о свему овоме говорио и Голдману.
Голдман је прихватио оно што је друг Тито износио. Ишао је у Израел и тамо разговарао и сигурно обавестио о овом разговору. Голдман је затим обавестио писмом друга Тита да је у Израелу наишао на извесно разумевање,
али и на отпоре. Влада га је игнорисала. Голдман је тражио поново да се састане са другом Титом, друг Тито не зна шта ће Голдман пренети. У Израелу сада ипак долази до неке диференцијације.
Друг Тито је такође обавестио италијанске другове о разговору који је
о овом питању водио у Адис Абеби, 11. фебруара 1970. године, са америчким државним секретером Роџерсом. Закључујући своје излагање о том питању, друг Тито је рекао да страхује због могућности да се Израел упусти у
нову авантуру.
Берлингуер је дотакао и питање односа у међународном радничком
покрету. Рекао је да су са друговима у Председништву СКЈ о овоме детаљно
разговарали, а да би од друга Тита желео да чује мишљење о питању јединства у међународном комунистичком покрету и међу социјалистичким земљама. Они су свесни тога да се у овом погледу не може имати много илузија. Постоје озбиљни проблеми. Односи Кине и СССР су постали веома
озбиљни и представљају велико оптерећење за раднички покрет у свету.
Они то осећају и код себе. На митинзима масе са одобрењем примају сваки
апел Кини и СССР да побољшају своје односе. А и садашњи развој у свету,
посебно у Индокини то захтева. Масе негодују кад се социјалистичке земље
узајамно јавно оптужују. Последњи чланак у Правди о Кини их брине. Понавља, немају много илузија да се ови озбиљни проблеми могу лако решити, али мисле да би КП и друге напредне снаге требало да појачају своја настојања и да покушају да делују на СССР и Кину. Берлингуер је питао да ли
друг Тито мисли да се ту нешто може учинити и помоћи.
Друг Тито је одговорио да свакако треба настојати да се ту помогне
и утиче колико је могуће. При томе је веома важно да се КП и социјалистичке земље не смеју сврстати уз једну или другу од те две земље, него
да треба да се објективно и реално постављају и да на првом месту воде
рачуна о интернационалним обавезама и интересима међународног радничког покрета у целини. Полазећи од таквог става, рекао је друг Тито,
ми смо и настојали и прихватили да колико толико нормализујемо и средимо наше односе са Кином, али не зато да би погоршавали наше односе
са СССР-ом, са којим такође желимо да имамо добре односе. СССР ипак
изгледа да није сасвим задовољан са оваквом нашом политиком, закључио је председник Тито.
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Опраштајући се од председника Тита, Берлингуер је изразио задовољство предстојећом посетом друга Тита Италији и рекао да је КПИ са своје
стране спремна да пружи сваку помоћ и да се активно и свестрано заложи за
што већи успех посете у целини.
Друг Тито се захвалио. Рекао је да ће време његове посете зависити од
унутрашњих прилика у Италији. Надам се да ми нећете замерити ако будем
ишао код Папе, додао је друг председник. О посети се управо сада говори.
Ми ћемо, напротив, то поздравити, одговорио је Берлингуер.
Достављено:
ИБ-СКЈ (4. прим.)
Председнику Савезне скупштине
Председнику СИВ-а
Државном секретару за иностране послове
Државном секретару за народну одбрану
Личном секретару
Архиви СПР

Бранко Пушица
Федеральный секретариат по вопросам образования и культуры
(1954–1967гг.)
– учреждение и архивный материал –
Резюме
Изменение политической системы в Югославии в результате Второй мировой войны было решающим влиянием на все сферы общественной жищни. Новая
политическая элита определила цели и рамки, в которых эти цели были достигнуты
во всех сферах политической, социальной и экономической жизни. Основные изменения не обошли области образования и культуры. В соответствии с многочисленными перестройками государственного управления, выполненных в послевоенный
период, изменились и рамки и компетенции Федерального секретариата по вопросам образования и культуры. В период между 1954-1967 гг. Секретариат по пути от
административного органа Федерального испольнительного веча до федерального
органа управления и обратно. Секретариат изменял название, компетенции, организацию и персональный (кадровый) состав. Несмотря на все изменения, основные
задачи Секретариата, в большой или меньшей степени, остали без изменений и были связаны с подготовкой и следом исполнения федерального законодательства в
области образования и культуры, а также и подготовкой материалов для Федерального испольнительного веча и парламентские советы. Другие задачи под ответственностью Секретариата (международное сотрудничество, стипендии, учебные
вопросы национальных мень шинств, радио и телевидение) были проведены несколькими профессиональными советами и комиссиями, созданными Секретариатом
между 1956 и 1958 гг. В дополнение к вышеупомянутой деятельности, Секретариат
наблюдал работу ряда учреждений в области образования и культуры и выполнял
профессиональные административные задачи для Комитета по культурным связам с
зарубежными странами и для Югославской национальной комиссии по делам
ЮНЕСКО. Согласно реформы государственного управления в 1967 году отменили
Федеральный секретариат по вопросам образования и культуры, а вместо его был
создан Федеральный совет по образованию и культуре, как профессиональное тело
Федерального испольнительного веча для работы в области культуры, образования
и физического воспитания.

