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Посета Јосипа Броза Тита Етиопији
11–24. децембра 1955.1
АПСТРАКТУМ: Рад анализира резултате које је на политичком,
економском и културном плану постигла југословенска делегација
предвођена председником Јосипом Брозом за време посете Етиопији крајем 1955. године. Приказан је историјат билатералних
односа између послератне Југославије и Етиопије. Посета је
посматрана и из угла југословенске спољнополитичке платформе несврстаности која је настајала тих година. Рад је писан на
основу грађе Архива Југославије у Београду, периодике и одабране
научне литературе.
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После Другог светског рата југословенско-етиопски односи су почели
да се развијају убрзаним темпом на више нивоа – политичком, економском
и војном. Још од почетка била је, међутим, уочљива дисинхронизација у њиховом интензитету. Иницијативу билатералној сарадњи давали су политички
односи. Иако су обе стране биле заинтересоване да је прошире на економски
и војни аспект, морале су да се суоче са низом тешкоћа. Царевина Етиопија2
1
2

Рад је део пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије (178028), који
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
На простору од 1.184.000 км² живело је између 7 и 17 милиона становника. Етиопљани, подељени на неколико племенских група, нису чинили више од 50% становништва.
Поред њих, било је мноштво других народа, док су сунитски муслимани били већина у Еритреји (која је припојена Етиопији тек 1951. године). Доминантна религија је
било монофизитско хришћанство, а следили су сунитски ислам, римокатоличанство
и бројне паганске религије. Велики број етничких група које су живеле у Етиопији,
више језика којима је говорило становништво и верска шароликост, условили су честе
сукобе на верској и етничкој основи. Еритреја је била место најчешћих инцидената,
што је нарушавало односе Етиопије са суседним муслиманским земљама, Египтом и
Суданом. Неразвијеност и сиромаштво Етиопије представљали су још већи проблем.
Чак 90% становништва је живело на селу и бавило се пољопривредом и сточарством.
Индустријска постројења била су реткост, а путна мрежа у лошем стању. Уз све то,
Етиопија је, иако званично парламентарна монархија, задржала многе облике средњовековног феудализма. Ситно племство је било запослено у администрацији и нижим
родовима војске, док је крупно држало главне државно-административне и војне положаје и поседовало огромне земљишне поседе. Такође, црква је била ослобођена пореза
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је била економски неразвијена држава, са корумпираном администрацијом,
племићким и црквеним сталежом који је почивао на тековинама феудализма,
те бременом унутрашњих политичких, верских и етничких трвења. Стога југословенски државни врх акценат задржава на политичком нивоу, поготово
платформи блоковске неопредељености, иако је он често био, са материјалне
стране гледано, неисплатљив. Посета Јосипа Броза древној царевини прошла је у том духу. Поред јавних манифестација добрих односа Југославије
и Етиопије и личног пријатељства двојице државника, иза затворених врата
су углавном вођени разговори политичког карактера, уз разматрање начина
југословенске економске помоћи овој афричкој земљи.
Крајем 40-их година XIX века Југославија се због сукоба са Информбироом нашла у политичкој, економској и војној изолацији. Због тога је као
неразвијена и неиндустријализована земља запала у велике економске проблеме. Био је угрожен и њен суверенитет, односно постојала је опасност од
војне интервенције СССР-а и његових сателита.3 Стога је за помоћ морала да
се обрати супротном „блоку“. Захваљујући америчкој тактици „клина“, Југославија је заузела позицију у антисовјетској стратегији западних сила, која јој
је обезбедила обимну економску и војну помоћ, пре свих, Сједињених Америчких Држава (САД), Велике Британије и Француске.4

3

4

и поседовала је чак 1/3 укупног државног земљишта са 18.000 црквених објеката. Пошто племство није желело да се бави привредом и економијом, а остатак становништва
је био окренут пољопривреди, странци су попунили празнину у средњој класи. Они су
ушли у трговину, занатство, угоститељство, банкарство, адвокатуру итд. Те послове су
углавном обављали: Индуси, Грци, Арапи и Италијани. Странци су имали и посебну
улогу привредних и војних саветника (Американци, Британци, Италијани, Швеђани,
Норвежани). Велики број имиграната је слабио централну власт, у чему се посебно истицала италијанска мањина у Еритреји. Ако се томе дода и зависност етиопског двора
и владе од финансијске помоћи САД, која је у Етиопији имала концесије за експлоатацију нафте и своју војну базу, видимо да је државност Етиопије била постављена на
крхким темељима. Архив Југославије (АЈ), фонд 837, Кабинет Председника Републике
(КПР), I–2/5–2, Приручник о Етиопији, 4, 17–23, 44–45; Исто, I–2/5–1, 450.
Драган Богетић, Корени југословенске политике несврстаности, Београд 1990, 107;
Дарко Бекић, Југославија у Хладном рату, Загреб 1988, 134–135; Svetozar Rajak, „In
search of life outside the two blocks: Yugoslavia’s road to nonaligment moves“, Velike sile
i male države 1945–55. slučaj Jugoslavije, Zbornik radova, Beograd 2005, 85; Иван Лаковић, „Југославија и пројекти колективне безбедности 1950–1960“, Спољна политика
Југославије 1950–1961, Зборник радова, Београд 2008, 285; Jadranka Jovanović, „Borba
Jugoslavije protiv pritiska SSSR-a i istočnoevropskih država u OUN (1948–1953)“, Istorija
XX veka, br. 1–2, 1984, 93–96.
Драган Богетић, Југославија и Запад 1952–1955, Београд 2000, 15, 30; Драган Богетић,
„Економска и војна помоћ Запада Југославији у време сукоба са Коминформом“, Југословенско-совјетски сукоб 1948, Зборник, Београд 1999, 46; Никола Милошевић, „Југославија у америчкој војнополитичкој стратегији одбране Запада од СССР-а 1950–1954“,
Спољна политика Југославије 1950–1961, Зборник радова, Београд 2008, 308–309.
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Југословенски комунисти су, међутим, плашећи се за своју политичку егзистенцију, почели да траже алтернативу потпуном приласку западном
блоку.5 Прилика се указала после Стаљинове смрти и окончања Корејског
рата 1953. године, па режим у Београду почиње да се удаљава од западних
„савезника“. Излаз је пронађен у политици активне мирољубиве коегзистенције, која је отварала могућност сарадње са земљама Трећег света.6 Стога се
пажња Југославије на спољнополитичком плану у наредном периоду усмерава према земљама у југоисточној Азији и северној Африци.
После Другог светског рата на афричком континенту је настало неколико националних и антиколонијалних покрета. Незадовољство режимима
колонијалних сила било је велико. Половином 50-их већ су почела политичка
превирања у Алжиру, Мароку и Тунису. Овакву ситуацију југословенска дипломатија је видела као могућност за јачање своје спољнополитичке стратегије блоковске несврстаности.7 Да би активно учествовала у збивањима у северној Африци, али и на целом континенту, Југославија је морала да оствари
јаче дипломатске контакте са тамошњим земљама. Њена дипломатија, предвођена Јосипом Брозом,8 окренула се Египту и Етиопији, јединим независним државама на том простору. Иако је Југославија више пажње посветила
успостављању чвршћих односа са Египтом, истовремено се одвијао и убрзан
процес приближавања Етиопији.
Постојало је неколико разлога за ову дипломатску иницијативу. Етиопија је пружала могућност за ширу политичку и економску сарадњу, али
што је било још битније, прилику за проширење те сарадње на друге афричке земље у развоју.9 Етиопија је представљала и место сучељавања интереса
великих сила. Отвореним мешањем у те сфере југословенска дипломатија
је желела да нагласи како води светску политику. С друге стране, Египат и
Етиопија су имали лоше билатералне односе, па је Југославија могла да одигра улогу посредника у решавању неспоразума, што је била позиција више

5
6
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8

9

Љубодраг Димић, „Југословенско-совјетски односи 1953–1956“, Југословенско-совјетски сукоб 1948, Зборник радова, Београд 1999, 280.
Д. Богетић, Корени југословенске политике несврстаности, 28, 113.
Исто, 208.
Владимир Петровић, „Поштени посредник. Југославија између старих и нових спољнополитичких партнерстава средином педесетих година“, Спољна политика Југославије 1950–1961, Зборник радова, Београд 2008, 462.
Према оценама југословенског Државног секретаријата за иностране послове (ДСИП):
„Етиопија је била једна од важних опсервационих тачака за земље источне, југоисточне и централне Африке, које су све до почетка Другог светског рата биле скоро затворене, изузев присутним колонијалним силама“. AJ, фонд 837, КПР, I–2/5–2, Приручник
о Етиопији, 3.
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за ширење њеног утицаја у региону. Етиопија је, такође, виђена као стабилан
партнер у политици блоковског несврставања.
Југословенско-етиопски односи имали су и извесну предисторију. Иако
је неких дипломатских додира било и раније, билатерална сарадња се интензивирала после Другог светског рата. До првих контакта је дошло у оквирима
Организације уједињених нација (ОУН), где су се ставови Југославије и Етиопије поклопили по многим питањима (одбацивање политике са позиције силе, колонијалне политике, сузбијање расизма, итд.). Југославија се у дипломатском смислу упознала са Етиопијом октобра 1951. када је мисија „Добре
воље“ посетила ову монархију. Мисију је предводио дипломата Јоже Вилфан.
Он се тада сусрео са етиопским царем Хајлем Селасијем (Haile Selassie), који
је предложио што брже успостављање дипломатских и економских односа.
Убрзо затим, 4. марта 1952. године, успостављени су редовни дипломатски
односи између две земље.10
Југославију је, августа 1953, посетила етиопска мисија „Добре воље“.
Том приликом је потписан споразум о трговинској и економској сарадњи, чији обим почиње да се шири. Као лични изасланик Јосипа Броза у Етиопију је
фебруара наредне године стигао начелник Генералштаба Југословенске народне армије генерал-пуковник Пеко Дапчевић. Током разговора на највишем нивоу, цар је отворено тражио од југословенских представника помоћ у
кадровима за привредни, здравствени, културно-просветни и поморски сектор. У маниру средњовековних монарха Хајле Селасије је такође предложио
да му Броз пошаље једног човека од поверења, који би постао његов лични
саветник, као и да југословенски стручњаци, ни мање ни више, преузму етиопску спољну трговину. Ове опширне пословне понуде брзо су заинтригирале југословенски државни врх.11
Сходно томе, марта 1954. у главном граду Етиопије Адис Абеби основано је мешовито предузеће „Југоетиопија А. Д.“, које је требало да повећа
обим трговинске размене између две државе.12 Оно што Југославија тада није знала, јесте да је Етиопија сличне понуде изнела и другим државама.13 У
10

11
12

13

Као први посланик у Етиопији акредитован је тадашњи посланик у Каиру Марко Ристић, док се на челу посланства налазио отправник послова Зденко Штамбук. Етиопско
посланство у Београду отворено је тек у мају 1954. због недостатка материјалних средстава. Исто, 69–70, 74.
Исто, 71.
Иако је ово мешовито предузеће основано по жељи Етиопљана, трошкове је сносила
само југословенска влада, која је у њега уложила 590.000 америчких долара. Она је
платила и царину на увезену робу у Етиопију у износу од 240.000 америчких долара,
што је био чист поклон етиопској влади. Југословенско улагање у „Југоетиопију“ било
је једнако целокупном југословенском извозу у Етиопију за 1954. годину. Исто, 75.
Поред сталних ургирања царске канцеларије и самог Хајла Селасија, да Југославија
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наредних неколико месеци Југославију су одвојено посетиле делегације етиопске морнарице и војске које су, између осталог, разговарале и са Јосипом
Брозом.
Затим је крајем јула исте године Хајле Селасије дошао у седмодневну
посету Југославији. Програм његовог боравка предвиђао је свечани дочек у
Београду и Загребу, војну параду и дефиле морнарице, боравак на Брионима
са низом свечаних пријема и званичних разговора. Био је то први дочек једног страног лидера у Југославији и по њему су се касније организовали протоколи многих других пријема, али и Брозових посета страним државама.14
Разговори између југословенског председника и етиопског монарха вођени су 25. јула на Брионима. Током сусрета дотакнуте су многе теме, превасходно оне које су се односиле на могућу техничку помоћ Југославије Етиопији и то у областима: рударства, шумарства, дрвне индустрије, пољопривреде,
транспорта, стварања универзитетског система школовања и подизања фабрике оружја.15 При том је између двојице лидера дошло до изразите међусобне сагласности. Они су, наиме, били прокламовани борци против фашизма и ослободиоци својих народа, залагали су се за ванблоковску политику, а
гајили су и неповерење према колонијалним силама, пре свега Италији. Лични однос између Броза и Хајла Селасија даваће и убудуће посебан импулс
развоју односа између Југославије и Етиопије. На крају боравка етиопског
цара у Југославији, договорена је узвратна посета на највишем нивоу крајем
1955. године.
Октобра 1954. у оквиру ДСИП-а основана је посебна комисија за односе са Етиопијом на челу са Александром Ранковићем. Истовремено је поводом етиопског потраживања југословенске помоћи у Адис Абебу послат, као
тражени специјални изасланик председника Јосипа Броза, научни радник др
Боривоје Јелић. Он је предводио екипу стручњака која је у наредним месецима спровела низ истраживања и опсервација у Етиопији и израдила посебан
реферат с циљем што бржег свеобухватног развоја ове земље уз југословенску асистенцију. Етиопска влада је, ипак, до Брозовог доласка мало тога учинила на реализацији планова из овог реферата.16

14
15

16

уступи техничаре Етиопији, до 1955. године Етиопљани су омогућили простор за слање само 10 југословенских стручњака и то: 6 лекара, 2 апотекара, 1 агронома и 1 стручњака за производњу цемента. АЈ, фонд 837, КПР, I–2/5–1, 454.
Дмитар Тасић, „Откривање“ Африке, Спољна политика Југославије 1950–1961, Зборник радова, Београд 2008, 515–516.
Цар је био директан у својим намерама. Он је изразио жељу да за југословенским
стручњацима у Етиопију дођу и југословенски колонисти, који ће се трајно населити
у овој афричкој земљи, сузбити утицај италијанске мањине и постати „ослонац“ његовом режиму. Исто, 516–517.
Овакве ситуације ће обележити прве фазе југословенско-етиопске економске, културне
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Југословенска страна је због тога, али и јаке конкуренције западних
предузећа, убрзо схватила да је прилаз етиопском тржишту у широком обиму, ма колико на томе инсистирао двор у Адис Абеби, био немогућ. Стога
су процене ДСИП-а препоручивале да се југословенска предузећа усредсреде на неколико привредних и тржишних сектора где неће превише задирати
у интересе страних компанија, а да се предност пружи политичкој сарадњи
између две земље.17 Овакав став је иницирао и обликовао сам Јосип Броз.18
Крајем маја 1955. успешно су окончани преговори око обостраног уздизања
посланстава у ранг амбасада. За првог југословенског амбасадора у Етиопији
именован је Душан Кведер, док је његов колега у Београду био Ато Адемикаел Десалењ.19
Иако су припреме за одлазак југословенске дипломатске мисије у Етиопију почеле још фебруара 1955, све до октобра није био одређен термин посете. Двор у Адис Абеби је средином октобра чак желео да откаже посету за
наредну годину. Етиопљани су инсистирали да разлог томе буде измишљена
Брозова болест, да би Југославија званично померила цео догађај. Желели су
да се откаже и већ испланирана посета Египту, која је требало да буде реализована одмах после боравка у Етиопији. Ове иницијативе су потекле од
самог Хајла Селасија. Иза неочекиване промене расположења етиопске стране стајао је утицај САД. Управо тада се, наиме, у Адис Абеби преговарало
о наставку улагања у Етиопију и посети америчког потпредседника Никсона. Манифестација југословенско-етиопске блоковске несврстаности у тим
околностима царској влади није одговарала.20
ДСИП је категорички одбацио предлоге Етиопљана, поготово оне о наводној болести југословенског председника и одлагању посете Египту. Не

17
18

19
20

и војне сарадње. Етиопљани су углавном одмах прихватали све југословенске предлоге, да би касније одуговлачили преговоре или их потпуно стопирали. Будући да је Јосип Броз стављао акценат на политичку сарадњу, он је занемаривао извештаје југословенског дипломатског представништва из Адис Абебе о грубим кршењима потписаних
уговора и неисплатљивости улагања у Етиопију. АЈ, фонд 837, КПР, I-2/5-2, Приручник
о Етиопији, 71–72, 75.
Југословенски извоз у Етиопију 1954. године износио је 850.000 америчких долара,
што је било само 0,57% од укупног етиопског увоза за ту годину. Исто, I-2/5-1, 448.
Када је у мају 1955. први југословенски амбасадор Душан Кведер стигао у Етиопију,
био је затечен оним што је видео. Он је говорио о јаком пропагандном утицају САД,
општој корумпираности етиопског друштва, бунтовничком и антицарском расположењу у неким деловима земље, антикомунистичком расположењу етиопског врха, као и о
томе да Југославија нема нарочит утицај и углед у овој афричкој земљи. Одмах затим,
Кведер је био позван на разговор у Београд где му је Броз лично сугерисао да „настави
борбу за утицај у Етиопији, коју и поред свега треба сматрати у одређеном смислу као
полазну тачку за Африку“. Исто, 30.
Исто, 69.
Исто, 40, 56.
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желећи да губи престиж тиме што би се Брозова посета овој арапској држави
реализовала пре боравка у Етиопији, двор у Адис Абеби је прихватио 11. децембар као датум доласка југословенских дипломата.21
После утврђивања датума приступило се финализацији припрема. При
томе се ишло до најситнијих детаља.22 Сигурност југословенског председника изискивала је посебан ангажман. Због тога су амбасадор Кведер и генерал
Јово Капичић прошли у пратњи етиопске полиције кроз целу царевину, испитујући квалитет и безбедност путева.23 На крају, припремљен је и велики број
дарова за етиопске званичнике, будући да је пракса давања била неизбежна
услед феудалног карактера етиопске елите.24
Југословенска делегација предвођена Јосипом Брозом посетила је
Етиопију од 11. до 24. децембра 1955. године. Ова посета је претходила, са
спољнополитичког аспекта, значајнијој посети Египту. Светска јавност јој
је давала мали значај и публицитет, јер је протекла у атмосфери политичких
врења на Блиском истоку и очекивања западних сила, на првом месту Велике Британије, од будућих разговора Броза и египатског председника Насера.
Резултати посете, ипак, нису били занемарљиви. Са њом пре свега почиње

21
22

23

24

Исто, 66.
ДСИП се распитивао преко амбасадора Кведера каква је храна у Етиопији и шта би
требало понети из Југославије, да ли Етиопљани имају довољно есцајга, чаша и сл., каква би одела требало понети, да ли је потребно повести са собом кола и аутобусе, какви
су услови за лов у Етиопији, да ли су потребни шатори итд. Некада су потраживања
била апсурдна. Једном приликом тражено је од амбасадора да набави довољан број
столњака и салвета. Неажурност етиопске стране је додатно отежавала организацију
посете. До последњег тренутка су, на пример, вођени преговори о начину извођења
почасних плотуна и званицама које ће дочекати југословенског председника. Исто, 67,
71, 77, 101, 115.
Закључено је да је већина путева у лошем стању и да је на неким местима, поготово на
територији Еритреје, било испада пљачкашких банди. У Еритреји је постојала велика
италијанска колонија, а било је и југословенске ројалистичке емиграције. Због тога је
Капичић препоручивао јаче обезбеђење, које је на крају чинило двадесетак агената. Југословенски званичници су испитали и могућности успутног лова, који је био омиљена
Брозова разонода. Стога се Капичић ангажовао да се, како стоји у једној од депеша,
„набаве тражене животиње“ за југословенског председника. Исто, 3, 86–90, 171, 218.
Међу поклонима је било разних ствари: кристалних ваза, златних наруквица, табакера
и пиксли, златних и сребрних „swath“ сатова, бронзаних и мермерних скулптура, предмета народне радиности итд. Хајле Селасије је, наравно, добио највише поклона: луксузну јахту названу „Бриони“, бисту са царевим ликом, рад Антуна Аугустинчића, као
и мапу копија фресака Богородице Љевишке. При томе је царевој задужбини, болници Светог Павла у Адис Абеби, као лични дар југословенског председника, поклоњен
рендгенски апарат. Царица је такође била богато дарована. Она је добила скулптуру
голуба у дрворезу са рубинима и постољем од чистог злата, крзнени шал од домаћих
куна и велики столњак са индијским чипкама. И најближи цареви сарадници су добили
скупоцене поклоне. Исто, 257–260.
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југословенска „афричка“ политика, која ће се успешно развијати у наредним
деценијама.25
Југословенске дипломате су се укрцали на брод „Галеб“ и кренули ка
Етиопији 2. децембра. Делегацију су чинили: председник Јосип Броз Тито,
државни секретар иностраних послова Константин Коча Поповић, државни
секретар за унутрашње послове Светислав Стефановић, секретар председника републике Јоже Вилфан, председник Народне скупштине Србије Петар Стамболић, државни саветник у ДСИП-у Јово Капичић, шеф протокола
председника републике Славен Смодлака и генерал-мајори Милан Жежељ и
Милош Шумоња. Поред „Галеба“ на којем се налазила дипломатска свита, у
Етиопију је кренуо транспортни брод „Романија“ који је превозио неопходне потрепштине. Пратњу бродовима чинила су два разарача југословенске
морнарице.26
„Галеб“ се усидрио у Асабу 11. децембра, чиме је отпочела југословенска посета Етиопији. Водећи рачуна о престижу гостујуће делегације, Јосипа
Броза је као царски изасланик дочекао један од етиопских принчева. Затим
је југословенска делегација кренула на тродневно путовање до Адис Абебе.
Етиопски монарх је том приликом Брозу ставио на располагање своја спаваћа кола са салоном, трпезаријом, спаваћом собом, купатилом и кухињом.27
Наредног дана, 12. децембра, југословенску делегацију је на свечаном ручку
угостио један од Селасијевих синова. Дана 14. децембра у 10:30 југословенска делегација је стигла у предграђе Адис Абебе, где ју је чекао цар са свитом.
Затим су двојица државника ушла у етиопску престоницу у којој им је приређен свечани дочек.28

25

26
27
28

На значај посете указао је сам Броз обраћајући се етиопским новинарима. Том приликом је изјавио: „Наша посјета Етиопији ће имати, по мом мишљењу, велики значај.
Она ће бити значајна не само у погледу свестраног продубљивања наших односа, како
економских тако и политичких и других, него исто тако и у погледу учвршћења мира и
побједе идеје о коегзистенцији између народа и држава са различитим друштвеним системима, а исто тако и у погледу међународне сарадње уопште“. АЈ, фонд 112, Танјуг,
ф. 179, Црвени билтен, 5. децембар 1955.
АЈ, фонд 837, КПР, I-/5-1, 103, 121.
АЈ, фонд 112, Танјуг, ф. 180, Црвени билтен, 12. децембар 1955.
После Титовог обраћања окупљеним грађанима, уручени су му кључеви Адис Абебе
испред зграде општине. Том приликом се десио интересантан догађај. Док се упознавао са етиопским званичницима, Јосип Броз је наишао и на Хермана Нојбахера, једног
од главних људи немачког режима у окупираној Србији за време Другог светског рата.
Пошто је одслужио казну због учешћа у нацистичкој окупацији, Нојбахер се вратио
свом позиву. Будући архитекта по професији, био је ангажован на изради урбанистичког плана Адис Абебе. Према речима очевидаца, Броз и Нојбахер су се срдачно поздравили. АЈ, фонд 837, КПР, I-2/5-1, 196.
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Увече је одржан банкет у царској палати, на којем је Броз током здравице дуже говорио о политици активне мирољубиве коегзистенције. Наредног
дана, 15. децембра, Броз и Хајле Селасије су имали прве званичне разговоре.
Затим су присуствовали војној паради на улицама етиопске престонице која
је одржана 16. децембра.29 Онда је уследио сусрет министара спољних послова две земље, па велики слет у част југословенског председника 18. децембра
у Адис Абеби. Уједно, то је био крај боравка југословенске делегације у главном граду Етиопије.
Етиопски суверен и Јосип Броз кренули су потом на тродневно путовање по унутрашњости земље. Југословенска делегација је посетила провинције Вело, Тигре и Кафа, те градове: Десије, Волдиј, Макау, Аксум и Адову.
Последња два дана посете потрошена су на обилазак Еритреје. У Асмари,
главном граду ове области, југословенским дипломатама је 23. децембра
приређен дочек којем је присуствовало око 40.000 грађана.30 Тада су, такође,
завршени политички преговори започети у Адис Абеби. Затим су Хајле Селасије и Јосип Броз отишли у луку Масау, где је југословенски председник
уручио свом домаћину јахту „Бриони“. Наредног дана, 24. децембра 1955,
„Галеб“ је отпловио за Египат.31
За време посете Етиопији три пута су вођени разговори између југословенских и етиопских званичника. Први пут 15. децембра у Адис Абеби,
други пут 17. децембра такође у главног раду Етиопије, те шест дана касније,
23. децембра, у Асмари.32
Прве разговоре је отворио Хајле Селасије излагањем у којем је предложио да се добра сарадња између две земље у претходним годинама конкрети29

30
31
32

Парада је трајала два сата и за то време је продефиловало 12.000 војника. Почела је
каваликадом 2000 етиопских коњаника, а затим је уследило лет ескадриле бомбардера
B-14 у пратњи неколико ловаца типа „Спитфајер“. Они су на небу исписали реч „Тито“ и
исцртали југословенску звезду и круну. Следиле су их оклопне јединице и гарда. Општи
закључак југословенских генерала био је да су се Етиопљани потрудили, али да им је
војска још увек слаба. АЈ, фонд 112, Танјуг, ф. 180, Црвени билтен, 17. децембар 1955.
Исто, Црвени билтен, 20. децембар 1955.
АЈ, фонд 837, КПР, I-2/5-1, 203.
Југословенска страна се озбиљно припремила за ове разговоре. ДСИП је израдио неколико реферата о општим карактеристикама Етиопије, цару Хајлу Селасију, угледним
државницима царске државне номенклатуре, као и о темама које би могле бити разматране током разговора са етиопским државницима. Оцењујући политичко-економски
положај Етиопије на унутрашњем и спољашњем плану, ДСИП је предлагао следеће
теме: Споразум о пријатељству, економско-техничкој и политичкој сарадњи између
две земље, питања: формирања Источно-афричког пакта, етиопско-америчких односа,
етиопско-египатско-суданских односа, става етиопске царске власти према арапским и
црначким антиколонијалним покретима, унапређења економске и војне сарадње и превазилажења дотадашњих проблема итд. Томе треба додати реферат о планском развоју
Етиопије на преко 200 страница, са преводом на француски језик. Исто, 458–464.
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зује, пре свега спровођењем резултата до којих је дошао тим др Јелића.33 Цар
је затражио помоћ и око поморских питања, истовремено обећавајући концесије Југославији у сектору рударства (у производњи урана) и експлоатацији
шума.34 После тога је изнео став да Етиопија жели да остане неутрална, у
смислу да се не везује ни за један од блокова, чиме је потврдио приврженост
своје владе принципима несврстаности.35
Броз се на почетку излагања осврнуо на етиопску потражњу југословенске помоћи у стручним кадровима. Као и до тада, југословенска страна је
позитивно одговорила, али је овога пута њен кључни човек изнео одређену
дозу резерве. Он је изјавио да ће Југославија обезбедити помоћ у кадровима
чим се буде урадила детаљна анализа проблема који ће се решавати. Југословенски председник је у наставку дао неколико државних „савета“ Етиопљанима. Сугерисао је да се при решавању економских проблема крене од оних
најједноставнијих и да се што је могуће више ослањају на домаће изворе
финансија. Пошто су му политички резултати посете били јако важни, шеф
југословенске делегације је желео да чује мишљење Хајла Селасија о тренутним међународним проблемима. Стога је Броз изнео своје виђење ситуације
на Блиском истоку. Затим је поменуо и понуду америчког државног секретара
Џона Фостера Далса за посредовање Југославије у решавању арапско-израелских проблема у региону, како би пред саговорницима нагласио свој престиж.
Затим је прешао на анализу југословенских односа са Западом и Истоком.36
Наводећи пример египатске куповине оружја од СССР-а, Броз је указао
цару како би његова земља могла да извуче корист из левитирања између великих сила.37 Међутим, то није било могуће док Етиопија зависи од америчког капитала и има базе страних војски на својој територији. Коначно, Броз
је поздравио неутралан став Етиопије, али и додао да то не сме да значи и
неутралност према питањима колонијализма, неразвијених земаља или према угрожавању туђе независности.38

33

34
35
36
37

38

У том контексту цар је изјавио: „Треба да се призна да је Етиопија заостала земља... Ми
желимо да нам Југославија помогне у нашем економском развитку... Због тога желимо
помоћ Југославије у спровођењу тог (Јелићевог – М. Ж.) плана. Та помоћ треба да се
састоји у стручњацима, који би радили тесно уз мене. То су стручњаци за економику,
индустрију, спољну политику, јавне радове и армију“. Исто, 738.
АЈ, фонд 112, Танјуг, ф. 182, Црвени билтен, 4. јануар 1956.
АЈ, фонд 837, КПР, I-2/5-1, 739.
Исто, 839–840.
Управо како је саветовао и египатског председника Насера у фебруару исте године. АЈ,
фонд 837, КПР, I-2/4-3, Забелешка о разговору председника Јосипа Броза са председником Насером од 5. фебруара 1955.
Исто, I-2/5-1, 840.
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У наставку етиопски монарх је преузео реч. Он је поздравио настојања
Југославије да смири ситуацију на Блиском истоку, али није желео конкретно
да се изјасни ни о једном међународном питању које је отворио њен председник. Касније, ДСИП је овакав Селасије став објашњавао општом слабошћу
Етиопије, а не недостатком политичког прагматизма код цара.39 Он се на крају
дотакао етиопско-египатских односа, жалећи се да Египат користи свој утицај на муслиманску заједницу у Еритреји како би дестабилизовао ситуацију у
његовој земљи. У царевом излагању се назирао и сукоб између два суседа око
утицаја у Судану. Броз га је саветовао да према муслиманима не примењује
репресивне мере. Обећао је да ће о поменутим проблемима разговарати са
Насером, прихватајући се улоге посредника око ових несугласица.40
У саопштењу за јавност је истакнуто да су етиопски цар и југословенски председник постигли сагласност у ставовима око кључних међународних питања која су се, према мишљењу обе стране, могла решити једино уз
поштовање принципа независности, суверенитета, интегритета и равноправности свих земаља и народа. При томе је наглашена потреба за ограничавањем наоружавања великих сила и употребом нуклеарне енергије искључиво
у мирнодопске сврхе. Иако су се Етиопљани двоумили око оваквог садржаја
коминикеа, ипак су га прихватили.41
Два дана после састанка Хајла Селасија и Јосипа Броза уследили су
разговори између Константина Поповића и његовог етиопског колеге Ато
Хаптеволда.42 Главна тема била је југословенска економска помоћ и разрада планова за њено спровођење. Преговори су финализовани 23. децембра
у Асмари. Тада је закључен тајни Ед-мемоар о југословенској помоћи економском развитку Етиопије. Уговор је имао десет тачака и предвиђао је између осталог: да Југославија стави на располагање Етиопији довољан број
стручњака за спровођење планова из студије др Јелића; да се рад спроведе у
две етапе; да материјална средства буду обезбеђена из етиопских државних и
приватних сектора, али и да се Југославија укључи у њихово финансирање;
да југословенски стручњаци раде у оквиру посебног бироа који би функци39
40

41
42

Д. Тасић, н. д., 521.
Југословенска дипломатија је одмах почела да делује. Египћани су већ 19. децембра
преко свог амбасадора у Адис Абеби неофицијелно покушали да сазнају какви су били
резултати разговора између Хајла Селасија и Броза. Они су желели да знају да ли је
Египат био једна од тема разговора на највишем нивоу. Одговорено им је да цар сарадњу са Египтом сматра веома важном. При том им је поручено да не би требало „да чекају (етиопску иницијативу за поправљање односа – М. Ж.) већ да и они са своје стране
треба нешто да предузму како би се што пре дошло до бољих односа између Египта и
Етиопије“. АЈ, фонд 837, КПР, I-2/5-1, 871–872.
Исто, 775, 874.
Исто, 753–756.
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онисао по царевим директивама итд. За питања формирања нових привредних предузећа, организације и унапређивања картографске и метеоролошке
службе, развоја поморске привреде и истраживања у том сектору, предвиђен
је наставак разговора. За све будуће контакте били су назначени етиопски
министар спољних послова Хаптеволд и југословенски амбасадор Кведер.
Поповић је оценио потписивање Ед-мемоара као успех, мада је констатовао
да ће њиме бити погођени многи страни и домаћи економски интереси, због
чега би Југославија могла да очекује одређене политичке притиске.43
Југословенска страна је, и поред тога, боравак у Етиопији видела као
вишеструко плодоносан. Пре свега, њена дипломатија се поставила као активан учесник у политичким збивањима на афричком континенту. Утврђени
су и пројекти за економску сарадњу две земље, који су предвиђали повећан
ангажман југословенских стручњака.44 Броз се детаљније упознао са стањем
у региону, учврстио од раније добар контакт са Хајлем Селасијем, саветовао
га како да смањи зависност од Америке, а себе представио као политичара
који је добро упознат са акутним међународним проблемима. Југословенски
председник је преузео и улогу посредника између Етиопије и Египта.45 Све
наведено, уз резултате боравка у Египту, увело је Југославију на врата Црног
континента и омогућило јој најважнији, почетни корак.
То су потврдили и највиши државни званичници непосредно по повратку у Југославију. Јосип Броз је овај став потврдио током усменог извештаја Савезном извршном већу 19. јануара 1956. године. Он је посебно истакао значај личних преговора које је водио са етиопским сувереном.46 Исто
мишљење о резултатима југословенске мисије изнео је и Константин Коча
Поповић неколико дана раније, у извештају Едварду Кардељу.47
Боравку југословенских дипломата у Етиопији поклоњено је много више пажње у југословенској штампи него у страној осим, наравно, у етиопској.
Југословенски и етиопски медији су се углавном усредсредили на помпезне
чланке о двојици државника и извештаје са њиховог путовања кроз Етиопију.
Одјек посете у страној штампи био је мање пристрастан, али и мање обиман.

43
44

45
46
47

Исто, 761–762, 776.
Током 1956. године и касније, у Етиопију долази велики број југословенских стручњака који заузимају висока места у министарствима пољопривреде, трговине, индустрије. Највећи успех југословенске економске политике било је ангажовање сплитског
предузећа „Помград“ у изградњи луке Асаб. Целокупан посао је вредео више од 10
милиона долара. Д. Тасић, н. д., 524.
АЈ, фонд 837, КПР, I-2/5-2, Приручник о Етиопији, 3.
Александар Животић, Југославија и Суецка криза 1956–1957, Београд 2008, 72; Д. Тасић, н. д., 521.
АЈ, фонд 837, КПР, I-2/5-1, 874.
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Светска јавност није показивала превелико интересовање за Брозов боравак
у Етиопији. Преокупирани одласком Хрушчова у посету земљама Југоисточне Азије и новом ескалацијом сукоба на Блиском истоку, страни медији су у
својим гласилима остављали мало места за вести из Етиопије. Како ће се показати, више су очекивали од предстојећих разговора Броза и Насера, тако да
су разговори у Адис Абеби схваћени као политичко „загревање“.
Прве вести појавиле су се 2. децембра 1955, док је последња вест објављена крајем месеца.48 Западна штампа је највише писала о протоколарним
дешавањима. На неколико места су се могле наћи и реалне анализе југословенске посете. Немачки „Дојче веле“ је јављао да је у току оштро привредно
такмичење у Етиопији, да су у кратком временском размаку у овој земљи
боравили заменик италијанског министра трговине и немачки министар привреде и водили разговоре о привредним питањима, те да посета југословенског председника служи истом циљу.49 Лист Коријере де Триесте донео је
12. децембра информацију да ће посета допринети унапређењу билатералних
односа, како политичких, тако и економских. Исти лист је навео да ће посета
бити право манифестовање принципа политике несврстаности, због великих
политичко-социјалних разлика између Етиопије и Југославије.50
Француски Попилер је као карактер Брозове посете навео југословенску помоћ Етиопији да се индустријализује, која је за Адис Абебу била политички много „јефтинија“ од оне коју су јој нудили Запад и(ли) Исток. Није
изостала ни критика југословенске политике несврстаности. На страницама
истог листа се могао прочитати текст који је повезивао југословенску посету Етиопији са путем Хрушчова у Азију, односно тенденцијом да се земље
у развоју приближе СССР-у.51 Језгровиту и сатиричну критику југословенском лидеру упутио је и лист Орор.52 С друге стране, источнонемачки Индустрикурир је 20. децембра писао да разговори са двором у Адис Абеби имају
конкретно значење пошто је Етиопија већ манифестовала спољнополитички
став сличан југословенском.53 У грађи коју је прегледао аутор, није било ни48
49
50
51
52

53

АЈ, фонд 112, Танјуг, ф. 179, Црвени билтен, 2. децембар 1955.
Исто, Црвени билтен, 7. децембар 1955.
Исто, ф. 180, Црвени билтен, 12. децембар 1955.
Исто, Црвени билтен, 22. децембар 1955.
Лист је објавио следећи текст: „Јосип Броз је из уверења о потреби ненасиља мирно
посматрао тигрове у Индији, али је овај његов пригодни гандизам брзо ишчезао када је
дошао у Етиопију. Маршал се предомислио у погледу својих сентименталних осећања
и оборио два ноја који су били или сувише поверљиви, или крајње необавештени. У
сваком случају ове јадне птице, чији је политички смисао тек мало развијенији од нашег, немају сад више времена да се жале Нехруу“. Исто, Црвени билтен, 15. децембар
1955.
Исто, Црвени билтен, 20. децембар 1955.
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једне вести совјетске штампе о посети југословенске делегације Етиопији,
док је египатска штампа преносила само протоколарне информације.
Можемо закључити да су југословенско-етиопски односи од краја Другог светског рата ишли узлазном путањом, али по „танкој“ политичкој линији,
која је пре свега извирала из личног контакта Јосипа Броза и Хајла Селасија.
Разлози овакве државне политике са југословенске стране били су: потрага
за новим партнерима у политици блоковског несврставања у Африци (Етиопија je означена као „полазна тачка“), потврђивање вођења светске политике,
јачање односа Броз–Селасије, посредничка улога између Етиопије, Египта и
Судана и на крају, али не и најмање битно, потрага за новим тржиштима.
Зарад ових потреба југословенска дипломатија је била спремна да се
суочи са озбиљним проблемима у етиопском друштву (велике политичкосоцијалне разлике у односу на Југославију, феудално црквено и земљишно
племство, привредна неразвијеност и војна слабост, социјална и верско-етничка трвења, корумпираност администрације, велики утицај Запада и домаће емиграције итд.), па чак и када је овакав став правио јасне материјалне
губитке. Довољно је поменути: 830.000 долара уложених у предузеће „Југоетиопију А. Д.“, врло скупоцене поклоне који су однети Етиопљанима, суфинансирање планова из Ед-мемоара за помоћ Етиопији, мање од милион
долара извоза у ову афричку земљу 1954. године (0,57% етиопског увоза за
ту годину), итд.
У том контексту је и протекла посета југословенског председника Јосипа Броза Етиопији, уз мноштво помпезних свечаности, на сваком кораку пропраћених политичким сагласјем двојице владара, а самим тим и држава којима су управљали. Иза затворених врата могло се чути како Броз похваљује
царево дипломатско залагање на међународном плану, али му и даје сугестије
које одговарају пре свега интересима југословенске спољне политике. Коминике је био отворена подршка политици блоковског неангажовања, управо
како је то југословенска страна и желела. На маргинама посете одржани су и
за Етиопљане много битнији економски преговори, уз отворен покушај да се
продре у привредне интересе многих западних предузећа која су пословала у
овој земљи. Југославију и Етиопију, међутим, тек је очекивала борба на том
плану.
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Јосип Броз Тито и Хајле Селасије у Адис Абеби
(Музеј Југославије, К-50-97)

Јосип Броз и Хајле Селасије на војној паради 18. децембра 1955.
у Адис Абеби (Музеј Југославије, К-50-166)

Милутин Живковић, Посета Јосипа Броза Тита Етиопији...
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Поклон етиопијском цару
– Аугустинчићево попрсје
Хајла Селасија
(Музеј Југославије)
Броз у традиционалној етиопској борбеној опреми
(Музеј Југославије, К-51-301)

Атмосфера са једног од дочека приређених југословенској делегацији
(Музеј Југославије, К-51-218)

