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Ап стракт: Рад ана ли зи ра ре зул та те ко је је, пре све га на по ли тич ком пла ну, 
по сти гла ју го сло вен ска ди пло мат ска де ле га ци ја пред во ђе на Јо си пом Бро зом за 
вре ме по се те Егип ту кра јем 1955. и по чет ком 1956. го ди не, а у све тлу оче ки ва ња 
ме ђу на род не за јед ни це и во де ћих свет ских ме ди ја. По се та је по сма тра на и из угла 
ју го сло вен ске спољ но по ли тич ке плат фор ме не свр ста но сти ко ја је на ста ја ла тих 
го ди на. Рад је пи сан на осно ву из вор не до ку мен та ци је на ста ле ра дом ју го сло вен-
ских са ве зних ор га на у том пе ри о ду, ко ја се чу ва у Ар хи ву Ју го сла ви је у Бе о гра ду, 
те пе ри о ди ке и ода бра не на уч не ли те ра ту ре.

Кључ не ре чи: Ју го сла ви ја, Еги пат, Јо сип Броз, Га мал Аб дел На сер, по се та, За-
пад, Ве ли ка Бри та ни ја, Ети о пи ја, де ле га ци ја, пред сед ник.

Пу то ва ње ју го сло вен ске де ле га ци је у Еги пат усле ди ло је од мах по сле 
бо рав ка у Ети о пи ји кра јем де цем бра 1955. го ди не. Ра ди ло се о зах тев ној и 
ду гој ди пло мат ској кам па њи. То ком де се то днев ног бо рав ка у зе мљи на Ни-
лу Јо сип Броз је не ко ли ко пу та зва нич но и не зва нич но раз го ва рао са На се-
ром (Nas ser). Ту при ли ку је ис ко ри стио да му пред ста ви спољ но по ли тич ку 
плат фор му ми ро љу би ве ко ег зи стен ци је ко ју је гра ди ла Ју го сла ви ја. Имао је 
на ме ру и да, пре ма же ља ма За па да, по ку ша да су ге ри ше На се ру мир но ре-
ша ва ње про бле ма са Изра е лом на Бли ском ис то ку. Еги пат ски пред сед ник 
је, ме ђу тим, од био овај пред лог. Сто га ју го сло вен ска ди пло ма ти ја да је ја ку 
по др шку Егип ту и, су прот ста вља ју ћи се за пад ним ин те ре си ма ко ји су угро-
жа ва ли ову африч ку зе мљу, тра си ра соп стве ни пут на бло ков ски по де ље ној 
ме ђу на род ној сце ни.
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По се та Јо си па Бро за Егип ту при ву кла је ви ше па жње од пр вог де ла ње-
го ве африч ке тур не је. Док је „Га леб“ пу то вао као Су е цу, свет ска јав ност је 
прог но зи ра ла ре зул та те раз го во ра из ме ђу ју го сло вен ског пред сед ни ка Јо си-
па Бро за и еги пат ског ли де ра Га ма ла Аб де ла На се ра. Од пр вог се оче ки ва-
ло да ути че на сми ри ва ње ви ше де це ниј ског су ко ба из ме ђу Ара па и Је вре ја. 
Аме рич ки др жав ни се кре тар Џон Фо стер Далс (Dul les) и бри тан ски пре ми-
јер Ен то ни Идн (Eden) су у одво је ним, али бли ским тер ми ни ма, су ге ри са-
ли Ју го сла ви ји да се, уко ли ко је мо гу ће, при хва ти по сред нич ке уло ге у овом 
спо ру. Ју го сло вен ска ди пло ма ти ја је да ла од ре ђе на обе ћа ња, ко ја ипак сво-
јим ка рак те ром ни су оба ве зи ва ла Бро за да се при хва ти овог за дат ка у оном 
об ли ку у ко јем је то же лео За пад. Про до ром Со вје та на Бли ски ис ток и у 
оста так Ази је, оли че ним у про да ји че хо сло вач ког оруж ја Егип ту и по се ти 
Хру шчо ва (Khrushchev) и Бул га њи на (Bul ga nin) Ин ди ји, Па ки ста ну и Ав га-
ни ста ну у де цем бру 1955. го ди не,1 Броз је тре ба ло и да одво ји Еги пат од 
ра сту ћег ути ца ја СССР.2 

У де цем бру 1955. го ди не су ко би на Бли ском ис то ку су еска ли ра ли. Два-
на е стог де цем бра изра ел ска вој ска је на па ла Си ри ју у пре де лу Ти бе риј ског 
је зе ра.3 На сер је, као ли дер арап ског све та, ре а го вао мо би ли за ци јом еги-
пат ске вој ске. Не ко ли ко да на ка сни је, 19. де цем бра, он је у јав ност иза шао 
са по ру ка ма о ско ри јем су ко бу („Би ће ми дра го ка да се еги пат ска и си риј-
ска ар ми ја бу ду са ста ле у Изра е лу на ру ше ви на ма изра ел ског под му клог на-
ро да“).4 Изра ел ски пре ми јер Да вид Бен Гу ри он (Ben-Gu rion) уз вра тио је 
истом ме ром по ру чив ши На се ру да ће се ње го ва зе мља „бо ри ти и по бе ди ти 
уз це ну свих жр та ва“.5 Тен зи ју је по ја ча ла екс пло зи ја бом бе ис пред се ди-
шта Арап ске ли ге у Ка и ру.6 Исто вре ме но су из би ли су ко би про тив но ве 

1 Краљ Са у диј ске Ара би је Су ад је упра во у вре ме бо рав ка Хру шчо ва и Бул га њи на на 
ју го и сто ку Ази је оти шао у по се ту Ин ди ји. За пад је у ово ме ви део и На се ров ути цај. 
Ар хив Ју го сла ви је (АЈ), фонд 112, ТАН ЈУГ, кут(ија) 179, Цр ве ни бил тен за 05. 12. 
1955. го ди не.

2 По чет ком де цем бра у Еги пат је сти гло 22.000 t ра фи ни ра ног пе тро ле ја из СССР. 
Исто; По што је Изра ел био те мељ за пад ног ути ца ја на Бли ском ис то ку, оне мо гу-
ћа ва ју ћи ује ди ње ње и са мо стал ни раз вој арап ских др жа ва, што је, опет, био глав ни 
пред у слов за по ли тич ку и еко ном ску до ми на ци ју за пад них си ла и пре све га, нео ме-
та ну екс пло та ци ју наф те, он се мо рао одр жа ти по сва ку це ну. Ме ђу тим, са про до ром 
со вјет ског на о ру жа ња у ре ги он, не за ви сност Изра е ла ви ше ни је мо гла да се одр жа ва 
пу тем не рав но мер не рас по де ле на о ру жа ња зе мља ма Бли ског ис то ка, ко ју су до та да 
спро во ди ле за пад не си ле. Ду жи ору жа ни су куб ко ји би де ста би ли зо вао Бли ски ис ток 
и пре ки нуо снаб де ва ње за пад них при вре да наф том, по стао је ре ал на оп ци ја. Исто, кут. 
181, Цр ве ни бил тен за 27. 12. 1955. го ди не.

3 Исто, кут. 180, Цр ве ни бил тен за 12. 12. 1955. го ди не.
4 Исто.
5 Исто, кут. 181, Цр ве ни бил тен за 27. 12. 1955. го ди не.
6 Исто, кут. 179, Цр ве ни бил тен за 07. 12. 1955. го ди не.
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про бри тан ске вла де у Јор да ну. Су коб из ме ђу вој ске и на ро да имао је кр вав 
епи лог.7 И у Ли ба ну је та ко ђе до шло до про те ста про тив про бри тан ске 
вла де.8 У исто вре ме Су дан је про гла сио не за ви сност од Ве ли ке Бри та ни је. 
У та квој ат мос фе ри ју го сло вен ске ди пло ма те су сти гле у Еги пат.

Бро зо ва по се та Егип ту уго во ре на је још по чет ком 1955, ка да се ју го сло-
вен ски пред сед ник срео са На се ром на Су е цу. Они су та да од ре ди ли да ће 
зва нич на по се та би ти у де цем бру исте го ди не. По што се, ме ђу тим, пу то ва ње 
у Еги пат на до ве зи ва ло на по се ту Ети о пи ји, при ли ком чи је ор га ни за ци је је би-
ло до ста про бле ма, по се та Егип ту је по ме ре на за 14 да на, од но сноч за крај 
де цем бра и по че так ја ну а ра 1956. го ди не. Еги пат ска вла да је по ку ша ла да пу-
тем штам пе при ти сне Ју го сла ви ју да се по се та спро ве де по ло ви ном по след њег 
ме се ца у 1955. го ди ни.9 Ова кав по тез се мо же об ја сни ти по тре бом Ка и ра да 
Броз до ђе у Еги пат, не за ви сно од то га да ли ће оти ћи у Ети о пи ју. Ако би он 
до шао са мо у по се ту Егип ту, то би Ка и ру до не ло пре стиж у од но су на Адис 
Абе бу, са ко јом су од но си би ли за тег ну ти. Бо ра вак ју го сло вен ске де ле га ци је 
у Егип ту тра јао је на кра ју од 28. де цем бра 1955. до 6. ја ну а ра 1956. го ди не. 

При пре ме за пут у Еги пат су вр ше не исто вре ме но са они ма за по се ту 
Ети о пи ји, па је све до сит ни ца би ло пред ви ђе но. То је био за да так ју го сло-
вен ског ам ба са до ра у Егип ту Мар ка Ни ке зи ћа и Др жав ног се кре та ри ја та за 
ино стра не по сло ве (ДСИП). Би ло је пред ви ђе но ко ја се оде ла и уни фор ме 
но се,10 шта ће се од пи ћа и хра не по не ти, ко ја ће му зи ка сви ра ти за до чек11 
Но ве го ди не и где ће се одр жа ти „про сла ва“,12 ко је ће се за ста ви це но сти на 
ауто мо би ли ма,13 ка ква је епи де ми о ло шка си ту а ци ја у Егип ту и про тив че га 
би тре ба ло вак ци ни са ти чла но ве де ле га ци је,14 ка кав је ква ли тет пи ја ће во-
де,15 итд. Пре ци зност је не ка да пре ла зи ла у сит ни ча вост.16 

Не по сред но пред до ла зак ју го сло вен ске ми си је у Еги пат, агент Др-
жав не без бед но сти (ДБ) Ђу ро Стан ко вић је об и шао сва ме ста у ко ји ма је 
она тре ба ло да бо ра ви и од сед не. Об и шао је па ла ту „Ку бе“ у Ка и ру, Бро зо-
ву при вре ме ну ре зи ден ци ју, Алек сан дри ју, Лук сор, Кар нак и До ли ну кра-
ље ва, Ба раж на Ни лу, Асу ан итд. О свом пу ту под нео је из ве штај ми ни стру  

7 Исто, кут. 181, Цр ве ни бил тен за 24. 12. 1955. го ди не.
8 Исто, кут. 180, Цр ве ни бил тен за 12. 12. 1955. го ди не.
9 АЈ, фонд 837, Ка би нет пред сед ни ка Ре пу бли ке (КПР), I–2/5 –2, 4.
10 АЈ, 837, I – 2/5 – 2, 14.
11 Исто, 50.
12 Исто, 60.
13 Исто, 32.
14 Исто, 35–36.
15 Исто, 35.
16 Из ју го сло вен ске ам ба са де су сти за ле опо ме не да во ће при је лу „тре ба пра ти и љу шти-

ти“, да се при ли ком је ла си ро вих па при ка, па ра дај за и кра ста ва ца они оба ве зно мо ра ју 
опра ти „чет ки цом и са пу ном“, да се ја го де не сме ју је сти због пр љав шти не, а да се мле-
ко пи је са мо ку ва но. Исто.
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уну тра шњих по сло ва Све тил са ву Сте фа но ви ћу 24. де цем бра 1955. го ди не.17 
И еги пат ски ор га ни су по све ти ли ве ли ку па жњу без бед но сти Ју го сло ве на.18 
По себ но су се ан га жо ва ли око Бро зо вог бо рав ка у Лук со ру, где је по пла ну 
тре ба ло да се про сла ве но во го ди шњи пра зни ци. И по ред то га, Броз је мо рао 
да при хва ти лош сме штај за се бе и сво ју сви ту с об зи ром на то да је ту ри-
стич ка се зо на у Егип ту би ла у пу ном је ку.19

Би ло је нео п ход но ор га ни зо ва ти и на кнад ни до ла зак пред сед ни ко ве 
су пру ге Јо ван ке Броз, бу ду ћи да она ни је пу то ва ла у Ети о пи ју. За ни мљи во 
је да она све до 22. де цем бра ни је зна ла да иде у Еги пат. Та да се обра ти-
ла Јо жеу Бри ле ју јед ном де пе шом, тра же ћи да он ор га ни зу је пут, али да то 
„учи ни сам и не уз не ми ра ва“ ње ног му жа.20 Јо ван ка се та ко пр ви пут при-
дру жи ла свом су пру гу то ком јед не од ње го вих по се те стра ној зе мљи и од 
та да ће му би ти чест са пут ник.21

17 Исто, 41.
18 Ју го сло вен ски ор га ни без бед но сти су пре да ли ли сту са 32 еми гран та за хап ше ње и дру-

гу на ко јој је би ло 17 ли ца ко је је тре ба ло по сма тра ти. Егип ћа ни су бр зо од ра ди ли свој 
део по сла. Исто, 29. 

19 Исто, 33–34.
20 Исто, 87.
21 АЈ, 112–181, Цр ве ни бил тен за 27. 12. 1955. го ди не.

Слика 1. Списак одликовања која су 
добили египатски званичници

(Архив Југославије, фонд 837, КПР)

Слика 2. списак поклона које су добили 
највиши египатски званичници

(Архив Југославије, фонд 837, КПР)



Што се тиче одликовања, египатским званичницима је додељено 147 
знамења, док су чланови југословенског дипломатског тима добили 78.22 Ку-
риозитет је била чињеница да је пуковник Насер сваки орден лично доде-
лио, што опет сведочи о угледу који су југословенска делегација и пре свега 
њен шеф Јосип Броз уживали у овој афричкој земљи.23 

Многобројним египатским званичницима донети су поклони из Југо-
славије.24 Насер је добио сребрни пехар, изнутра позлаћен, са рељефима 
који су представљали сељачку буну, Први српски устанак, НОБ, изградњу и 
благостање са цртежима у емајлу. Примио је и скулптуру „Рушење колонија-
лизма“ вајара Антуна Аугустинчића.25 Видимо да су југословенски комуни-
сти придавали велику пажњу одабиру поклона за стране државнике, који су 
увек били више од обичног дара. Египатски председник је узвратио Брозу 
тако што му је поклонио античку вазу из периода Новог царства, коју је узео 
из Националног музеја у Каиру.26 Други египатски званичници добијали 
су разне кристалне вазе, комплете, чиније, пиксле, скулптуре од мермера, 
бронзе и дрвета, предмете и одећу народне радиности, златне и сребрне та-
бакере, сатове марке „Шафхаузен“ и „Омега“, слику маршала Тита у војној 
униформи са аутограмом у кожном повезу итд.27

Југословенски церемонијални брод „Галеб“ пристао је у Суец 28. де-
цембра 1955. године. На свечаном дочеку окупио се велики број египат-
ских званичника предвођених министром рата Мухамедом Амером (Amer). 
После краћег путовања возом југословенска делегација је стигла у Каиро, 
где јој је приређен дочек. На железничкој станици чекао ју је Насер са 
најближим сарадницима (онима који нису отишли у Суец). Том приликом 
Јосип Броз је одржао краћи говор у центру Каира, током којег је, између 
осталог, поручио присутнима: „Истоветност нашег гледања на многе про-
блеме испољила се још при нашем ранијем сусрету и ја сам дубоко уверен 
да ће предстојећи разговори са председником Насером дати још плодније 
резултате и да ће још више ојачати пријатељске односе и сарадњу између 
наших земаља“.28

Пред сед ник Ју го сла ви је је до дао да су за јед нич ка ре во лу ци о нар на ис ку-
ства два на ро да те мељ би ла те рал не са рад ње. По сле сме шта ја го сти ју у бив-
шу ре зи ден ци ју кра ља Фа ру ка – па ла ту Ку бех, 28. де цем бра уве че одр жан је  

22 АЈ, 837, I – 2/5 – 2, 275.
23 Исто, 264.
24 Поклоне је добила 71 особа, док је укупан број разних дарова износио 94. Једног 

Египћанина, који се огромном брзином попео и спустио низ Кеопсову пирамиду, 
Броз је лично наградио златном табакером. Исто, 213–218.

25 Исто, 213.
26 Исто, 225.
27 Исто, 213–218.
28 Исто, 616–617.
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све ча ни бан кет на ко јем су др жа ни го во ри до бро до шли це. При том су Егип-
ћа ни упо зо ри ли да Бро зо во обра ћа ње бу де што кра ће, јер је пред сед ник Ин-
до не зи је Су кар но (Su kar no) го во рио чак 40 ми ну та па су се сва је ла охла ди-
ла, а при јем про пао.29 Бан ке ту су, по ред оста лих, при су ство ва ли ва ти кан ски 
нун ци је и ди пло мат ски пред став ни ци Фор мо зе (Тај ва на) и Фран ко ве Шпа-
ни је, иако Ју го сла ви ја ни је га ји ла при ја тељ ске од но се са овим зе мља ма.30 На-
сер је у сво јој здра ви ци по здра вио бор бу ју го сло вен ског на ро да и ње ног ли-
де ра у Дру гом свет ском ра ту и при том се за ло жио за ства ра ње трај ног ми ра 
у све ту, уз по што ва ње пра ва ма лих на ро да и по ли ти ке не ме ша ња у њи хо ве 
уну тра шње по сло ве од стра не ве ли ких си ла.31 

Југословенски лидер је на то одговорио „да је египатска револуција 
јасно показала да и народи овог пространог континента не желе да буду 
третирани као објекти светске политике, већ желе и способни су да делују 
као њени субјекти, тј. као независни и равноправни чланови међунардне 
заједнице“.32 У наставку здравице Броз је, као и његов колега, истакао потре-
бу поштовања принципа активне мирољубиве коегзистенције, односно по-
литике несврстаности. 

29 Исто, 20.
30 Исто, 13–15.
31 Исто, 624.
32 Исто, 638.

Слика 3. Јосип Броз и Гамал Абдел Насер приликом проласка кроз Каиро 
28. децембра 1955. године (Музеј Југославије, К–52–32)



После званичних разговора између Броза и Насера 29. децембра, југо-
словенски председник је наредног дана посетио Војну академију у Каиру и 
Музеј исламске уметности.33 Увече је организован пријем за Насера и њего-
ве најближе сараднике у палати Кубех. Потом је југословенска делегација 
кренула ка Луксору, где је стигла 31. децембра ујутру. Одмах се приступило 
организацији поменуте новогодишње прославе. Дочек је проведен у пријат-
ној атмосфери и потрајао је до раних јутарњих часова. Први и други јануар 
потрошени су на обилазак храмова у Карнаку и Луксору, односно посету 
Долини краљева и месту на коме је планирана изградња бране на Нилу. 

Трећег јануара Броз се са пратњом вратио у Каиро. Тамо је обишао На-
ционални музеј Египта, док је наредног дана био у посети фабрици оружја 
и официрском клубу.34 Поподне 4. јануара Броз и Насер су присуствовали 
кошаркашкој утакмици између КК „Црвена Звезда“ и КК „Gezira Sporting 
Club“.35 Разговори између двојице државника одржани су 5. јануара у Каиру. 
Југословенски лидер је после тога у пратњи Насера отишао у посету Алек-
сандрији. После тога, 6. јануара увече, југословенска делегација се укрцала 
на „Галеб“ и испловила ка Балкану.36

33 Исто, 63.
34 Исто, 64.
35 АЈ, 112–179, Црвени билтен за 04. 12. 1955. године.
36 АЈ, 837, I – 2/5 – 2, 64.

Слика 4. Примопредаја поклона током свечаног банкета
(Музеј Југославије, К–52–36)
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За пад не си ле, у пр вом ре ду Ве ли ка Бри та ни ја и САД, по ла га ле су на ду у 
раз го во ре Броз–На сер. Њи хо ва оче ки ва ња се мо гу пра ти ти кроз стра ну штам-
пу. Име Јо си па Бро за је лед бе ло у етру свет ског ин те ре со ва ња ви ше од ме сец 
да на. Пр ве на ја ве ње го вог мо гу ћег по сре до ва ња из ме ђу Егип та и Изра е ла ја-
ви ле су се по чет ком де цем бра, да би по ста ле све уче ста ли је од по ло ви не ме се-
ца. Та кве ве сти до но се бри тан ска, аме рич ка, фран цу ска, ита ли јан ска, не мач ка 
и грч ка штам па. Тре ба ло би на гла си ти да су тек сто ви у де цем бар ској за пад ној 
штам пи углав ном при стра сни, јер су на ју го сло вен ско бли ско и сточ но при су-
ство гле да ли из пер спек ти ве ин те ре са Ве ли ке Бри та ни је и САД. При том су ре-
ал не ана ли зе ју го сло вен ског спољ но по ли тич ког опре де ље ња би ле рет ке. 

Лон дон ски Ti mes је у бро ју за 10. де цем бар 1956. го ди не до нео ве сти о пу-
то ва њу ју го сло вен ског пред сед ни ка у Еги пат, пи шу ћи да је ста бил ност Бли ског 
ис то ка бит на за ју го сло вен ску ди пло ма ти ју и да ће сто га, „ста ње у од но си ма 
из ме ђу Ара па и Изра е ла ну жно за у зи ма ти ис так ну то ме сто у овим ју го сло вен-
ско–еги пат ским од но си ма“.37 Re u ters је не по сред но пред Бро зов до ла зак у Ка-
и ро об ја вио вест да је ју го сло вен ски пред сед ник ин ди рект ним пу тем обе ћао 
изра ел ској вла ди да ће по сре до ва ти мир ном ре ше њу бли ско и сточ не кри зе.38 

37 АЈ, 112–180, Цр ве ни бил тен за 15. 12. 1955. го ди не.
38 АЈ, 837, I– б/без бро ја, Ре фе рат о арап ско-изра ел ском спо ру и од но си ма Егип та са Ве-

ли ком Бри та ни јом и САД.

Слика 5. Новогодишња прослава у Луксору 1956. године (Музеј Југославије)



Де мо крат ски Tor chmen је 22. де цем бра по ста вио пи та ње: мо же ли Броз да „од-
и гра уло гу по сред ни ка у ве зи арап ско-изра ел ског су ко ба и да у том сми слу 
учи ни се ри ју по ку ша ја?“39 По зи ва ју ћи се на ју го сло вен ски из вор из Ва шинг то-
на, New He rald Tri bu ne је пи сао да ће Ју го сло ве ни „убе ђи ва ти еги пат ског пре-
ми је ра На се ра да се ре а ли стич ки од но си пре ма па ле стин ској кри зи и да те жи 

39 АЈ, 112–181, Цр ве ни бил тен за 22. 12. 1955. го ди не.

Слика 6. Јосип и Јованка Броз и Константин Поповић током обиласка 
Тутанкамонове гробнице 1. јануара 1956. године (Музеј Југославије)
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ми ру са Изра е лом“.40 New York Ti mes је 29. де цем бра, са истим пре уд бе ђе њем, 
на стра ни ца ма ли ста из нео став да „вла да ми шље ње да ће дво ји ца ли де ра ди-
ску то ва ти о за тег ну то сти и су ко би ма из ме ђу Изра е ла и арап ских зе ма ља“.41 

Би ло је по ку ша ја да се кроз ме ди је Бро зо ва по се та Егип ту при ка же 
бли ско и сточ ној јав но сти као за пад на ми ров на ин тер вен ци ја, а ју го сло вен-
ски ли дер као ин стру мент ње не по ли ти ке. Не по сред но пред по че так по се-
те Re u ters је об на ро до вао да је ју го сло вен ски пред сед ник пре ко Све то за ра 
Вук ма но ви ћа, ко ји је не што ра ни је бо ра вио у Изра е лу, по ну дио пре ми је ру 
Бен Гу ри о ну да по сре ду је у спо ру са Ара пи ма и да су Изра ел ци ту пу ну ду 
при хва ти ли.42 Исто вре ме но је аме рич ка оба ве штај на слу жба до ту ри ла је дан 
до ку мент Еги пат ској ам ба са ди у Ва шинг то ну, ко ји опи су је Бро за као ма ри-
о не ту свет ског ци о ни зма, а ње гов пут у Еги пат об ја шња ва ис кљу чи во пре но-
ше њем но вих ми ров них ини ци ја ти ва за спо ра зум из ме ђу Егип та и Изра е ла 
(Pe tro vić 2007: 116–117). Еги пат ска вла да је, ме ђу тим, од ба ци ла обе ин фор-
ма ци је оце њу ју ћи их као акт за пад не про па ган де упе рен про тив ју го сло вен-
ско–еги пат ског при ја тељ ства.

За пад на штам па је шпе ку ли са ла и око дру гих ци ље ва ју го сло вен ске ди-
пло ма ти је у Егип ту. По ја вљу ју се ве сти о мо гу ћој Бро зо вој по се ти Изра е лу 
по сле бо рав ка у Ети о пи ји и Егип ту.43 Franc-Ti re ur го во ри на ту те му у бро ју за 
29. де цем бар до да ју ћи „да за пут ни ка ко ји се вра ћа из Ети о пи је Је ру са лим ни-
је да ле ко, већ пред ста вља са мо ма ли за о би ла зак на пу ту ко ји во ди ка ку ћи“.44 
Не ки бри тан ски ли сто ви су чак на во ди ли да ће Броз по ку ша ти да про ме ни 
не га тив ни став Егип та пре ма Баг дад ском пак ту. Дру ги су пак, као ита ли јан-
ска An sa, сма тра ли да су по се те Ети о пи ји и Егип ту кур ту а зног ка рак те ра.45 

Би ло је и ре ал ни јих про це на, ко је су пред ви ђа ле да ће раз го во ри пре вас-
ход но те ћи у прав цу пре го во ра о спро во ђе њу прин ци па ми ро љу би ве ко ег-
зи стен ци је, на прет ку билaтералних од но са (пре све га еко ном ских), пи та ња 
ује ди ње ња арап ског све та и из град ње Асу ан ске бра не.46 По себ ну па жњу при-
вла че члан ци ко ји прог но зи ра ју да Јо сип Броз не ће од и гра ти по сред нич ку 
ро лу на Бли ском ис то ку. Аме рич ки Uni ted Press је у бро ју за 29. де цем бар пи-
сао да „иако је ве о ма мо гу ће да ће На сер пи та ти Бро за шта ми сли о си ту а ци ји  

40 Исто.
41 АЈ, 837, I–2/5–2, 674.
42 Исто, I–5–б/без бро ја, Ре фе рат о арап ско-изра ел ском спо ру и од но си ма Егип та са 

Ве ли ком Бри та ни јом и САД.
43 АЈ, 112–181, Цр ве ни бил тен за 27. 12. 1955. Го ди не. По што је Изра ел још то ком 1954. 

и 1955. го ди не ви ше пу та на сто јао да ор га ни зу је по се ту ју го сло вен ског пред сед ни ка, 
изра ел ска штам па се при дру жи ла овој ини ци ја ти ви. Ње го ва вла да је чак 29. де цем бра 
из ра ди ла на црт мо гу ћег ми ров ног уго во ра са Ара пи ма у се дам та ча ка, са по себ ним 
освр том на Еги пат. Исто, ф. 182, Цр ве ни бил тен за 05. 01. 1956. го ди не.

44 АЈ, 837, I–2/5–2, 667.
45 АЈ, 112–179, Цр ве ни бил тен за 08. 12. 1955. го ди не.
46 АЈ, 837, I–2/5–2, 661 – 678.



у Па ле сти ни, тај раз го вор не ће пред ста вља ти ју го сло вен ско по сре до ва ње у 
спо ру из ме ђу Изра е ла и арап ских зе ма ља“.47 Ti mes је кра јем де цем бра об ја-
вио текст свог до пи сни ка из Бе о гра да, ко ји је при ме тио да и по ред оп шир-
ног пи са ња ју го сло вен ске штам пе о Егип ту и Бли ском ис то ку, ни је дан од 
ли сто ва ни је по ме нуо изра ел ско-еги пат ски про блем.48

На За па ду је би ло и од ре ђе них по ли тич ких кру го ва ко ји ни су же ле ли да 
по се та ју го сло вен ске де ле га ци је африч ким зе мља ма дâ по зи тив не ре зул та те, 
без об зи ра на то ка кав епи лог има ла. Сто га се у за пад ној штам пи по ја вљу ју и 
ин си ну а ци је упе ре не про тив ко му ни стич ког ре жи ма у Бе о гра ду са ци љем да 
ком про ми ту ју Ју го сла ви ју и ње ног ли де ра у очи ма пре све га арап ског све та. 
Ита ли јан ски лист Gi or na le d’Ita lia об ја вио је 29. де цем бра чла нак о то ме да је 
Ју го сла ви ји од стра не Со вјет ског Са ве за упра во би ло ис по ру че но 35 нај но ви-
јих бор бе них ави о на ти па „МИГ“.49 Ју го сло вен ски ДСИП је оце нио ову вест 
као „злу из ми шљо ти ну“.50 Не ко ли ко да на ка сни је бри тан ски ме ди ји су пи са ли 
о то ме ка ко ће се Јо сип Броз, убр зо по сле по се те Егип ту, због бо ле сти по ву ћи 
из по ли ти ке. Овај ко мен тар је про пра ћен хлад ним од го во ром ју го сло вен ског 
ми ни стар ства „да су сви ти гла со ви без осно ва и јед ном реч ју, сме шни“.51

За потребе толико очекиваних преговора које је југословенска делега-
ција водила током боравка у Египту, ДСИП је израдио неколико припрем-
них студија. Пре свега би требало поменути реферат о Блиском истоку и 
приручник са политичким, економским, друштвеним, социјалним и исто-
ријским аспектима египатске државе. Поред тога, направљен је и приручник 
са биографијама водећих египатских политичара, а преведени су и говори 
Далса и Идна поводом ситуације на Блиском истоку. Са поменутим рефера-
тима морали су да се упознају сви чланови делегације. Припремни материјал 
је означен као строго поверљив. 

Током боравка Југословена у Египту два пута су вођени званични раз-
говори. Броз и Насер су први пут разговарали у Каиру 29. децембра, а други 
пут недељу дана касније, односно 5. јануара, такође у главном граду Египта.

Првом састанку двојице државника у палати Кубех присуствовали су са 
југословенске стране државни секретар иностраних послова Константин 
Поповић, председник Скупштине Србије Петар Стамболић, Јоже Вилфан и 
амбасадор Марко Никезић. Египат су представљали министар иностраних 
послова Мухамед Фавзи (Fawzi), државни секретар пуковник Али Сабри 
(Sabri) и египатски амбасадор у Београду Хусеин Ружди (Rushdie). Разго-
вори су отпочели у 10:00.

47 Исто, 669.
48 Исто, 668.
49 Исто, 670.
50 АЈ, 112–181, Цр ве ни бил тен за 29. 12. 1955. го ди не.
51 Исто, кут. 182, Цр ве ни бил тен за 04. 01. 1956. го ди не.
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На Брозово питање о чему би Насер желео да разговара, овај је, између 
осталог, предложио: оцену опште међународне ситуације, питања Блиског 
истока, Багдадског пакта и присуства великих сила у региону, ситуацију у 
Азији после посете Совјета, оцену опште ситуације у Африци са акцентом 
на Етиопију, односе са Израелом, ширење активне мирољубиве коегзистен-
ције у свету и питање унапређења југословенско-египатске сарадње.52

Југословенски председник се сложио са оваквим програмом и први узео 
реч. После краћег реферисања о Женевској конференцији и совјетском 
присуству у Азији,53 он се дотакао пактова на Блиском истоку. Говорећи о 
њиховој непотребности и неефикасности, Броз је додао да Багдадски пакт 
„штети арапским земљама и њиховом јединству више него што је усмерен на 
одбрану од СССР“.54 Он је упознао Насера и са мимоилажењима политика 
великих сила, појашњавајући како неке од њих желе економски да помогну 
земље Блиског истока и тако их одвоје од Совјета, док друге и даље желе да 
спроводе политику „devide et impera“ како би задржале своје позиције.55 

52 АЈ, 837, I–2/5–2, 536.
53 Броз је присуство Совјета у Азији оценио као „позицију више“ уз коментар „да је свејед-

но са које стране помоћ долази, ако је она без услова и ако је што већа“. Исто, 541.
54 Исто, 538.
55 Исто, 540.

Слика 7. Разговори на највишем нивоу 29. 12. 1955. године у палати Кубех 
(Музеј Југославије)



Председник Југославије се потом дотакао питања посредовања између 
Египта и Израела, на којем је Запад инсистирао. Истакао је следеће: „Свет-
ска штампа је писала да ћу ја вероватно посредовати између Израела и Еги-
пата. Не оспоравам да је било сугетсија од Далса да посредујем. Одговорио 
сам да немамо претензија на посредовање, али да ћу изнети шта мислим“.56 
Управо је то и учинио. Говорећи о арапско-израелским односима, он је ос-
тао на ранијим југословенским позицијама да арапске земље морају да се 
помире са постојањем Израела, јер западне силе неће одустати од својих 
позиција по том питању. У том контексту је додао да, ако не би било „мо-
гуће решити га и створити боље односе, оно бар смирити ситуацију“, јер је 
„арапским земљама и Египту специјално мир [био, М. Ж.] потребан ради 
унутрашњег развоја“.57

Затим се прешло на проблеме колонијализма. Ту је Броз инсистирао на 
побољшању односа између три независне афричке земље (Египат, Етиопија 
и Судан) како би се ојачала њихова позиција у односу на велике силе. Као 
пример својих тврдњи Броз је навео Балкански пакт и сарадњу између Југо-
славије, Грчке и Турске. У наставку он се дотакао блоковског неангажовања, 
наводећи Египћане како да искористе повећано присуство СССР у регио-
ну. Насеру је поручио да је у тренутној констелацији снага могућно извући 
помоћ од оба блока, јер свака велика сила „мисли да ако та земља није код 
ње, нека бар буде ван блокова, а не код оног другог“.58 Присуство Совјета 
Броз је окарактерисао као „једну позицију више и то су азијске земље тре-
бало да искористе“.59 Поучен, међутим, сопственим негативним искуством, 
Броз је саветовао Насеру дозу опреза при односима са Москвом („Тешко 
је сазнати какве су праве намере Руса. Све те осмехе треба примити ’cum 
grano salis’. Ми имамо лоше искуство. Наду нам дају сазнање да су нови курс 
у Совјетском Савезу почели нови људи и то не без опозиције“).60 

Током свог излагања египатски лидер Насер се фокусирао на Багдад-
ски пакт и проблем арапско-израелског спора. Пакт је оценио као деста-
билизујући чинилац на Блиском истоку, а његовог промотера Турску као 
западни фактор који би требало да уради „оно што сам [Запад, М. Ж.] није 
могао да учини“.61 Спор са Израелом Насер је упоредио са „зачараним кру-
гом“. Ако би Египат покренуо мировну иницијативу, САД би то искористи-
ле да га представе као нелојалног према другим арапским земљама, док су 
са друге стране саме користиле „израелски проблем како би убедиле Арапе 

56 Исто, 541.
57 Исто, 541.
58 Исто, 544.
59 Исто, 541.
60 Исто, 545.
61 Исто, 548.
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да неће моћи сами да се бране од израелске агресије“.62 Насер је тренутну 
ситуацију описао као нестабилну и чак највио саговорнику могући оружа-
ни сукоб у блиској будућности. Закључио је да је најбоље да се проблем са 
Израелом реши у оквирима ОУН.63 После ових речи више није говорио о 
израелско-арапском конфликту. 

Прешао је затим на Африку. Према Насеровом мишљењу, она је била 
последњи стожер колонијалне политике и стога су је Велика Британија и 
Француска браниле од било чијег утицаја. „Данас све колонијалне силе у Аф-
рици раде против Египта. Ми не можемо слати нигде никог, нпр. у Кенију, 
Уганду и друге крајеве. Свуда према нама поступају лоше. Тако је и у Се-
верној Африци где не можемо да имамо никаквог представника. У Либији 
влада је напустила сарадњу са Египтом, јер је добила наредбу да сарађује са 
Турском и Ираком“, додао је Насер у наставку састанка.64 О Етиопији је 
говорио негативно. Иако је истакао да Египат мора са њом имати добре од-
носе, он је прокоментарисао да му се чини како „Абисинија ради са САД и 
Великом Британијом против јединства Судана и Египта“.65 На крају свог 
излагања египатски председник се заложио за побољшање билатералних од-
носа са Југославијом, поготово на економском плану.

Потом је и Броз говорио о Етиопији, као што је обећао цару Хаиле Се-
ласију (Selassie). Поручио је Насеру да Етиопљани желе да дају муслима-
нима већа права и да сматрају да верски проблеми не би требало да буду 
кочница развоју добросуседских односа. Броз је притом, оправдавајући 
приближеност Етиопије Западу (што је највише сметало Насеру), додао да 
није „видео никакве велике разлике у ставу према колонијализму“ између 
етиопског цара и египатског председника. Држање Етиопљана он је оценио 
као неизбежно, с обзиром на то да је древна царевина и економски и војно 
била слабија од Египта.66 Лидер југословенских комуниста је исказао спрем-
ност да посредовањем помогне овим државама у поправљању односа.

Затим се још једном дотакао питања арапско-израелског спора. Желео 
је да сазна да ли је могуће постепено, односно одвојено решити неке про-
блеме, на пример, питање избеглица. Такође, интересовао се како Египат 
гледа на проблем разграничења са Израелом. Насер је одговорио да сма-
тра да је немогуће посебно решити проблем избеглица и да ће његова земља 
тежити територијалној граници са Јорданом. Тиме је југословенском пред-
седнику још једном ставио до знања да није спреман да прихвати никакво 
посредовање у спору са Јеврејима. Састанак је завршен у 14:00.

62 Исто, 549.
63 Исто, 550.
64 Исто, 552. 
65 Исто, 552.
66 Исто, 553.



Петог јануара 1956. године 
уследили су нови разговори две 
делегације, овога пута у једном 
луксузном одмаралишту недалеко 
од Каира. Преговорима су при-
суствовали само Јосип Броз и Јоже 
Вилфан са југословенске, односно 
Насер и потпредседник Салем 
(Salem) са египатске стране.

Јосип Броз је отворио другу 
рунду разговара охрабрујући Еги-
пат да остане на линији политике 
блоковске неангажованости и сма-
трајући да ће успети у настојању да 
води независну политику. Притом 
је навео пример Југославије коју 
је Запад наводно више волео као 
несврстану „него у супротном бло-
ку“, па је због тога био „спреман и 
на помоћ без услова“.67 Подршка 
искусног државника какав је не-
сумњиво био Јосип Броз, свакако је охрабрила египатског лидера да остане на 
зацртаном спољнополитичком курсу. Насер се овога пута посебно распитивао 
за југословенско-совјетске односе до 1955. године.68 Остатак састанка је пот-
рошен на усаглашавање више билатералних споразума и коминикеа.69

У заједничкој изјави која је издата у форми декларације, преовлађивао је 
став подршке антиколонијалним покретима и новонасталим државама, бло-
ковској неангаожованости и принципима активне мирољубиве коегзистен-
ције. Двојица лидера су потврдили обострану приврженост политици несвр-
станости и осудили политику војних блокова и пактова под образложењем 
да она „неизбежно повлачи за собом самоубилачку трку у наоружању, изази-
ва неразумевање међу народима и повећава затегнутост у свету“.70 Притом 
су поздрављене одлуке Бандуншке конференције из априла 1955. године. На 
крају су исказане жеље за јачањем југословенско-египатских односа на свим 
пољима сарадње.

Ради читања коминикеа заказана је 5. јануара 1956. године конференција 
за штампу, којој су присуствовали и страни дописници. На њихова питања  

67 Исто, 583.
68 Исто, 585–586.
69 Исто, 584.
70 Исто, 600.

Слика 8. Константин Поповић на 
конференцији за штампу 5. јануара  

1956. године (Музеј Југославије)
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одговарао је Коснатнтин Поповић. На оно најважније, да ли ће доћи до ју-
гословенског посредовања у арапско-израелском сукобу, Поповић је крат-
ко одговорио да „у погледу Израела није било ни посредовања, а још мање 
интервенције маршала Тита“.71 Ове наводе је потврдио и Броз у интервјуу 
Борби три дана касније, 8. јануара (Broz 1959: 365).

Притом је напао Багдадски пакт и дао подршку египатској антиколо-
нијалној и, пре свега, антибританској политици. То је учинио и током говора 
у Пули 10. јануара пред 60.000 људи.72 Критика колонијализма је такође била 
присутна у излагањима југословенског председника. „Египту је у томе потреб-
на помоћ извана, јер он то није кадар сам да постигне. Њему је тешко самом 
и, уколико би сам био себи препуштен, требало би му много времена. Ми 
смо се убедили, како у Египту, тако и у Етиопији, да тим народима треба дати 
подршку извана, да ту треба да дође до пуног изражаја помоћ неразвијеним 
земљама“, изјавио је између осталог Броз у Пули (Broz 1959: 381). У наставку 
је додао и да „Египат неће рат“ и да преко Југославије поручује „да жели живе-
ти у миру, да жели очувати своју независност и да је чврсто ријешен да се више 
никада не врати оно што је било, то јест страна доминација“ (Broz 1959: 381).

По повратку из Египта Јосип Броз се запутио у Београд. Током пута 
говорио је у неколико градова – Љубљани, Новском, Славонском Броду, 
Винковцима и Сремској Митровици. Сва обраћања јавности била су слична 
излагању у Пули. У Љубљани је 11. јануара, на пример, изјавио да „би већ 
требало да људи који још имају стара схватања о међународним односима 
напусте та схватања и прилагоде се новој ситуацији, па да воде рачуна о томе 
шта мисле и народи малих земаља“ (Broz 1959: 386).

Митинг добродошлице у Београду, на којем је присуствовало око 200.000 
људи,73 представљао је врхунац критике западне политике на Блиском истоку. 
Поводом питања Багдадског пакта Броз је изнео мишљење да „је баш тај пакт 
једна ствар која људе тамо јако забрињава, и да је тачна она константација, о 
којој сам већ говорио, да је то елеменат разједињења а не уједињења средњоис-
точних земаља“ (Broz 1959: 395–396). Броз се осврнуо и на питања наоружа-
вања Египта совјетским војним материјалом, другу болну тачку за Запад, коју је 
оправдао речима: „Ја сам за то да сваки народ има право да се наоружава, а осо-
бито они народи, који немају наоружања, ради своје самоодбране... Египат се не 
наоружава ради неког реванша, они отворено кажу да желе сачувати мир, али 
сматрају да имају право да набаве оружје тамо гдје могу“ (Broz 1959: 396–397).

Чврст став југословенске дипломатије у критици Багдадског пакта покло-
пио се са извесним променама на Блиском истоку које су ишле у корист 
египатских интереса. Десетог јануара у Јордану је пала пробританска влада, 

71 Исто, 648.
72 АЈ, 112–182, Црвени билтен за 10. 01. 1956. године.
73 АЈ, 112–182, Црвени билтен за 13. 01. 1956. године.



док је нова власт одлучила да не ступа у војне савезе, односно да заузме не-
утралан став.74 Да би подржале јорданску владу у својој намери и чвршће је 
везале за себе, Египат, Сирија и Саудијска Арабија су израдиле план десето-
годишње економске помоћи овој земљи у укупној висини од 280 милиона $.75 
Сирија је притом одбила кредит Светске банке уз образложење да штети 
интересима земље.76 Египат је после три године добио нови Устав, који је 
учврстио Насерову власт у Египту. 

Позицију западних сила на Блиском истоку додатно су отежали посту-
пци Израела. У новом нападу на Сирију у подручју Галилејског језера, сре-
дином јануара 1956. године77 погинуло је 56 сиријских и шест израелских 
војника.78 Либан, који је до тада био потпуно под контролом Запада, склапа 
одбрамбени савез са Сиријом и удаљава се од Багдадског пакта.79 Југосла-
вија је убрзо поднела резолуцију ОУН у којој је захтевала да се поступци 
Израела најригорозније санкционишу, стајући на страну арапског света.80 

74 АЈ, 112–182, Црвени билтен за 10. 01. 1956. године.
75 Исто.
76 Исто, кут. 183, Црвени билтен за 12. 01. 1956. године.
77 Израел је извршио и један мањи напад на Египат у подручју Газе 31. децембра 1955. 

године, још у време Брозовог боравка у Египту, приликом којег је погинуо један еги-
патски војник. Исто, кут. 181, Црвени билтен за 31. 12. 1955. године. 

78 Исто, Црвени билтен за 19. 01. 1956. године.
79 Исто, Црвени билтен за 14. 01. 1956. године.
80 Исто, Црвени билтен за 11. 01. 1956. године.

Слика 9. Говор Јосипа Броза на митингу у Београду
(Музеј Југославије)
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За само пет дана југословенски председник је својим изјавама уздрмао 
везе са Западом, поготово односе са Лондоном. Неиспуњење датих гаран-
ција, подршка даљем египатском приближавању СССР-у и Брозова критика 
Багдадског пакта, проузроковали су велико незадовољство. Идн је чак по-
чео да трпи критике од стране партијских колега због промашаја у блиско-
источној политици, односно због афере око продаје британског половног 
наоружања Египту81 и неуспеха Брозове мисије.82 С друге стране, САД су 
негодовале јер је југословенска дипломатија хвалила египатску куповину 
оружја и чак саветовала Насеру да настави сарадњу са СССР-ом по питању 
изградње Асуанске бране, што је значило и даљи продор совјетског утиција 
у овај регион. И Француска се придружила критици. 

Западна штампа је Брозове наступе углавном стављала у контекст совјетске 
посете Азији у децембру 1955. године. Британски лист News Chronicle у свом 
броју за 6. јануар 1956. године критикује лидера југословенских комуниста

81 Исто, Црвени билтен за 01. 01. 1956. године.
82 Исто, Црвени билтен за 06. 01. 1956. године.

Слика 10. Карикатура из часописа Јеж, 1956. година



због „превејане“ политике и каже да је „египатски председник Насер сте-
као новог савезника против Багдадског пакта чији је покровитељ Запад – 
Југославију“.83 Manchester Guardian је мало блажи и износи став да југосло-
венска дипломатија преувеличава чињенице на којима темељи свој негативни 
став према поменутом пакту.84 New York Times пак отворено напада Југосла-
вију да се налази да линији Москве. У једном од чланака за 9. јануар каже се 
следеће: „Одлука маршала Тита да се без стварних разлога придружи проти-
вницима Багдадског пакта, ствара више тешкоћа него икад, пријатељима Ју-
гославије, који желе да бране појам неутралне Југославије која се не изјашња-
ва ни за Исток, ни за Запад и настоји да служи само интересима мира.“85 У 
наставку поменутог чланка Броз је критикован што замера државама које се 
због страха од совјетског утицаја укључују у Багдадски пакт, када је на својој 
кожи осетио шта значи опасност од СССР. Аутор чланка повезује наступе 
југословенског државног врха са немирима у Јордану, које према његовом 
мишљењу воде комунисти уз благослов Кремља и Београда.86 

83 Исто, кут. 182, Црвени билтен за 06. 01. 1956. године.
84 Исто, кут. 183, Црвени билтен за 17. 01. 1956. године.
85 Исто, кут. 182, Црвени билтен за 09. 01. 1956. године.
86 Исто, кут. 183, Црвени билтен за 12. 01. 1956. године.

Слика 11. Критика Багдадског пакта кроз карикатуру 
(Јеж, јануар 1956. године)
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Коментаришући Брозов говор у Београду од 12. јануара, The Washington 
Post га отворено критикује да је кратковид политичар који наступа у складу 
са совјтеским ставовима изнетим током Хрушчовљевог боравка у Азији. У 
том контексту лист се питао „може ли маршал Тито бити тако слеп да не 
види нову страну доминације и опасности по независност Египта, која је 
произашла из присуства комунистичког оружја у Египту и очевидних напо-
ра проширења совјетског утицаја у тој земљи?“87 Париски Combat је изнеo 
мишљење да, иако ће Југословени покушати да сачувају добре односе са Ве-
ликом Британијом, мораће да сносe последице оштрог напада на Багдадски 
пакт.88 Италијански Il Piccolo је проницљиво приметио да је Броз све мање 
„причао о мирољубивој коегзистенцији на Блиском истоку, а све више не-
пристрасно критиковао Багдадски пакт“.89 Лист тадашње италијанске владе 
Il Messaggero се придружио горе изнетој осуди упозоравајући да ће Југосла-
вија морати да сноси последице.90 

87 Исто, Црвени билтен за 16. 01. 1956. године.
88 Исто.
89 Исто, кут. 181, Црвени билтен за 08. 01. 1956. године.
90 Исто, кут. 183, Црвени билтен за 16. 01. 1956. године.

Слика 12. Сатирични приказ спољне политике британског премијера Идна
(Јеж, јануар 1956. године)



Поред штампе, западне силе су извршиле пртисак на југословенску вла-
ду и дипломатским путем. Већ 9. јануара Ентони Идн је наложио британ-
ском амбасадору у Београду Франку Роберсту (Roberts) да интервенише 
код Едварда Кардеља не би ли Броз престао са нападима против његове вла-
де. Идн је свој протест образлагао чињеницом да се на тај начин подржавају 
египатске намере да мобилишу арапски свет против Израела и поткопава 
британски положај на Блиском истоку (Batović 2008: 365). Робертс је поку-
шао да умири свог надређеног подсећајући га да је Броз и раније изнео своје 
критике према пакту и да у његовим скорашњим изјавама нема ничега новог 
(Petrović 2007: 117). Он је ипак 14. јануара уложио протест код секретара 
иностраних послова Константина Поповића. Том приликом је нагласио да 
су Брозови ставови у супротности са гаранцијама које је изнео Кардељ у 
новембру 1955. године („сегмент наше блискоисточне политике извргнут је 
јавној осуди без икаквог упозорења. Све што је британска и светска јавност 
сазнала о Титовим разговорима у Каиру био је напад на нас и на друге чла-
нице Багдадског пакта“) (Batović 2008: 365). 

Увидевши да су односи са Великом Британијом доведени у питање, 
Поповић, који иначе није одобравао превелику и отворену подршку  

Слика 13. Сатирични приказ изградње бране код Асуана у Египту
(Јеж, јануар 1956. године)
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Египту,91 морао је да ублажи југословенски став. Он је навео да се ради о 
издвојеном екцесу и додао како Брозови иступи неће утицати на југословен-
ско-британске односе у целини. Према Робертсовом утиску, он је „пружио 
извињење у мери у којој то може диктаторов министар иностраних послова, 
најеђен због диктаторових речи“ (Petrović 2007: 124). Поповићев и Роберт-
сов оптимизам није могао да умири лавину незадовољства које су на Западу 
покренули Брозови говори. Одговор Идна био је веома хладан: „Надам се 
да ни Робертс, нити ико други неће прихватити ово од Тита. У сваком слу-
чају, наш је мото, нема више пара за њега“. За британским амбасадором је 
дошао турски, а за њим амерички. И пред њима је Поповић ублажавао ста-
вове комунистичког лидера изјављујући „да Југославија нема намеру бити 
активна на овом пољу, нити има немеру водити битку против Багдадског 
пакта“ (Batović 2008: 365–366). У наредним данима је због тога престала 
Брозова отворена критика британске блискоисточне политике. Званични 
став Југославије је, међутим, остао исти по већини питања о којима је њена 
дипломатија говорила током посете Египту и непосредно после ње, што ће 
јасно показати године које су долазиле.

Боравак југословенске делегације у Египту представљао је организаци-
оно захтеван подухват. То нам говоре како проблеми на релацији Београд – 
Адис Абеба – Каиро око утврђивања датума, тако и опсежан рад на текућим 
питањима (одређивање одела, униформа, музике, хотела, јеловника, доласка 
Јованке Броз, вакцина, поклона, одликовања, локација за посећивање итд). 

Јосип Броз је искористио прилику да током разговара са представни-
цима Египта позове Насера да се измири са израелским суседом. Притом 
му је ставио до знања да тај предлог не потиче од њега већ од владе САД 
(то је директно учинио два пута). Насер је такође у два наврата суптилно 
одбио југословенског лидера (проблем са Израелом „зачарани круг“, ско-
рији оружани сукоб са овом земљом), али се придружио његовој критици 
Багдадског пакта. 

Видевши да Египћани не желе Југославију у улози посредника између 
њих и Израела, Јосип Броз је заузео позицију јавне одбране њихових инте-
реса, као будућих активних савезника на међународном плану (пре свега 
по питању активне мирољубиве коегзистенције). То се види у: подршци 
политици антиколонијализма и блоковске несврстаности у коминикеу; јав-
ном порицању да је Израел уопште помињан током билатералних разгово-
ра; Брозовим критикама Багдадског пакта у Борби и током говора у Пули, 
Љубљани и Београду; подршци Египту у ОУН после нове ескалације сукоба 

91 Константин Поповић је у једном интервјуу 1989. године изјавио: „Сматрао сам, на 
пример, да смо неким нашим партнерима међу несврстаним, посебно арапским земља-
ма, правили одвећ.велике уступке на рачун истинске несврстане политике“ (Ненадо-
вић 1989: 125).



на Блиском истоку итд. У томе се ишло до крајњих граница, с обзиром на то 
да су критике које су из Београда стизале на рачун Запада престале тек после 
протеста неколико страних амбасадора југословенском ДСИП.
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Milutin D. ŽIVKOVIĆ

VISIT OF YUGOSLAV PRESIDENT JOSIP BROZ TO EGYPT  
(28. 12. 1955 – 06. 01. 1956)

Sum mary

The trip of the Yugoslav delegation to Egypt took place at the end of December 1955. It 
was a demanding diplomatic campaign. In the course of ten-day stay in the country situated 
on the Nile River, Josip Broz Tito had several conversations with Gamal Nasser. He used the 
occasion to present Gamal Nasser with the foreign affairs platform of peaceful coexistence that 
was created by Yugoslavia. In compliance with the wishes of the West, his intention also was to 
propose to Nasser a peaceful solution of the problems with Israel. Egyptian president, however, 
rejected this proposal. Therefore, Yugoslav diplomacy supported Egypt and by confronting the 
interests of the West which threatened this African country, routed its own path at the interna-
tional scene divided into blocks.

Key words: Yugoslavia, Egypt, Josip Broz, Gamal Abel Nasser, visit, West, Great Britain, 
Ethiopia, delegation, president.

Рад је предат 3. октобра 2018. године, а након мишљења рецензената, одлуком одговорног 
уредника „Баштине“ одобрен за штампу.


